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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÜNA E A EMPRESA CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA. EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA NAS BOMBAS E MOTORES DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Pregão n' 105/2018
Pocesso Administrativo Do 1 0.127/2018
Contrato n'. 120/2018

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede na Rua Alfredo Bueno. n'

1235 - Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato representada pela
Ilustríssima Secretária de Gabinete Senhora Mana Emitia Peçanha de Oliveira Salva, brasileira,
casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 e inscrita no CPF/l»{F sob n'
120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni. CEP. 13.912-464.
neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE e de outro lado a Empresa CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA. EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n' 05.304.734/0001-88. com sede à Rua
Dona Concheta Pádula, n' 522, Jardim Aurélia, CEP.: 13.033-020, Município de Campinas,
Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
sócio proprietário Senhor Hamilton Jordão, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula
de Identidade RG n' 9.594.255-50 SSP/SP e inscrito no CPF n' 777.671.528-04, residente e
domiciliado à Rua Sud Menucci, n' 65, apto 81, Jardim Aurélia, CEP. 13.033-180, Município de
Campinas, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e
contratado o que segue:

1.0DOOBJETO
1.1 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas bombas e motores do
Departamento de Tratamento e Abastecimento de Água, confomle quantitativos e descritivos
contidos no Anexo 1, parte integrante do Edital, incluindo peças para motores, bombas, painéis e
todos os equipamentos específicos.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do oUeto, bem como para
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato,
como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:
a-) Pregão Presencia]n']05/2018
b-) Processo Administrativo n' 1 0. 127/20 18

2.2 0s documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a
este Contrato, definir a sua extensão e, desta fomla, reger a execução do objeto contratado.

3.0 PRAZOEFORlvIA DEEXECUÇÃO:
3.1. O objeto deverá ser realizado pelo período de 12 (doze) meses, a partir da assinatura desta
podendo ser renovado a critério da CONTRATANTE.

3.1.1. Ocorrendo a renovação, poderá ser aplicado após os primeiros 12 (doze) mêses, re4usti
base no IGPM/FGV.
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3.2. A CONTRATANTE deverá seguir o cronograma de manutenção pré-determinado pela
CONTRATADA, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, podendo ser alterado de acordo com
as necessidades desta sem direito a indenização, ou de comum acordo com a CONTRATADA. salvo
em situações emergenciais.

3.3. A CONTRATADA deverá atender às solicitações de emergência (24 horas, feriados e finais de
semana).

3.3.1. Devido à natureza das solicitações em atendimento emergencial, onde os serviços.necessários
devem ser realizados em caráter de urgência por envolver o abastecimento de água da população,
estipula-se que a CONTRATADA deverá estar sediada a uma distância de. no máximo. 40 km
(quarenta quilómetros) do município de Jaguariúna, visando garantir o imediato atendimento das
necessidades do sistema de tratamento e distribuição de água.

3.4. Fica a CONTRATADA responsável pela retirada dos motores, bombas de decalque de água e
equipamentos de suas localizações (linha de tubulações e base de fixação), bem como sua
recolocação (instalação, Huação de tubulações, montagem, alinhamento e o start-up), exceto para os
itens em que seja determinada a realização de serviço no local.

3.5. Os serviços elétricos que se fizerem necessários para a retirada/recolocação, deixando o
equipamento em perfeito funcionamento também serão de total responsabilidade da
CONTRATADA, qualquer custo adicional.

3.6. Após a realização da manutenção, a recolocação, instalação, "start-up" e teste dos equipamentos
deverão ser realizados no ato da entrega; do contrário, o serviço será considerado como não entregue.

3.7. A CONTRATADA deverá devolver o equipamento após as manutenções em até 03 (três) dias
após sua retimda. (Instalação, Huação das tubulações, montagem, alinhamento e star-up).

3.8. O fornecimento de EPI 'S (Equipamento de Proteção Individual) que se querem necessários para
o manuseio dos motores, equipamento e materiais bem como a sua obrigatoriedade de uso, será de
total responsabilidade da CONTRATADA, sem o qual não poderão efetuar os serviços.

3.9. A CONTRATADA deverá emitir relatórios técnicos de manutenção especificando os serviços
realizados e a serem executados, bem como peças substituídas e a substituir, bem como serviços
complementares da manutenção, assinado pelo técnico responsável.

3.10. As peças utilizadas/instaladas na manutenção dos equipamentos deverão ser novas e originais,
ou em conformidade com os padrões originais de fabricação, como medidas, material de fabricação,
dentre outros parâmetros inerentes às peças.

3.1 1 . A CONTRATADA deverá garantir a qualidade das peças e serviços necessários utilizadas nas
manutenções, considerando a utilização dos equipamentos em situações nomiais de rotina.

3.12. As peças danificadas deverão ser entregues juntamente com o equipamento consertado no
devido [oca[ no qual foiretirado.

3.13. As manutenções/serviços deverão ser executadas sem comprorTíéi;lÍ'&"serviços de
abastecimento de água, e deverão ser acompanhadas por um responsável do\espectívo Ideal (fiscal
do contrato).
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4.0 DOSVALORES
4.1. O valor global para a execução do objeto constante em Cláusula 1.1 é de: RS 580.000,00
(quinhentos e oitenta mil reais), apresentado como lance final pela CONTRATADA, devidamente
aprovado pela CONTRATANTE, sendo que para o Item 01, o valor total é de RS 1 53.787,02 (cento
e. cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e sete reais e dois centavos); para o Item 02, o valor total
é de RS 37.712,12 (trinta e sete mil, setecentos e doze reais e doze centavos); para o Item 03, o valor
total é de R$ 43.482,46 (quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis
centavos); para o Item 04, o valor total é de R$ 2.975,48 (dois mil, novecentos e setenta e cinco reais
e quarenta e oito centavos); para o Item 05, o valor total é de RS 1.430,31 (um mil, quatrocentos e
trinta reais e trinta e um centavo); para o Item 06, o valor total é de R$ 13.924,68 (treze mil,
novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos); para o Item 07, o valor total é de R$
5.304,60 (cinto mil, trezentos e quatro reais e sessenta centavos); para o Item 08, o valor total é de
R$ 1 8.013,68 (dezoito mil e treze reais e sessenta e oito centavos); para o Item 09, o valor total é de
R$ 29.271,40 (vinte e nove mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos); para o Item 10, o
valor total é de R$ 22.1 81,79 (vinte e dois mil, cento e oitenta e um reais e setenta e nove centavos);
para o Item 11, o valor total é de R$ 7.907,63 (sete mil, novecentos e sete reais e sessenta e três
centavos); para o Item 12, o valor total é de R$ 20.215,60 (vinte mil, duzentos e quinze reais e
sessenta centavos); para o Item 13, o valor total é de R$ 17.961,72 (dezessete mil, novecentos e
sessenta e um reais e setenta e dois centavos); para o Item 14, o valor total é de R$ }9.814,07
(dezenove mil, oitocentos e quatorze reais e sete centavos); para o Item 15, o valor total é de R$
14.976,53 (quatorze mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos); para o Item
16, o valor total é de R$ 13. 1 54,06 (treze mil, cento e cinquenta e quatro reais e seis centavos); para o
Item 17, o valor total é de R$ 4.605,42 (quatro míl, seiscentos e cinco reais e quarenta e dois
centavos); para o Item 18, o valor total é de RS 2.737,00 (dois mil e setecentos e trinta e sete reais);
para o Item 19, o valor total é de RS 8.814,00 (oito mil, oitocentos e quatorze reais); para o Item 20,
o valor total é de R$ 9.662,00 (nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais); para o Item 21, o valor
total é de RS 5.356,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais); para o Item 22, o valor total é
de R$ 1.780,67 (um míl, setecentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos); para o Item 23, o valor
total é de R$ 7.593,00 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais); para o Item 24, o valor total é de
RS 6.237,20 (seis mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos); para o Item 25, o valor total é
de R$ 14.043,00 (quatorze mil e quarenta e três reais); para o Item 26, o valor total é de R$
1 1.760,00 (onze mil, setecentos e sessenta reais); para o Item 27, o valor total é de R$ 10.235,00
(dez mil, duzentos e trinta e cinco reais); para o Item 28, o valor total é de R$ 13.704,00 (treze mil,
setecentos e quaüo reais); para o Item 29, o valor total é de RS 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e
oitenta e seis reais); para o Item 30, o valor total é de R$ 2.013,00 (dois mil e treze reais); para o
Item 31, o valor total é de R$ 4.268,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais); para o Item 32,
o valor total é de RS 3.984,00 (três mil, novecentos e oitenta e quatro reais); para o Item 33, o valor
total é de RS 4.166,00 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais); para o Item 34, o valor total é de R$
8.593,20 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte centavos); para o Item 35, o valor total é
de R$ 5.660,06 (cinco mil, seiscentos e sessenta reais e seis centavos); para o Item 36, o valor total é
de R$ 6.212,00 (seis mil, duzentos e doze reais); para o Item 37, o valor total é de R$ 5.824,00
(cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais); para o Item 38, o valor total é de R$ 5.668,00 (cinco
mil, seiscentos e sessenta e oito reais); para o Item 39, o valor total é de R$ 5.526,00 (cinco mil,
quinhentos e vinte e seis reais); e, para o Item 40, o valor total é de RS 4.759,30 (quatro mil,
setecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos).

4.2 0s valores retro referidos são finais e irredustáveis, não se admitindo :qualiitNr acréscimo,
estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos, «omo tambêip os lucros
daCONTRATADA.
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4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação orçamentária n' 1 12
17.512.29.2045 339030.25 -- F7c/za 229 -- Recurso Próprio e 112 17.512.29.2045 339039.17 --
/Vc#a 23/ -- Recurso Próprio

5.0 CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1 . A cada período de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrânica (NF-
e) ao seguinte endereço eletrânico: dae.eta(êPjaguariuna.sp.gov.br, com cópia pam
dae.adm(ã aauariui]4:.sl):gov bi e dae.adm2{@jaguariuna:sp:gov.br, a qual será vistada pelo(s)
fiscaKis) do contrato e enviada a Secretária de Meio Ambiente, para conhecimento, atesta e rubrica.

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o número do Pregão, bem como a
número do Contrato.

5.3. Os pagamentos serão efetuados até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da Nota
Fiscal Eletrõnica.

5.3.1. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre
o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio
por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado. Como referência
poder-se-á aplicar o IPCA-E para atualização monetária.

5.4. Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), número da
Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., na qual serão efetivados os
pagamentos.

5.4. 1 Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será efetivado
o pagamento, não sendo aceito número de conta poupança.

5.5. Junto da Nota Fiscal emitida, a CONTRATADA enviará comprovante de recolhimento do
FGTS, do nqss e de pagamento dos salários dos filncionários envolvidos na prestação do serviço
objeto deste procedimento.

6.0PENALIDADES:
6.1 A inexecução total do Contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de contratar
com qualquer ente da Administração Direta Ol] [ndireta, pe]o prazo desdejá fixado em 24 (vinte e
quatro) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 30% (trinta por
cento), sobre o valor do Contrato.

6.1.1. Emitida a Ordem de Serviço e inadimplida a obrigação no prazo assinalado, incidirá multa de
1% sobre o valor total do contrato por dia de atraso até o limite de lO (dez) dias, oportunidade em
que será considerado o inadimplemento total do contrato e aplicadas as sanções previstas no item 6.1.

6.2 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em pane este instrumento, ficará sujeita às sanções
previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Leí Federal n' 8.666/93, com as alterações da Leí Federal n'
8.883/94

6.3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precq€1ente nã(i\farão caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem 1+ CONTRATADA da
reparação de possíveis danos, perdas ou prquízos que os seus aros venham a alqarretar, nen\impedem
a declaração de rescisão do pacto em apreço.
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6.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos
itens precedentes.

6.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

descontados dos créditos a que a

7.0 RESCISÃO:
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados no art. 77 e 78, da Lei n' 8.666/93.

7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da Lei n'
8.666/93.

7.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. l a XI, do art. 78, da
Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sÜeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato.

8.0 DISPOSIÇOES GERAIS:
8.1. A CONTRATADA apresenta neste ato a Anotação de Resoonsabilidade Técnica - ART
vigente. do responsável técnico/profissional (engenheiro mecânico ou profissional semelhante)

ue irá acompanhar a execução dos serviços, devidamente recoH içla:

8.2. A CONTRATADA deverá garantir condições de segurança à integridade física e saúde de seus
empregados, atendendo todas as legislações pertinentes à prevenção de acidentes de trabalho,
principalmente a Portaria n' 3214 de 08 de Junho de 1978 e suas Normas Regulamentadoras, no que
couber. O não atendimento das exigências constantes nas legislações pertinentes poderá resultar na
cessação imediata do Contrato.

8.3. A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas
do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214, de 08-07-1978, do Ministério do
Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da
CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveís.

8.4. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do
objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência dos mesmos.

8.5. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.6. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93, que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública.

9.0TOLERANCIA:
9.1 Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo poi
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições desl\ Contrato

emissões. a
pu de seus
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Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prqudicar esses
mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse
ocorrido.

IO.OVALORDOCONTRATO:
10.1 Dá-se ao presente Contrato o valor global de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais)
paratodos os efeitoslegais.

ll.OVIGENCIA:
1 1.1 Este contrato vigorará por 12 (doze) meses contados da data de assinatura deste, podendo ser
renovado a critério da CONTRATANTE.

12.0 DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
12.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, assinarão Termo de Ciência e
NotiHlcação, conforme, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.

13.0FORO
13.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde
serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as
testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Jaguariúna, 05 de setembro de 2018
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PREGAOPRESENCIALN'105/2018
Processo Administrativo N' lO.127/2018
Contrato Do 120/2018.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas bombas e motores do
Departamento de Tratamento e Abastecimento de Água
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Contratada: CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. -- EPP

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se
for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas fomlas legais e regimentais, exercer o
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem
a ser tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1 993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jaguaríúna, 05 de setembro de 201 8

PKEPEÕ'tílIA DO Município DE iAciiAniÚNÀ
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.l de 40 CNPJ:OS.304.734/0001-88

Bombas + Moto res
EquipamentosAssistência I'étnica

Pregão n' 105 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na
Agua

Razão social da empresa: Central das Bombas Comércio e Serviços Ltda
CNPJ:05.304.734/0001-88
IE:244.920.445.110

Endereço: Rua Dona Concheta Pádula. 522 - Jardim Aurélia - Campinas/SP - CEP: 13.033-020

A Prefeitura do Município de JaguariúnaP F

s bombas e motores do Departamento de Tratamento e Abastecimento dem

PROPOSTACOMERCIAL

Rua Dona Concheta Pádula, 522 - Jardim Aurélia - Campinas/SP lteml Inscrição estadual: 244.920.44S.llO

üem OI - Conjunto de Matar e Bomba KSB RDL 2ao SNOB

02 Bamba KSB RDL200-50aB -630 m3/h Bomba na 05 e NO 06

decalque Agua Bruta - Captação Rio Jaguari
Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / Modelo / Fabricante va lor Unit [R$) Valor Total cn$}

02 rampa do manual ref 360.2 Ksb / anginal 1.000.0c 2 QOO.OC
02 Carpa do manual ref 350 Ksb / ohginal 1.700.0C 3.400.0C
02 rampa do manual ref 360.1 Ksb / angina 1.300.0C 2.600.0C
02 Anel Cadeado Ref. 458 Ksb / ahginal BOO.OC 1 600.0C
02 Jogo de anéis de desgaste ref 502 Ksb / angina 4.100.0C 8.200.0C

02 Elemento Elástico dQ acoplamento Acionac / Normex 1.790.0C 3.580.0C
02 Rotores em bronze Ksb / ohgina 36.142.95 72.285.9C
02 Eixo aço carbono da bomba Ksb/ angina 2.500.0C 5.000.0C
04 Luva Protetora do Eixo em Bronze Ref. 524 Ksb/argina 2.300.0C 9.200.0C
02 Jogo de Rolamentos da bomba Ref. 321/322 NSK / angina 430.0a 860.0C
D2 Carga de Gaxeta Grafitada Ref. 461 Ksb / oügina 449.10 898.2C
02 Manómetro 63 mm com gliceHna 0-16 bar esta / M51NAI 4N 209.60 419.2C
02 Conjunto de acoplamento bomba e motor. wm elemento elástico Acionac / Normex 3.445.0a 6.890.0C
02 Jogo de rolamentas do motor NSK / oNginal 2.562.00 5.124.00
a2 Ventoinha do motor Weg / oHgina 599.10 1.198.20

  TOTALDE PEÇAS     123.255.5a
Quant Descrição -- serviços de mãQ de obra   Valor Unit {R$) Valor Total [R$)

02

ser/ÍÇO de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulaçãa e base

colocando Range cega Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos campanentes da

bomba. inspeÇãa e ÇQntrQle de desgastes. Substituição das peças desçrÜas. Elaboraçã) do relatÓÓQ

de manutençaa. espeçincando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc

para peças de ferro / aço fundida. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de pmjeto (folgas radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e fixação das

tubulaÇÕes. montagem oral e alinhamento Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinta

para acabamento(esmaiie sintética cor azul. Colomçãa das plaquetas de identinçação Gom aptas de
manutenção. Insoeção final. Acionamento e stait-u

CentraEdas Bombas

2.347,00 4.694.0a

02

Serviço dQ manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétHca e
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor
nspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças descritas ElabQraçãQ dQ reratÓHo de
manutenção. especificando serviços executadas e peças substituídas. Execução de jateamento das
peças de ferro / aço fundido. execuçáa dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de prajeto (focas radiais/axiais). Retomo do motor. com a Instalação das cabos de

imentação eléthca. acionamento do sbtema elétHco. instalação e fixação da base. Montagem l na
e alinhamento. ApliHÇão de tinta para acabamento (esmaRe sintético cor ami ou cinza). InspeÇãa
final. Star u

;entra l das Bombas

i.760.ao 3.520.0a

2 ServiÇO de revisão intermediária peüÓdica; veóficaÇão de alinhamento de instalação de bomba-motor
e execução de realjnhamentQ. Troca do elemento elástico do acoplamento. Vem cação do nível de
Óleo e regulaHzação. VeHncaÇão de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. ServiÇO
realizada conforme cronograma estabelecido pela GEMA

:entrai das Bambas 1.056.00

2.112.0]

  Rebobinamento de motor elétNca 450 CV Central das Bombas   20.205,52 20.205.52

  TOTAL'DE MÃO DE OBRA   \ 30.531.52
TOTAL MAO DE OBstA E PEÇAS tR$) 153.787.02

\



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág. 2 40 CNPJ:OS.304.734/0001-88

\

Rua Doi Concreta Pádula.522-Jard Aurélia - Campinas/SP Item 2 Inscrição estadual: 244.920.44S.110

aem 02 - Conjunto de Motor e Bomba KSB ETA100-S0/2
02 Bomba KSB ETA 100-50/2-180 m3/h Bomba n' 01 e N' 02

02 Motor WEG - 1 25 cv - 1780 RPM

Recalaue Àaua Bruta - Captação Rio Jaguari
Quant Descrição - peÇaS para bombas / motores Marca / MQdelQ / Fabricante Valor UnittR$) galar Total(R$)

D2 Difusor reí 171 .1 Ksb / oógina 400.96 801.92

02 Jaao de rolamentos da bomba NSK / angina 83.00 b26.0C

04 Redentor 00063 BRG Ksb/aNginal 209.60 338.4C

04 Anel de desgaste ref 502 Ksb / anginal r9,20 316.UC

02 Elemento Elástico do acoplamento Acionac / Normex 1.350.00 2.700.0C

02 Rotor primeiro estágio Ksb/ oHgina 1.700.00 3.4ao.oa
02 Ratorsegundo estágio Ksb / angina 307.0a Õ14,0C

02 Luva Protetora do Eixo em inox Ref. 324 Ksb / angina 157.00 314.0Ç

02 Jogas de Juntas Ref. 400.1/2/3 Ksb / oúgina 2.750.0a 
02 Kit de Selagem Ksb /angina 828.3a 1.656.6C

02 Eixo aço carbono da bomba Ksb /angina 838.60 .677.2C

02 Manómetro 63 mm com gliceHna - 0-16 bar esta / M51NA14N 209.60 419.2t

02 Conjunto de acoplamento bamba e motor. com elemento elástico Acionac / Narmex 838.6C .6//.ZC

02 Jogo de rolamentos do motor NSK / oHgina 1.000.0c 2.000.0C

02 Ventoinha do motor Weg / original 125.9C 251.8C

  TOTALDEPEÇAS     22.Zy3.1Z

Quant DescHÇão rviços de mão de obra   galar Unit (R$) /alar Totaltn$)

02

$ervça de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubutaÇão e base

Galocando Range cega Desmontagem completa. limpeza e desengraxe do$ componentes d:
pomba. tnspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrüas. Elaboração do relatónc
de manutenção. especificando serviços exeêutaaos e peÇaS substRuidas. Execução de jateamentc
para peças de ferro / aço íundüo. execução dos sewiços de reusinagem / ajustamento. coníarme
padrões de prujeto (folias radiais/axiais). Retomo da bomba cam instalação e fixação da:
lubulaçÕes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinto
para acabamento(esmalte sintético cor azul. Colocação das plaquetas de identificação com datas dc
manutenção. Inspeção final. Acionamento e star-u   B80,at 1.760.0C

02

selçiça dé manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétõca E
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do matar
nspeÇão e controle de desgastes Substituição das peças descrüas. Elaboração do relatóNo dÉ
manutenção. especificando sewiços executadas e peças substüuidas. Execução de jateamento da:
peças de rena / aço fundklo. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. confamie
padrões de pmjeto (foLIas radiais/axiais). Retomo do motor. com a Instalação dos cabos dc
alimentação elétnca. adanamento do sistema elétHco. instalação e fixação da base. Montagem nna
e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmaRe sintético cor azul ou cinza). InspeÇã(
final. Star u   880.0C 1.760.0C

2 Ser\dÇa de nüsão inlermediáóa peHÓdica: VeüncaÇão de alinharrento de instalação de bomba-matar
e execução de realinhamento. Troca da elemento elástico do acoplamento. VenncaÇão do nível de
Óleo e regulanzaÇãa. VeNnçaÇãQ de engraxamento da bomba e do motor e.sua execução. ServiÇO
realçado conforme cronograma estabelecido pela GEMA     820.0(

  Rebobinamento de motor elétücQ 125 cv central aas Bom   ll.U7y,UL  
  TOTALDE MAO DEOBRA     15.41 y.UI

TQTALMAO DE OBRA E PEÇAS{RS) J/.rlZ.IZ



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.3 de 40 CNPJ:05.304.734/0001-88

Rua Dona Concheta Pádula. 522 Jardim Aurélia Campinas/SP Item 3 iscrição estadua 244.920.445.110

{.

üem 03 - Conjunto de Motor e Bomba KSB WK 100/5.Ir
D2 Bomba KSB WK 100/5.Ir-75 m3rh Bomba no 03 e NQ 04
D2 MotorARNO - 60 CV - 1745 RPM MQd. E-200 LB

Recafque Agua Bruta - Captação Rio Jaguarl
Quant Descrição peças para bombas f motores Marca / Modela / Fabricante Valor Unit (R$) Valor TataltR$)

02 Difusor Ultimo Estágio Ref. 171.1 Ksb / amaina 725.0C 1.450.0C
02 Eixo aço carbono bomba ref 21 0 Ksb / ohgina 2.400.0C 4 800 0C
08 Difusor IntermediáHo Ref. 171 .2 Ksb / ohaina 1 083 0C 3.664.0C
10 Luvas de Estádio Ref. 521 Ksb /oHaina 81 0C 610.0C
10 Anel de Desbaste Ref. 502 Ksb / oHaina 105.0C 1 050 0C
04 Elemento Elástico do acoplamento Acionac / Normex 66.0C 264.0C
02 Luva Dlstandadora Lado Recalaue Ref. 525.2 Ksb / oHaina 92.4C 184 8C
04 Carga de aaxeta sem amianto Ksb / oHainal 262.0C 1.048.0C
02 Luva protetara do eixo ref 524.1 Ksb / oHa mal 169.0C 338.0C
02 Luva orotetara do eixo ref 524.2 KsD / angina 169.0C 338.0C
02 Luva Distandadom Lado Su o Ref.525.1 Ksb / oHaina 92 0C 184.0C
02 Jogo de Junta Ref. 400.1/2 41 1 .1/2 412.1/2/3/4/5 Kso/amaina 105.0C 210 0C
02 Jogo de Ralamenta da bomba Ref. 321/322 NSK / oNa ina 856.0C 1.712.0C
02 Jogo de rolamentos do motor NSK / oNa ina 553.83 1.107.6e
10 Rotores da bomba em ferro fundido Kso/oúaina 1.050.0C l0.500.0C
02 Manómetro 63 mm com qliceüna - 0-16 bar esta/M51NA14N 209.00 418 0C
02 Conjunto de acoplamento bomba e motor. cam elemento elástico Aciona c / Nomiex 666.67 1.333.34
02 Ventoinha do motor Acioolas/vT 63 33 t26.6e

  TOTALDEPEÇAS     34.338.46
Quant. Descrição rviços de mão de abra   Valor unit tR$) galar Total (R$)

02

Serviço de manutenção na BOMBA Retirada da bamba de sua linha de tubulaÇão e base
coEacando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos CQmpQnentES da
bomba. inspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças descrRas Elaboração do reÍatÓHa
de manutenção. especificando serviços executadas e peças substkuídas. Execução de jateamentc
para peças de ferro / aço fundüo. execução das sewiços de reusinagem / ajustamen:a, canrorme
padrões de prajeto (todas radiais/axiais). Retomo da bamba çom instalação e fixação das
tubulaÇÕes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Apelação de tinta
para acabamento(esmalte sintético cor azul. Coiacação das plaquetas de idenlincação cam datas de
manutenção. Insoecão anal. Acionamento e otan-u

Central das Bombas

i.408.aa 2.816.0a

D2

ServiÇO de manutenção em MOTOR Execução de remaÇào de cabos de alimentação elétHca e
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengfaxe das peças do motor
nspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças descrhas. Elaboração do relatÓNo de

manutenção. especifcando serviços executadas e peças substüuüJas. Execução de jateamento das
peças de ferro / aço rundüo. execução das ser/içar de reusinagem / ajustamento. coníarme
padrões de prQjeto (folgas radiais/axiais). Retomo do motor. com a Instalação das capas de
alimentação eléthca. acionamento do sistema elétnco. instalação e fixação da base. Montagem nna
e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmaRe sintética çar azul ou cinza). InspeÇão
final. Star u

;entrai das Bombas

704.00 i 408.0a

2 ServiÇO de re\deão intermediáõa peüÓdica: VeNficaÇãa de alinharrento de instalação de bamba motor
e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. VeHncação do nível de
Óleo e regulaHzaÇão. Vehncação de engraxamentQ da bomba e do motor e sua execução. Serviço
realizado conforme cronograma estabelecido orla GEMA

Central das Bombas 410.00

B20.00

  Rebobinamento de matar elétHc0 60 CV ;entrai aas Bombas     4.100.00 4.100.00

  TOTALDEMAO DEOBRA         9.144.0Q

rOTALMAO DE QBRAE PEÇAS(R$)   43.482.46

 



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág. 4 de 4Í) CNPJ:05.304.734/0001-88

Rua Dona Concheta Pádula, 522 -Jardim Aurélia - Campinas/SP Item 4 l nscrição estadual: 244.920.44S.110

hem 04 - Conjunto de Motor e Bomba KSB ETA 6516
01 Bamba KSB ETA6516 - 46 m3/h Escorra A
OI Motor WEG - 10 CV - 3520 RPM

Escarva - Caotacãa Ría Jaauari- Sala de bombas 125 1/s
Quant Descrição - peças para bombas / matQres Ma rca / Modela / Fabricante Valer Unit CR$) Valor Total tn$)

01 Jogo de rolamentos da bomba 321 NSK / angina 41.51 41.51
01 Jogo de Juntas Ksb / origina 43.5C 43.5C
01 Elemento Elástico da acoplamento Acionac / Normex 34.7C 34.7C

01 Rotorferrofundido Ksb / angina 450.0C 450.0C

01 Jogo de Retentores de   Ksb / aNgIna 34.7e 34.7E
01 Jogo de Anel de Desgaste Ksb / amaina 90.8: 90.BS
01 Carga de aaxeta sem amianla Ksb / original 122.1e 122.1e
01 Eixo aço carbono da bomba Ksb / oHainal 248.0C 248.0C

D2 Caniunto ae acoolamento bomba e motor. com elemento elástico Acionac / Narmex 416.67 833.34

01 Jogo de Rolamentos do motor NSK / angina 105.27 105.27
01 Ventoinha do motor Weg / angina 33.3: 33.3:

  TOTALDE PE AS     2.037,4e
Quant Descrição Ços de mãQ de obra   Valor Unit (R$) ValorTatal(R$)

DI

$eNiÇO de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base
colQcanda range cega Desmontagem completa. limpeza e de5engraxe dos componentes dê
bomba. inspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrüas. Elaboração do relatÓHc
de manutenção. especíncando serviços executados e peças substituídas. Execução de jateamentc
para peças de ferro / aço íundüo. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de prajeto(toigas radiais/amais). Retomo da bomba com instalação e fixação da:
tubulaçaes, montagem nnat e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de unte
para ambamento(esmalte sintético cor azul. calomção das plaquetas de }denlincação com datas de
manutencãQ. Insoecãa final. Acianamento e start-u

Central das Bombas

528,0C 528.0C

01

ServiÇO de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétÕca E
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças dQ motor

speÇão e controle de desgastes. SubstiluiÇãQ das peças descrhas. Elaboração da relatÓNo de
manutenção. espeçincando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento da:
peças de ferro / aço fundida. execução dos sewiços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de projeto(tocas radiais/aüaü). Retomo da matar. com a Instalação dos cabos de
alimentação elétâca. adonamento do sistema elétÕco. instalação e fixação da base. Montagem fina
e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmane sintético cor azul au cinza). InspeÇãc
final. Star u

Central das Bombas

234.QC 234.0C

  ServiÇO do re\ãsão intermediária penÓdÍca: VeNficaÇãQ de alinhamento de instalação de bamba-motor
e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. VehncaÇào do nível de
óleo e regularização. VBnücaÇão de engraxamenta da bomba e ao matar e sua execução. seNiÇa
realizado conforme cranoqrama estabelecido pela SEMA

Central das Bombas 176.QC

176.0C

  TaTALDE MAQ DEOBRA         938.0C

rOTALMAO OE OBRAR PEÇAS(R$)     2,975.48

\



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.5 de 4C CNPJ:OS.304.734/0001-88

Rua Don C icheta Pádula.522 Jardim Auré Ca IPi
;/SP

Item S 244.920.445.110

hem 05 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Megabloc 40-125 R
01 Bamba KSB Megabloc 40-125 R - 30 m3/h EscQrva B
01 Motor WEG - 7.5 CV - 3500 RPM

EsGaNa - Caotacãa Rio Jaquarb Sala de bombas 175 1/s
Quant Descrição - peças para bambas / motores Marca / Medeia / Fabricante Valor Unit (R$) Valor Total (R$)

01 Luva oratetara do eixo em bronze ref 524 Ksb /angina 150.0C 1 50.0C

01 JaaQ de Juntas Ksb /oüalnal 75.0Q 75.ac
01 Kit selo mecânico Ksb/arginal 58.3: 58.3:

01 Rotor da bomba em ferro fundido Ksb/oüginal 283.3: 283.3:

01 Jogo de rolamentos do matar NSK / aHa ina 76.65 76.6:
01 Ventoinha do matar Weg / angina 25.0C 25.0C

  TOTALDEPEÇAS     868,31
Quant. Descrição -- serviços de mão de obra   Valor Unít [R$) Valor Total (R$)

01

SeNiço de manutenção na BOMBA - Retirada da bamba de sua linha de tubulação e base
colocando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes de
bomba. inspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrRas. Elaboração do relatÕNc
de manutenção. especifcando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc
para peças de ferro / aÇO fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de projeto (focas radiais/axiais). Retomo da bomba cam instalação e fixação da=
tubulaÇÓes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tina:
para acabamento(esmalte sintético cor azul. Colocação das plaquetas de idenlincaçãa com datas de

Centra l das Bombas

528.0C 528.0C

ai

ServiÇO de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétnca e
ret fada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peÇaS do matar
inspeÇãa e controle de desgastes. substituição das peças descritas. Elaboração do relatÓÕo de
manutenção. especincanda serviços executadas e peças substüuidas. Execução de jateamento das
peças de ferro / aço fundido. execução das serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de projeto (fadas radiais/axiais). Retomo do motor. com a Instalação dos cabos de
alimentação elétnca. acionamento do sistema elétHco. instalação e fixação da base. Montagem mina
e alinhamento. Aplicação de tinta para açabamentQ (esmaHe sintético cor azul ou cinza). InspeÇão'"' Í *\"''"

234.0C

  TOTALDE MAO DEOBRA         762.QC

TOTALMAO DE OBRAE PEÇAS(R$)     1.430.31

 



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.6 de 4Q CNPJ:OS.304.734/0001-88

&
?

Rua Dona Concheta Pádula, 522 -Jardim Aurélia - Campinas/SP Item 6 l nscríção estadual: 244.920.445.110

Kem 06 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganomi lo0.250
02 Bamba KSB Meganomi 100.250 - 180 m3/h Bomba n' 01 e N' 02
02 Motor WEG - 20 CV - 1 750 RPM

Recataue Agua Bruta - ETA Central - ETA IV
Quant Descrição peças para bambas / matQres Marca / Modelo / Fabricante Valor UnittR$) Valor Total fR$)

02 Rotarferro fundido Ksb / oHaina 1.025.0C 2 050.0C
02 Elemento Elástlm do awplamento Acionac / Normex 41,61 83.34

02 Jaaa de rolamentos da bomba NSK/oHainal 229.47 4S8.9é

04 Retentor 00946 BR Ksb / oHglnal 43.5C 174.0C
02 bagas de anéis de desgaste Ksb / oóginal 244.4C 488.8C
02 Luva Protetora do eixo em íman Ksb / oúginal 483.3: 966.6E

02 Jogo de Juntas Ksb / oúginal 52.6C 105.2C

02 Kit de Selagem Ksb / oüginal 1.475.0C 2.950.0C

02 Eixo aço carbono da bomba Ksb / oúaina 631.67 1.263.34
02 Manómetro 63 mm com aliceNna 0-16 bar esta/M51NA14N 200.0C 400.0C
02 Conjunto de aco amento bomba e motor. com elemento elástico Acíonac / Noímex 533.3: 1.066.6€
a2 Jogo de rolamentos do motor NSK / oüaina 119.2C 238.4C

D2 Ventoinha do motor weq / angina 41,67 $3.34

  TOTALDE PEÇAS     I0.32B.6E
Quant Descrição ças de mãQ de obra   Valer Untt {R$) Valor TotaltR$)

02

ServiÇO de manutenção na BOMBA Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base

colocando Range cega Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes de

bomba, inspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrHas. Elaboração do relatÓNc
de manutenção. especifcando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc

para peças de ferro / açQ fundido, execução dos serviços de reusínagem / ajustamento. conforme

padrões de projeto (focas radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e fixação das
LubulaÇÕes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de unte

para acabamento(esmaiie sintético cor azul. colocação das plaqueta$ de identinçaçãa com datas de
manutenção. Insoecão final. Acionamento e star-u

Central das Bombas

704.0C 1.408.0C

02

Serviço de manutenção em MOTOR Execução de remoção de cabos de alimentação elétüca €
retirada do matar da base. Desmontagem campleta. limpeza e desengraxe das peças do motor
nspeÇãa e çantrQle de desgastes. Substituição das peças descrüas ElabaraÇãQ do relatÓHo de
manutenção. espectrcando serviços executadas e peças substüuidas. Execução de jateamento das
peças de ferro / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de prajeto (folgas radiais/axiais). Retomo do motor. cam a Instalação dos cabos de
alimentação elétNça. açionamento do sistema elélHco. instalação e fixação da base. Montagem nna
e alinhamento. Aplicação de tinta para ambamento (esmane sintético CQr azul ou cinza). Inspeçãc
final. Start u

Centra l das Bambas

293.0C s86.ac

02 Serviço de reÜsão íntermediána peHÓdica: VenncaÇão de alinhamento de instalação de bamba-motor
e execução de realinhamento. Troça do elemento elástico do acoplamento. VenncaÇão do nível de
Óleo e regulaNzaÇão. VeNncaÇão de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. ServiÇO
realizado conforme cronograma estabelecido pela GEMA

Central das Bombas 176.0C

352.0C

01 Rebobinarnento de matar elétHco 20 CV Central das Bombas   i.25D.oa 1 250.0C

  TOTALDEMAO DEQBRA       3.596.0a
TOTALMAO DE OBRAEPEÇAS[R$)   13.924.68
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#

Ri Dona Concheta Pádul; 522 Jardim Aurélia Ci iPi ;/SP
Item 7 Inscrição estadua 244.920.445.110

kem 07- Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganoml 80.200
01 Bomba KSB Meganomi 80.200 KSB -{00 m3/h Bomba n' 03
DI Motor WEG 1 5 CV - 175Q RPM

Recafaue Agua Bruta - ETA Central - ETA IV TETA ll
Quant De$çriçãQ - peças para bombas / motores Marca / Modelo / Fabricante Falar Unittns) galar TotaltR$)

01 Jogo de rolamentos da bomba NSK / ohginal 9S.50 95.5t

02 Redentor 01 707 BRG Ksb/ohqlnal 43.5a 87.0t

01 Jaao de anéis de desgaste Ksb / oúglnal 244.4a 244.4C

01 Elemento Elástica do acoplamento Acionac / N ormex 34.7a 34.7C

01 Jogo de Juntas Ksb / angina r8.DO 78.00

01 Luva Pratetora do Eixo em inox ref 524 Ksb / oHaina 307.Qa 307,0C

DI Kit de Selagem Ksb/angina 1.371.00 i.371,0a

ai Eixo aço carbono da bomba Ksb / oüqina 487.00 487.0C

01 Rotores da bomba em ferro fundida Ksb /oHgina í16.0a í16.ac

01 Manómetro 63 mm com glicerina 0-16 bar esta / M51NAI 4N 209.0a 209.0C

01 Conjunta de acoplamento bomba e matar. com elemento elástico Acionac / Normex 499.00 499.0C

01 Jogo de rolamentos do motor NSK / oNginal 86.0C B6.0C

01 Ventoinha do motor Wea / aHalnal 34.0C 34,QC

  TOTALDE PEÇAS     4.24B.60

Quant. Descrição Ços de mão de obra   Valorunit(R$) Valor Total {R$)

01

serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base
colocando range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dQS ÇQmponenLes dê
bomba. inspeÇãQ B controle de desgastes. Substituição das peças descrRas. Elaboração da relatÓHc
de manutenção. especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc
para peças de feno / aço fundida. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de pmjeto (fQQas radiais/axiais). Retorno da bomba çom instalação e fixação das
LubulaÇÕes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade Aplicação de tinto

para ambamento(esmalte sintético cor azu». Colocação das plaquetas de kJentincação com datas de
manutenção. Insoecão final. Adonamento e star-u

Central das Bombas

587,0C S87.0C

01

servço ae manutenção em MóTóR = Execução de remoção de cabos de al mentaÇão elétnca €
retirada do motor da base. Desmontagem completa. [impeza e desengraxe das peças do motor
nspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrnas. Elaboração do relatÓHo de

manutenção. especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento das

peças de feno / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. çanforme
padrões de prajeto (folgas radiais/axiais). Retomo do matar. com a Instalação dos cabos dc

alimentação elétNca. acionamento do sistema elétHco. instalação e fixação da base. Montagem fina
e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmaKe sintético cor azul ou cinza). InspeÇãc
final. Start u

Central das Bombas

293.0C 293.QC

DI Seã ça da reÚÉãà jãjêjjhédiáõa periódica; Veüficaçao de alinhamento de instalação de bomba-motor
e execução de realinhamento. Traça do elemento elástico do acoplamento. VednçaÇãQ do nível de
óleo e regulaHzaÇão. VeóncaÇão de engraxamento da bamba e do motor e sua execução. Serviço
realizado conforme cronQQrama estabelecido pela SEMA

Centra l das Bombas

  176.0(

  TOTALDE MAO DEaBRA Central das Bombas \ 1.056.0t

TOTALMAO oe OBRA E PEÇAstn$)  
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@

Rua Dona Concheta Pádula. 522 - Jardim Aurélia - Campinas/SP Item 8 lscrição estadual: 244.920.44S.llO

tem 08 - Conjunto de Motor e Bomba KSB ETA 1 00.40
D2 Bomba KSBETA100.40 -148m3/h Bamba n'03e
DI MotorWEG - 50 CV-1750 RPM Bomba n' 03(reserva)

Recalaue Água Tentada ETA Central - Nassit
Quant De$çriÇãQ - peças para bombas / motores

Marca / Modelo / Fabricante Valor unir {R$) Valor Total(R$)

02 Joga de rolamentos da bomba NSK / aüginal 35a.Da 700.0C

D4 Redentor 00063 BRG Ksb / oHqina 52.aa 208.0C

02 Jogo de anéis de desbaste Ksb / angina 244.0a 488.0C

02 Luva Protetora do eixo em inox Ksb / onglra 257.0a 514.0C

02 Elemento Elástica do acoplamento Acionac / Normex 31.1 C 122.2C

02 Jogo de Juntas Ksb / angina 122.2C 244.4C

02 Kit de Selagem Ksb / oüginal 2.350.0a 4.700.0C

02 Eixo aça carbono da bamba Ksb / oHginal 602.0C 1.204.0C

02 Rotores da bomba em ferro fundido Ksb / oHainal t.598.0C 3.196.0C

02 Manómetro 63 mm cam glicehna - 0-16 bar esta / M51NAI 4N 209.0t 418.0C

01 Coniunto de acoplamento bamba e motor. com elemento elástico Acionac / Normex ÕI l.oc 611.0C

01 Jogo de rolamentos do motor NSK / angina 327.41 327.41

01 Ventoinha da motor Weg / angina 52.67 52.67

  TOTALDEPEÇAS     12.785.6e

Quant. Descrição -- serviços de mão de obra   Valor Unit (R$) Valor Total tR$)

D2

serviÇO de manutenção na BOMBA Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇãQ e base
colocando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos CQmpQnentes dê

bomba. inspeção e controle de desgastes. substituição das peÇaS desçrRas. Elaboração do relatónc
de manutenção. especificando serviços executados e peças suD5tHuidas. Execução de jateamentc
para peças de feno / aço fundido. execução dos serviços de reusínagem / ajustamento. caníorme
padrões de prajeto (folgas radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e fixação da:

LubulaÇÕes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinto
para acabamento(esmalte sintético car azul. Colocação das plaquetas de identificação com datas de
manutenção. InsDecãa final. AcionamBnto e start-u

Central das Bombas

704.0C 1.408.0t

01

ServÊÇQ de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétÓca €
retirada do motor da base. Desmontagem Completa, limpeza e desengíaxe das peças do motor
nspeÇao e controle de desgastes. substituição das peças desçrHas. Elaboração da relatÓHo de

manutenção. especinçando serviços executadas e peças substituídas. Execução de jateamento da:
peças de feno / aço fundido. execução dos sewiços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de prajeto (lobas radiais/aüab). Retomo do motor. çam a Instalação dos cabos de

alimentação eletóça. acionamento do sistema elótõco. instalado e fixação da base. Montagem üna
e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmane sintético cor azul au cirza). [nspeÇãc
nnat Start u   587.0C 587.0C

DI Serviço da reüsão intermediáHa peüódica: Veüficação de alinhamento de instalação de bomba matar
e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acop cimento. VeNncaÇão do nível de
Óleo e regulaHzaÇão. VeóncaçãQ de engraxamento da bomba e do matar e sua execução. serviÇO
realçada conforme cronograma estabelecido Dela SEMA

Central das Bombas

~ ":'" 352.0(

DI Rebobinamento de motor elétNc0 5a cv Central das Bombas   2.881.0C 2 881.0C

  TOTALDE MAO DEOBRA         5.228.0(

TOTALMAO DE ABRA E PEÇAStRS)   IB.013.68
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#

Rua Dona Concheta Pádula, 522 - Jardim Aurélia - Campinas/SP
Item 9 Inscrição estadual: 244.920.44S.llO

Rem 09 - Conjunto Motor e Bomba KSB ETA 1 00.50/2
02 Bomba KSB ETA100.50/2 -180 m3fh Bomba n' 01 e N' 02
02 Motor WEG 75 CV - 1 750 RPM

Recalque Agua Tratada ETA Central - Nassif
Quant nescrjçãa - peças para bombas/ motores Marca / Modelo / Fabricame Valor UnittRS}  

D2 Difusor ref 171 Ksb / oógina 2.009.00 +.016.0a

02 Jogo de ralamentos da bamba NSK / aüginal 350.0a roo.oc

a4 Retentar 00063 BRG Ksb/angina 52.aa 208.0C

02 Elemento Elástico do acoplamento Acionac / Normex ÕI.l o  
02 Rotor pümelro está   Ksb /angina .205.60 Z.41 1.ZC

02 Rotor segundo estágio Ksb / angina .490.Da 2 980.0C

02 Jogo de anéis de desgaste Ksb / angina 349.0C 698.0C

02 Luva Pratetora do eixo em inox Ksb / oHqinal 257.0C 514.0C

02 Jogo de Juntas Ksb / oóginal 131.0C 262.0C

02 nt de Selagem Ksb / angina 2.4ao.oc 4.800.0C

02 Eixo aço carbono da bomba Ksb / angina õ9a.oc 1.380.0C

02 Manómetro 63 mm com gliceHna 0-16 bar Asma / M51NAI 4N 209.0C 41 8.0C

D2 Coniunto de acoplamento bomba e motor. cam elemento elástico Acionac / Normex 698.0C .39Õ.0t

D2 Jogo de rolamentas do motor NSK / aHqina 580.0C .160.Ut

a2 Ventoinha da motor Wea / angina    
  TOTALDEPEÇAS     ZI.lyy,4U

Quant. Descrição Ços de mão de obra   Valor Unit(R$}  

02

serviço de manutenção na BOMBA Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base
colocando Range cega Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes de
Bomba. inspeÇão e controle de desgastes. substituçãQ das peÇaS descrHas. Elaboração do relatónc

de manutenção. especircando serv©os executados e peças substüuidas Execução de jateamentc

para peças de feno / aço fundüo. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. coníarmc
padrões de prometo (folgas radiais/amais). Retomo da bamba com instalação e fixação da:
tubulaçÕes. montagem final e alinhamento. Execução de testes dB estanqueidade. Aplicação de tinto

para acabamento(esrnaiie sintético CQr azul. Colocação das plaquetas de identinçaçãa CQm datas d(

manutenção. Inspeção anal. Aclonamento e star-u

Central das Bambas

880.0C 1.760.0C

02

serviÇO de manutenção em MOTOR - Execução de remQÇãQ de cabos de alimentação eléthca €
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor
InspeÇãa e controle de desgastes. substituição das peças descrhas. Elaboração do relatÓHo de
manutenção. especificando ser/aços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento da:
peças de ferro / aço fundülo. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conlorm(
padrões de prajeto(lobas radiais/axiais). Retomo do motor. cam a Instalação dos cabos dl
alimentação eEétüca. acianamento do sistema elétHco. instalação e fixação da base. Montagem mina
B alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmaRe sintético cor azul ou cinza). InspeÇãç
final. Star u   64S.D( 1.290.0C

2 ServiÇO de re\deão intemiediáüa periódica: VeHncaÇãa de alinhamento de instalação de bomba motor
e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. VeHncaÇão do nível de
Óleo e regularização. VeHncaÇão de engfaxamento da bomba e do motor e sua execução. ServiÇO
realizado conforme cronograma estabelecido pela GEMA     468.0(

l Rebobinamento de matar elêtüco 75 cv      
  TOTALDEMAO DEOBRA B.U7Z.U(

TOTAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)  
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#

Rua Dona Concheta Pádula, 522 Jardi Ai Campinas/SP Item lO Inscrição estadua 244.920.44S.110

Rem 10 - Conjunto de Motor Bomba KSB Meganomi 80-250
02 Bomba KSB Meganoml 80-250 - 200 m3/h Bamba n' 02 e
OI MotorWEG -125 CV - 3500 RPM Bomba n'02(reserva)

Recalaue Água Tratada ETA Central - Capotuna
Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / Modelo / Fabricante Valor unit (R$) Valor Total [R$)

D2 Jogo de rolamentos da bomba NSK / angina 91.47 182.94

04 Retentorde óleo Ksb / angina 41.67 166,6E

02 Luva protetora do eixo em inox ref 524 Ksb / ohqina 233.3: 466.6e

01 Elemento Elástico do acoplamento Acionac / Narmex 41.67 41.67

02 Jogo de Juntas Ksb/adginal 66.67 133.34

02 Joga de anéis de desbaste Ksb /angina 241.6? 483.34

02 nt de Selagem Ksb / oHgínal 1.285.0C 2.570.0C

02 Eixo aÇO carbono da bamba Ksb / aüginal 465.ac 930.0C

02 Rotores da bomba em ferro fundida Ksb /angina 875.0C 1.750.0C

02 Manómetro 63 mm com aliceóna 0-16 bar Acta / M5 INAI 4N 200.0C 400.0C

01 Conjunto de aco cimento bomba e motor. com elemento elástico Acionac / Namex 476.67 476.6]

01 Jogo de rolamentos do motor NSK / oNqinal S53.8: 553.8=

02 Ventoinha do motor Weg / angina 33.3: Õ6.6€

  TOTAL DEPEÇAS     8.221.71

Quant Descrição -- serviços de mãQ de abra   Valor Unit(R$) Valor Total ln$)

a2

ServiÇO de manutenção na BOMBA Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base
Galocando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos carrponentes dE

bomba. inspeção e controle de desgastes. $ubstitulÇãa das peças descrRas. Elaboração do relatónc

de manutenção. especincanda serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc
para peças de feno / aço lundkJo. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de prajeto(folgas radiais/aüaü). Retomo da bomba com instalação e nxaçáo das

tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade Aplicação de tente
Dará acabamento(esmalte sintético car azul. Calacação das plaquetas de identificação com datas de

manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-u

centra l das Bombas

587.0C 1 174.0C

01

SeNiÇQ de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétHca €
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do matar

nspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de

manutenção. especificando será ços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento das
peças de feno / aço fundido. execução dos sewiços de reusinagem / ajustamento. confomle
padrões de prajeto (folgas radiais/axiais). Retoma do matar. cam a Instalação dos cabos de

alimentação elétóca. acionamento do s8tema eléthco. Instalação e fixação da base. Montagem nna
e alinhamento. Aplicação de tinta para ambamento (esmaHe sintético CQr azul ou cinza). InspeÇãc
final. otan u

Centra l das Bombas

B80.0C 880.0C

  serviÇO de re\ãsãa intermediária peHódica; VeHncaÇãQ de alinhamento de instalação de bomba motor
e execução de realinhamento. Troça do elemento elástico do acoplamento. veüncaÇào do níwl de
Óleo e regularização. VeHncaÇão de engraxamento da bomba e do motora sua execução. ServiÇO
realizado conforme cronograma estabelecido pela SEh/A

Central das Bombas "'."
410.0t

  RebQbinamento de matar elétHcQ 125 CV     \ 11.496.0C 11.496.0C

  TQTALDEMAO DEVERA         13.960.0C

TaTAC MAO OE ABRA E PEÇAS (RS) \ l 22.1 81.79

 



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.ll de 40 CNPJ:05.304.734/0001-88

b

Rua Dona Concheta Pádula, 522 - Jardim Aurélía - Campinas/SP
ltemll Inscrição estada 244.920.445.110

T.'' ' :=::='11ÊT::=;:=:\:i' ' ''-''': ..«'. -' '.
DI Motor WEG - 75 CV - 1750 RPM

Recafaue Actua Tratada ETA Central - Capotuna
Quant Descrição - peças para bambas/ motores Ua rca / Made la / Fa bricante    

DI Jogo de rolamentos da bomba NSK/angina 2UU.4U  
02 Retentorde óleo <sb / angina ID.UU  
01 Difusor ref 171 Ksb/angina    
01 Luva protetora eixoinox 524 Ksb / onginai    
01 Elemento Elástico do acoplamento      
01 Jaao de Juntas Ksb/oHglnal f3.UU  
01 Jogo de anéis de desgaste Ksb/ oãginal zuu.uu 
01 nt de Selagem Ksb / angina .4UU.UU  
01 Rotor pHmeiro estágio ferro fundido Ksb / angina    
01 Rotor segundo estágio ferro fundido KsD/angina U33.UL  
01 Eixo aço carbono da bomba Kso/ onginai    
01 Manómetro 63 mm çom gliceHna 0-16 bar esta / M51NAI 4N    
01 Conjunto de acoplamento bomba e matar. com elemeDlg elástica Acionac / Normex 4UU.UL  
01 Jogo de rolamentas do motor NSK / onginal    
01 Ventoinha do motor Weg / angina    

  TOTALDE PEÇAS      
Quant Descrição -- serviços de mão de obra   /alar UnltlK+)  

01

serviÇO de manutenção na BOMBA Retirada da bamba de sua linha ae tubulaçao e Dose
Galopando range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes de

bomba, inspeÇàQ e controle de desgastes. substitulÇãQ das peças descrüas. Elaboração do relatÓHc

de manutenção. especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc

para peças de feno / aço fundido. execução das serviços de reusinagem / ajustamento. canlormc
padrões de pmjeto (fadas radiais/amais). Retomo da bomba com instalação e nxaçào da:

tubuEaÇÕes. montagem final e alinhamento Execução de testes de estanqueidade Aplicação de tinto

para acabamento(esmalte sintético cor azul. Colocação das plaquetas de identificação çom datas de
manutenção. Inspeção final. Acionamento e star:y   B80.0{ B80.0t

DI

Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação eletnca E
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor

nspeÇão e Controle de desgastes. substituição das peças descrüas. EEabQraÇàa do relatÓüo di
:-anutenção. espectncando sewiços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento da:

peças de ferro / aço fundido. execução dos serüças de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de prajeto (ío©as radiais/amais). Retomo do motor. com a Instalação das capas di
alimentação eléthca. adonamento do shtema elétHco. instalação e fixação da base. Montagem fina
e alinhamento. Aplicação de tinta para andamento (esmaHe sintético cor azul au cinza). InspeÇã{
final. Star u   645.0t 545.0(

 
Serviço de reüsãa intermediáÓa peHÓdica: VeÜficaÇãa de alinhamento de instalação de bamba-moto
e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. VeHncaÇão do nível de
Óleo e regulaNzaÇãa. VeHncaÇão de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. $er/iÇa
realizado conforme CFanograma estabelecido pala GEMA     234.0(

  TOTAL DE MAO DE OBRA lcentral das Bombas  
fatAL ÜÀÓ ÓÉ OBRA E PEÇAS IR$)
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4

Rua Dona Concheta Pádula, 522 - Jardim Aurélía - Campinas/SP
Item 12 244.920.445.110

Kem 12 - Conjunto de Matar e Bomba KSB ETA 50.33/2
D3 Bamba KSB ETA 50.33/2 -40 m3/h Bomba n' 01 e N' 02
02 Motor WEG 7.5 cv - 3soo RPM Bomba n'3 Ireserfa)

Recalaue Àaua Tentada ETA Central - Nova Jaauariúna
Quant Descrição - peças para bombas / malares Marca / Modelo / Fabrica nte Valor Unit tns) Valor Total(R$)

03 Difusor intermediaHa Ksb / angina 816.67 2.450.01

03 Elemento Elástico do acaolamento Acionac / Namiex 33.33 99.9S

06 Jogo de Juntas Kso/oHaEna 358.33 2.149,98
03 Jogo de rolamentos da bomba NSK/angina 49.33 147.9Ç

06 Redentor Ksb /oógina 33.33 199.9e
03 Klt de Selagem - 24mm Kso/amaina 1.391.67 4.175.ai
03 Rotor pHmeiro estágio ferra fundido Ksb / angina 525.0C 1.575.0C

03 Ralar segundo estágio ferra fundido Ksb / oügina 616.67 l.B50.01

03 Joao ae anéis de desbaste Ksb / oHaina 150.0C 450.0C
03 Eixo aço GarbQno da bamba Kso / oóalna 640.0C 1.920.0C
03 Manómetro 63 mm com aliceHna 0-16 bar esta / M51NAI 4N 200.0C 600.0C
03 Coniunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico Acionac / Normex 483.3: 1.449.9S

02 Jogo de ralamentos do motor NSK / angina 76.65 153.3C

02 Ventoinha do motor weg / original 16.67 33.34
  TOTALDE PE AS     17.254,6a
Quant. Descrição -- 5ervtÇQS de mão de abra   Valor Unit(R$) Valor Total {R$)

 
Ser/iÇO de manutenção na BOMBA - Retirada da bamba de sua linha de tubulaÇão e base
colocando Range cega. Desmontagem Completa. limpeza e desengraxe dos componentes da
bomba. inspeÇãa e controle de desgastes. Substituição das peças descritas Elaboração do relatónc
de manutenção. especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc
para peças de ferra / aço rundüJo. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de prQjelo(folgas radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e nxaçãa das
tubulaÇÕes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinta
para acabamento(esmalte sintético car azul. Colocação das pÍaquetas de identificação çom datas de
manutenção Insoecão final. Adonamento e star.u

Central das Bambas

528.Da ].584.0C

02

ser/iço de manutenção em MOTOR Execução de remoção de cabos de alimentação eléthca e
retirada do matar da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor
nspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças descrHas. Elaboração da relatÓNo de
manutenção. especiíçando sewiças execüados e peças substüuidas. Execução de jateamento da:
peças de feno / aça lundUo. execução dos ser/içou de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de prQjeto (lobas maias/amais). Retomo do matar. com a Instalação dos cabos de
alimentação elétõca. adonamento do sistema elétHco. instalação e fixação da base. Montagem fina
e alinhamento. Aplimção de tinta para acabamento (esmaKe sintético cor azul ou cinza). Inspeçãc
final. Star u

Central das Bombas

234.QO +68.0C

2 ServiÇO de re\ãsão IntermedÊána penódiça: VeímçaÇãQ de alinhamento de instalação de bomba-motor
e execução de Balínhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. VeHncaÇão do nível de
Óleo e regulaNzaÇào. veNncação de engraxamento da bamba e dQ matar e sua execução. ServIÇO
realizado confQmie crQnaarama estabelecido pela SEMA

Central das Bombas 176.0a

352.0C

  Rebobinamento de motor elétHçQ 7.5 CV Central das Bombas   557.aQ 557.0C

  TOTALDEMAa DE ABRA         2.9S1.0C

TOTALMAO DE OBRAE PZÇAStK$}   2a.215.60

 



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.13 de 40 CNPJ:05.304.734/0001-88

Rua Dona Concheta Pádula, 522 - Jard Aur- ía - Campinas/SP
Item 13 l nscrição estadual: 244.920.445.110

Rem 13 - Conjunto de Motor e Bomba KSBIM09anhml 80'4Q0 Bomba n' l G e 2G
02 Motor WEG 50 CV - 1750 RPM

Recalque Agua Tratada ETA Central - Nova Jagyadúrta
Quant Descrição peças para bombas / motores Marca / Made lo / FaDrnante    

D2 Jogo de Juntas Ksb/ angina    
a4 Rebentar Ksb/ onainal    
02 Luva protetara do eixo em inox 524      
02 Elemento Elástica do acoplamento Acionac / Normex    
02 Jogo de rolamentos da bamba NSK / orgina    
02 Ralar em ferro fundido Ksb / angina    
02 Joga de anéis de desgaste Ksb/onglnal    
02 Klt de Selagem -- 60 mm Ksb / original    
02 Eixo aço carbono da bomba Ksb/ original    
02 Manómetro 63 mm com gliceNna 0-16 bar esta / M51NAI 4N    
D2 Coniunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico Acionac / Normex    
02 Jogo de rolamentos do motor NSK / ong ina    
02 Ventoinha do moiQr weg / original    

  TOTALDE PEÇAS      
Quant. Descrição -- serviços de mãQ de obra   va lor u nit tK)l  

a2

seNiçQ de manutenção na BOMBA - Retirada da bamba de sua linha de tubulaÇão e base
colocando Range cega. Desmontagem Completa. limpeza e desengraxe dos componentes di

bomba, inspeÇãa e controle de desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatónc

de manutenção. especificando serviços executadas e peças substituídas. Execução de jateamentc
para peças de feno / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustarnenta. conforme

padrões de prQjeto (folgas radiais/axiais). Retomo da bomba cam instalação e fixação da:
tubulaÇões. montagem anal e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tlntí

para acabamento(esmalte sintético cor azul. CQIQcaÇão das pÍaquetas de }dentincaÇão çom datas dÉ
manutenção. Inspeção final. Acionamento e star-u   704.0a 1.4 08.0C

02

Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos ae alimentação eielnca €
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor

inspeção e controle de desgastes. suóstitubão das peças descrüas. Elaboração do relatóóo dc
manutenção. especificando serviços executadas e peças substüuidas. Execução de jateamento da:
peças de ferro / aço fundüo, execução dos serxüços de reusinagem / ajustamento. coníarmE
padrões de prajeto (largas radiais/a)leis). Retomo do motor. com a instalação dos capas dE
alimentação elétüca. adonamento do sistema elétnco, instalação e fixação da base. Montagem nna
e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (BsmaHe sintético cor azul au cinza). InspeÇãc
final. star u   586,0C 1.172.0C

2 Serviço de müsão intermediáüa periódica; veüficação de alinhamento de instalação de bomba-moto
e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. VeõncaÇão dQ nível de
Óleo e regulaNzaÇão. VeHnçação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. ServiÇO
realizado conforme cronograma estabelecido pela GEMA     586.0(

  Rebobinamento de motor elétHc0 50 çv          
  TOTALDE MAO DEOBRA    

TOTALMAO DE OBRAE PEÇAS[R$)  



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.14 de 40 CNPJ:OS.304.734/0001-88

{'

Rua Dona Concheta Pádu 522 Jardim Aurélia c; iP is/SP Item 14 Inscrição estadual: 244.920.445.110

tem 14 - Conjunto de Motor e Bomba KSB ETA B0.40/3
n 14 - Conjbato de Matar e Bamba KSB elA B0.40n Bomba n' 02
OI MotorWEG 40 CV -1770 RPM Bomba n' 02 (Reserva)

Recalaue Àçiua Tratada ETA Central - Florianópalis
Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / hlQde lo / Fabricante Valor Unir(R$) Valor TQtaltR$}

D2 Jogo de rolamentos da bomba NSK / anglnal 64.4]  
D2 Difusor intermediaüo Ksb /oHqinal 1.525.00 3.050.0Ç

02 Elemento Elástico do acoplamento Acionac / Normex    
02 Jogo de Juntas Ksb/oügina 4Õ.0C  
03 Jogo de anéis de desgaste da bomba K$b / origina 470.0C 1.+1 0.QC

04 Retentor Ksb / onainal 50.0C  
02 Kit de Selagem Ksb / angina 435.0C 2 870.0C

02 Rotor pHmeiro estágio ferro fundido Ksb / angina roo.oc l.q uu.ut

02 Rotor segundo estágio ferra fundido Ksb / angina 1.000.0c 2.000.0[

02 Rotor terceiro es to ferrofundldo Ksb / aHginal l.QOO,OC 
D2 Eixo aço carbono da bomba Ksb / oHqinal l.S68.3: 3.136,6e

a2 Manõmetra 63 mm com gliceNna 0-16 bar esta / M51NA14N 200.Dt  
02 Conjunta de acoplamento bomba e matar. com elemento elástico Acionac / Normex 41Õ,6i  
01 Jogo de rolamentos do motor NSK / oHainal 312.22 31Z.22

01 Ventoinha do motor Weg / aHginal 33.3: 
  TOTALDE PEÇAS     If.yóf.UI

Quant. Descrição -- serviços de mão de obra   Valorunit(K$1 Valer Total {R$)

02

seNiço ae manulenÇãa na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base
Galopando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes di

bamba. inspeção e controle de desgastes. substituição das peças descrRas Elaboração dQ relatónc

de manutenção. especificando sewiços executados e peças substüuidas. Execução de jateament(
para peças de ferra / 8ço fundia. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de prajeta(ío©as radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e fixação da:
LubulaÇÓes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de unte

para acabamento(esmalte sintético car azul. cQlocaÇãQ das plaquetas de identificação com datas dt

manutenção. [nspeção final. AciQnamento e star-u   587.0C 1.174.0C

01

bervÇQ aB rndnutenÇão em MOTOR - Execução dB remoção de cabos de alimentação elétnca €
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor

speÇão e Controle de desgastes. substituição das peças descritas. Elaboração do relatÓNa de
manutenção, especificando ser/idos executados e peças substüuidas. Execução de jateamenta da:

peças de feno / aço fundido. execução dos sewiços de reusinagem / ajustamento. conrorml
padrões de prajeto (focas radiais/aüaú). Retomo do motor. cam a 'Instalação das cabos di
alimentação elétNca. adonamento do sistema elétHco. instalação e fixação da base. Montagem fina

e alinhamento. Aplicação de tinta para awbamento (esmane sintético cor azul ou cinza). In$peÇãi
final. star u   469.DI 469.0t

 
Ser\dÇa de R\deão Êntermediáóa peHÓdjca: VeHficaçãa de alinhamento de instalação de bomba-moto
e execução de realinhamento. Troca dQ elemento elástico do acoplamento. VeHncaÇão do nível de
Óleo e regulaüzaÇãa. VehncaÇão de engfaxamenta da bamba e do motor e sua exeCUÇão. SerÜÇO
realizado conforme cronograma estabelecido pela GEMA     234.0{

  TQTALDE MAO DEOBRA Central das Bombas    
TOTALMAÓ ÓÉÓÉHÀ É ÉÉÇAStRS) \



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág. 15 de 40 CNPJ:05.304.734/0001-88

l

Rua Dona Concheta Pádula. 522 - Jardim Aurélia - Campinas/SP Item IS iscrição est8di i1:244.920.44S.110

Bem 15 - Conjunto de Motor e Bomba KSB 8040/3
01 Bomba KSB 80-40/3 -100 m3/h Bomba no OI

01 Motor WEG 50 CV - 1 770 RPM
Recafoue Agua Tratada ETA Central - Fforianónolis

Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / MQdelQ / Fabricante Valor Unit (R$) valor fatal tn$)

01 Jogo de rolamentas da bomba NSK/oóaina 77.32 77.32

01 Difusor ref 1 71 Ksb /oHgina 1.830.0C t B30.0C

  Jogo de Juntas Ksb / angina 48.ac 48.0C

01 Elemento Elástico do acoplamento Adonac / Normex 40.0C 40,0[
01 Jogo de anéis de desgaste Ksb / oóginal 564.0C 564.0C

02 Retentor Ksb / anqinal õo.oc 120.0(

01 Nt de Selagem Ksb / oúaina 1.722.0C 1.722.0C

01 Rotor phmelro estágio Ksb/oNginal 840.0C 840.0C

01 Rotorseaundo estádio Ksb/oüginal 1.200.0C 1.200.0t

01 RQtorterceiro estágio Ksb/onglnal 1.200.0C 1.200.0C

01 Eixo aco carbono da bomba Ksb / aüqinal 1.682.0C 1.882.0t
01 Manómetro 63 mm com aliceHna 0-16 bar Agia / M51NAI 4N 200.0C 200.0C

01 Cor nto de aco cimento bomba e motor. com elemento elástico Açionac / Normex 300.0C 500.0C

01 Jogo de rolamentos do motor NSK / angina 374.6E 374.6E

01 Ventoinha do motor Wea / angina 42.5: 42.5:

  TOTALDE PEÇAS     l0.640.5:
Quant Descrição Ços de mão de obra   Valer Unir(R$) Valor Total (R$)

al

ServIÇO de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base
colocando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes dê

bomba. ÍnspeÇão e controle de desgastes. $ubstttuiçãa das peças descrüas. Elaboração do relatónc
de manutenção. especificando serviços executadas e peças substüuidas. Execução de jateamentc

para peças de feno / aço fundkJo. execução das serviços de reusinagem / ajustamento. consome

padrões de prajeto (focas radiais/aHab). Retomo da bomba çom instalação e fixação da:

tubulaÇÕes. montagem t nal e allnhamentQ. Execução de testes de estanqueidade Aplicação de tinto

para acabamento(esmalte sintético cor azul. caiocação das plaquetas de identificação çarn datas de
manutBncão Insnecào final Acionamento e start-u   587.0C 587.0C

01

ServiÇO de manutenção em MOTOR Execução de remoção de cabos de alimentação elétNca E
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças da motor

nspeção e controle de desgastes. substituição das peças desçrHas. Elaboração do relatório de
manutenção. especiícando sewiças executados e peças substduidas Execução de jateamento da:
peças de feno / açQ fundida, execução das serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de prometo (íobas radiais/axiais). Retomo do motor. com a Instalação dos capas dc
alimentação elétüca. adonamento do sistema eléthca. instalação e fixação da base. Montagem nna
e alinhamento. Apl cação de tinta para acabamento (esmane sintético cor azul au cinza). InspeÇãc
Final star u

Central das Bombas

587.0C 587.0C

 
serviÇO de reüsão intermediária peNódica: VeHncaÇão de alinhamento dB instalação de bomba-mo
e execução de realinhamento. Troca do elemento elástica dQ acoplamento. VeHncaÇào do nível de
Óleo e regulaHzaÇão. VeóncaÇão de engraxamentQ da bamba e do motor e sua execução. ServiÇO
realizado conforme cronoarama estabelecido orla GEMA

Centra l das Bombas 293.0C

293.0C

  Rebab lamento de matar elêtNco 50 cv Central das Bombas \ 2.B69.0C 2.869.a(

  TOTALDE MAO DEOBRA       4.336.0(

rOTALMAO DE OBRA E peçAS(ns)   14.976.53

 



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.16 de 40 CNPJ:OS.304.734/0001-88

Rua Dona Concheta Pádula, 522 -Jardim Aurélia - Campinas/SP
Item 16 iscriç !stadual: 244.920.445.110

Rem 1 6 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganomi 80.200n 16 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganomi bu zuu
02 Bomba KSB Meganami 80.200 - 1QO m3/h Bomba no OI e ND 02
02 Motor WEG 10 CV - 1750 RPM

Recalaue Laaaa de Reaproveitamento - ETA Centm}
Quant )escriÇão - peças para bombas / motores Ua rca / Modelo / Fa bricante   galar iotailK»l

02 Rotorferrofundido Ksb/oNg na    
02 Jogo de ralamentos da bomba NSK / ohg lna    
34 Retentor 01 707 BRG Ksb/ original    
a2 Jogo de anéis de desgaste Ksb / original    
02 Elemento Elástico da acoplamento Acionac / Normex    
02 Jogo de Juntas Ksb / angina    
02 Luva Protetora do Eixolnoxref524 KsD / angina    
02 Kit de Selagem Ksb / angina    
02 Elxco aço carbQna da bomba Ksb / angina    
02 Manómetro 63 mm com gliceüna - O-1 6 bar esta / M51NAI 4N    
02 Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico Acionac / Narmex    
02 Jogo de rolamertps do motor NSK / angina    
D2 Ventoinha do motor Weg / original 30.UL 

  TOTALDEPEÇAS      
Quant. Descrição rviÇQS de mão de abra      

02

ServiÇO de manutenção na BOMBA - Retirada da bamba de sua linha de tuDulaÇaQ e Base

colocando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes de

bomba. ínspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças descritas. Elaboração do relatÓdc

de manutenção, especificando ser/aços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc

para peças de ferro / aça fundido. execução das serviços de reusinagem / ajustamento. canform(

padrões de prajeto(folgas radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e nxaçao da:

Lubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinta

?ara acabamento(esmalte sintético car azul. caiowção das plaquetas de identificação com datas d(
manutenção. Inspeção final. AcÊQnamento e star-u   587.0t 1.174.0C

02

Serviço de manutenção em MOTOR Execução de remoção de cabos de alimentaÇaQ eietnca €
retirada da motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor

nspeÇao e contrate de desgastes. subStItuIÇão das peças descrüas. Elaboração do relatÓNo dE

manutenção. espectrcando sewiços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento da:
peças de feno / aço fundklo. execução dos serviços. de reusinagern / ajustamento. confcrml

padrões de pmjeto (folgas radiais/amais). Retomo do motor. com a Instalação dos cabos di
alimentação elétHca. acionamento da sistema elétHço. instalação e fixação da base. Montagem nna

e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético car azul ou cinza). InspeÇãc
final. Star u   234.01 468.0(

2 serviço de reüsão intermediáüa peõódica: venncação de alinhamento de instalação ae oomoa-moto
e exacuÇãQ de realinhamento. Troca do elemento elástica do acoplamento. VeÜficaÇão do nÍve[ de
Óleo e ngulaÓzaÇão. VedncaÇão de engraxamento da bomba e do matar e sua exeçuÇãQ. SeNiÇO
realizada conforme cronograma estabelecida pela GEMA     3S2.0t

2 Rebobinamento de motor elétHco 10 CV      
  TOTALDEMÃO DEQBRA l LJ  

fÕtÀLÜÀã DE 0BRAE PEÇAS(RS)



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág. 17 de 40 CNPJ:OS.304.734/0001-88

Rua Dona Concheta Pádula, 522 - Jardim Aurélia - Campinas/SP Item 17 Inscrição estadual: 244.920.44S.llO

Kem 17 - Conjunto de Motor e Bamba KSB Megabloc 32-125R
D3 Bomba KSB Megabloc 32-125R Bomba n' OI. n' D2 e n' 3
03 Motor WEG 5 CV - 3500 RPM

Recalaue Água 7}atada ETH Cento/ - Préd/o
Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / MQdeEo / Fabricante Valor UnittRS) Valor Total tR$)

03 Jogo de Junta Ref. 400.1/2/3 Ksb / original 90 0a 270.0C

03 Selo mecânico 61glggg! J 70.00 210.ac
03 Jogo de rolamertos da bamba NSK / oHginal   o.oc

D3 Luva Pratetora do Eixo bronze ref 524 Ksb /angina 180.0C 540.0C

a3 Rotores da bomba em ferro fundido Ksb/angina 360.0C 1.080,0C

03 Jaao de rolamentos do matar NSKIPüglngJ 62.14 186.42
03 Ventoinha do motor elétHco Weg / angina 14.0C 42 0C

  TOTALDE PEÇAS     2.328.42

Quant. Descrição -- serviços de mão de obra   Valor unit {R$) valor Total (R$)

03

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base

colocando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da

bamba. inspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrRas Elaboração do relatÓNo

de manutenção. especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento

para peças de feno / aço fundido, execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, conforme
padrões de praceta(todas radiais/Búab). Retomo da bomba CQm instalação e fixação das

LubulaçÕes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. AplimÇão de tinta

para acabamento(esmalte sintético car azul. Colocação das pÍaquetas de identificação cam datas de

Central das Bombas

r 1.575.0C

03

serílÇO ae manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétNca E
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do matar
nspeÇão e ÇQntrQl= de desgastes. substituição das peças descrdas. Elaboração dQ reÍatÓNo dE
manutenção. especificando serviços executadas e peças substüuidas. Execução de jateamento da:
peças de ferro / aço fundido, execução dos serviços de reusínagem / ajustamerta. coníamle
padrões de pmjeto(tocas radiais/amais). Retomo do motor. com a Instalação das cabos de
alimentação elétHca. acionamento do sistema elétHco. instalação e nxaÇãQ da base. Montagem nna
e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmaRe sintético cor azul ou cinza). [nspeÇà(  234.0C 702.0t

  TOTAL DE MAO DEaBRA Central da5 Bambas \   2.277.0C

rQTALMÀÓ ÓÉ ÓékÀÉÉÉêÀÉ[R$) ]  



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.18 de 40 CNPJ:05.304.734/0001-88

Rua Dona Concheta Pádula, S22 - Jardim Aurélia - Campinas/SP Item 18 Inscrição estadual: 244.920.445.110

kem 18 - Conjunto de Motor e Bomba Worthíngton
01 Bomba Worthington Bomba n' 01
01 Motor WEG 5 CV -3480 RPM

Recataue Agua Tratada ETA Central - Lavagem de Filtro ETA l
Quant Oescrjção peças para bombas / motores Marca / Modelo / Fabricante Valor unit tRS) Valor Tataltn$)

01 Joao de rolamentos da bomba NSK / oóglna 90.0C 90.0C

01 Jogo de anéis de desgaste Worthiraton / angina 240.0C 240.0C

01 Jogo de Juntas Worthington / oHgina 100.0c 10D.0C
01 Luva Protetora do Eixo em bronze Worthinaton / oHaina 300.0C 300.0C
01 Selo mecânico Worthington / ohgina 90.0C 90,0C
01 Eixa aço carDaDa da bomba Worthinqton / angina 380.0C 380.0C

DI Rotor em ferra fundida Worthínqton / angina 700.0C 700.0C
01 Jogo de rolamento do motor NSK / orla ina 64.0C 64.0C
01 Ventoinha do motor elétHco Wea / aNgIna 14.0C 14 0C

  TOTALDEPE ;AS     1.97B.QQ
auant. Descrição -- Serviços de mão de obra   Valer Unit tn$) ValorTataltR$)

01

serviço de manutenção na BOMBA Retirada da bomba de sua linha de tubutaÇão e base
colocando Range cega Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da
bamba. inspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças descritas. Elaboração do relatÓHa
de manutenção. especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc
para peças de feno / aço fundida. execução das serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de prometo (íaigas radiais/axial). Retomo da bomba cam instalação e fixação das
[ubulações. montagem nna] e a]inhamenta. Execução de testes de estanqueidade. Ap]içação de tinta
para acabamento(esmalte sintético cor azul. Colocação das plaquetas de identificação com datas de
manutenção. [nspeção final. Acianamento e star up

Centra l das Bombas

  l : .

01

ServiÇO de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elêtHca e
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengíaxe das peças do motor
inspeÇãQ e controle de desgastes. Substituição das peças descrHas. Elaboração da relatÓHo de
manutenção. espeçFçando sewiços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento das
peças de ferro / aça fundido. execução dos serfíços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de prajeto (lobas radiais/amais). Retoma do matar. com a Instalação das babas de
alimentação elétüca. acionamento do shtema elétHcQ. instalação e nxaÇãa da base. Nlontagem nna
e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmaRe sintético cor azul ou cinza). InspeÇãQ

Central das Bombas

234.0a 
  TOTALDE MAO DEOBRA Central das BQm bas \ 759.0Q

rOTALMAO DE OBRAE PEÇAS(RS) \   2.737.00

\~J



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág. 19 de 40 CNPJ:05.304.734/0001-88

Ru. D c- ichet. Pádula.522 Jardim Au réli Ci iP ;/SP Item 19 244.920.44S.110

kem 19 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganoml 80-315
01 Bomba KSB Meganomi 80-315 - 60 m3/h Bomba no 01
OI Motor WEG 20 CV - 1 760 RPM

Recalaue Àaua Tratada - Cruzeiro do Sul/Sifvio Rinaldi
Quant Oesçrjçãa - peças para bambas / motores Marca / MQdeEa / Fabricante Valor Unit (R$) Valor Total [R$)

01 Jogo de ralamentos da bomba NSK/arigira 288.0C 288.0C

02 Redentor Ksb / angina 52.0C 104.0C

01 Luva protetora do eixo em Inox ref 524 Ksb / oüaina 607.0C 607.0C

01 Elemento Elástico do aco 3mento Acionac / Normex 52.0C 52.0C

01 Jogo de Juntas Ksb / ohgina 83.0C B3.0C

01 Jogo de anéis de desgaste Ksb / amaina 341.0C 341.0C

DI Kit de Selagem Ksb / ohgina 1.5B5.0C 1.585.0C

DI Eixo aço carbono da bomba Ksb / angina 794.0C 794.0C

01 Rotor da bomba em ferro fundido Ksb / onqína 1.457.0C 1.457.0C

01 Manõmetra 63 mm com üna - 0-16 bar esta / M51NAI 4N 209.0C 209,0C
01 Coniunto de acoplamento bomba e matar. cam elemento elástico AciQnaç / Normex 671.0C 671.0C

01 Jogo de ralamentos do matar NSK / oNainal 149.0C 149.0C

01 Ventoinha do motor Weg / angina 52.0C 52.0C

  TOTALDEPEÇAS 6.392.0C
Quant. Descrição -- serviços de mão de obra   Valor Unit (RÇ) Valor Total {R$)

01

ServiÇO de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubuÍaÇão e base
colocando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes dE
bamba. inspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças descfHas. Elaboração do relatÓHc

de manutenção, especificando seniços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc
para peças de ferro / aço fundido, execução dos serviços de reusinagem / ajustamBrto. conforme
padrões de prajeto (folgas radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e fixação da:

lubulaÇÓes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinto
para acabamento(esmalte sintético cor azul. colocação das plaquetas de idenlincaçàa com datas de
manutencãa. InsDecão final Acionamento e star-u

Centra l das Bombas

704.0C 704.0C

01

Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétdca €
retirada do motor da base. Desmontagem carnpleta. limpeza e desengraxe das peças do motor

inspeÇãQ e controle de desgastes. substituição das peças descrRas. Elaboração do reÍatÓHo dE
manutenção. especircando serviços executadas e peças substüuidas. Execução de jateamento das
peças de ferro / açQ fundida. execução das serviços de reusinagem / ajustamento. caníormE
padrões de píojeto (folgas radtaisraüais). Retomo do motor. com a Instalação dos cabos de
alimentação elétHca, acionamento do sistema elétncQ. instalação e hxaÇão da base. Montagem nna

e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esrnahe sintético cor azul ou cinza). InspeÇãc
final. otan u

Central das Bombas

293.0C 293.0C

  ServiÇO de re\lsãa intermediáha peüÓdica: VeóficaÇãQ de alinhamento de instalação de bomba-matar
e execução de realinhamento Troca do elemento elástico do acap cimento. VeNncaÇão do nível de
Óleo e regulaHzaÇão. VeAncaÇão de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. ServiÇO
realizaaQ Conforme cronograma estabelecido pela GEMA

Central das Bambas 175.0t

175.0C

  RebabinarnentQ de matar elétNc0 20 CV Centra l das Bomba s   1.250.0C 1.250.0C

  TOTALDE MAO DEOBRA     2.422.0t

rOTALMAO OE OBRA E PEÇAS(RS)   B.814.00

 



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág. 20 de 40 CNPJ:OS.304.734/0001-88

Rua Don Ci :het. Pádul; 522 - Jardim Aurélia - Campinas/SP Item 20 Inscrição estadual: 244.920.44S.110

Rem 20 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganoml 80-315
DI Bomba KSB Meganomi 80-315 - 1QO m3/h Bomba no 02
01 Motor WEG 30 CV - 1 765 RPM

Recataue ACHA Tentada - Cruzeiro do Sul/SÍlvio Rinaldi
Quant Oescrjção - peças para bombas / motores Marca / Modelo / Fabricante Valor Unit tR$) ValorTatal(R$)

01 Jogo de rolamentos da bomba NSK / angina 28B.0C 288.0C
02 Redentor Ksb / onaina 52.0C 104.0C

01 Elemento Elástico do acoplamento Acionac / Normex 52.0C 52.0C
01 Jogo de Juntas Ksb / oHqina B3.0C 83.0C
01 Luva protetora do eixo em inox ref 524 Ksb / angina 607.0C 607.ac

01 Jogo de anéis de desbaste Ksb / oHaina 340 0C 340 0C
01 nt de Selagem Ksb / angina 1.535.0C 1.585.0C

01 Eixo aço carbono da bomba Ksb / onaina 794.0C 794.0C
01 Rotor da bomba em ferro fundido Ksb / odaina 1 457 0C 1 457 0C
01 Manómetro 63 mm com aliceNna - 0-16 bar esta / f/51NAI 4N 209.0C 209.0C

01 Coniunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástica Acionac / Normex 671.0C 671.0C

01 Jogo de rolamentos do motor NSK/oóaina 187.0C 187.ac
01 Ventoinha do molar Weq / oógina 52.0C 52.0C

  TOTALDEPEÇAS 6.429.0C
Quant. Descrição -- serviços de mão de obra   Valor Unit (R$) ValorTQtaltR$)

al

serviÇO de manutenção na BOMBA Retirada da bomba de sua linha dc tubulaÇão e base
colocando Range cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes dê

bomba. inspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças descrüas. Elaboração do relatÓNc

de manutenção, especificando sewiços executados e peças substituídas. Execução de jateamentc
para peças de ferro / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de pmjeto (focas radiais/axiais). Retomo da bamba çom Instalação e fixação das

LubulaÇões, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de t nt8
para acabamento(esmalte sintético cor azul. colocação das plaquetas de identincaçào com datas dc

manutenção. InsDeção final. Acionamento e Star.u

Central das Bambas

r04.0C 704.0C

ai

ServiÇO de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos dc alimentação elétNca e

retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor
nspeÇao e controle de desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatÓHo de
manutenção. especircando serviços executados e peças substHuidas. Execução de jatearnenta das
peças de ferro / aÇO fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de prajeta (focas radiais/axiais). Retomo do motor. CQm a Instalação dos cabos dc
alimentação elétHca. acionamento do sistema elétóco. instalação e fixação da base. Montagem nna
B alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmane sintético cor azul ou cinza). InspeÇãc
final Start u

Central das Bombas

350.0C 
 

Serviço de reüsão intermediária periódica: Venncação de alinhamento de instalação de bomba-motor
B execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. VeHficaÇão do nível de
Óleo e regulanzaÇãQ. VedncaÇão de engraxamenta da bamba e dQ motor e sua execução. serviÇO
realizado çanromie çronoarama estabelecido Dela GEMA

Central das Bombas 205.0C

205.0C

  Rebobinamento de motor elétóc0 30 CV Central das Bombas   1.974.aa 1 974.0C

  TOTALDEMAa DEQBRA       3.233,0C

TOTALMAO OE aBRAEPEÇAS(R$)   9.662.00

 



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.21 de 40 CNPJ:05.304.734/0001-88

X

Rua Dona Concheta Pádula, S22 -Jardim Au Campinas/SP
Item 21 iscrição estadual: 244.920.44S.llO

Kem 21 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Megabloc 40-160 R
02 Bomba KSB Megabloc 40-160 R Bomba no 01 e N' 02
02 Motor WEG 1 5 CV - 3520 RPM

Recalaue Agua Tratada fMinha Casa 80a aptos - Cruzeiro se Su/
Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca r Made lo / Fabricante    

02 Jogo de Juntas Ksb / oHainal 94.0C 18B.00

02 Luva protetora do eixo em bronze Ksb / oNainal    
02 Kit de Selagem Ksb / oóaina Í3.0C  
02 Rotor da bomba em ferro fundido Ksb /oHaina 429.00 B58.00

02 lago de rolamentos do matar NSK / original 132.0U 
02 Ventoinha do motor Weg / oNginal 41.0 82.0a

  TOTALDE PEÇAS      
Quant Descrição -- serviços de mão de obra   Valorunit(R$)  

D2

serviço d8 manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base
colocando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes dE

bomba. inspeÇào e controle de desgastes. Substituição das peças descrRas. Elaboração do relatónc
de manutenção. especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateament(

para peças de ferro / aço fundido. execução das serviços de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de prometo (lobas radiais/aüab). Retomo da bomba com instalação e fixação da:
lubul3Ções. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de unte

para acabamento(esmalte sintético cor azul. Colocação das plaquetas de identificação com datas d(  528.0C 1.056.0C

D2

serviço ae manutenção am uoTÓR : Execução de remoção de cabos de alimentação elólüca E
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor
nspeÇào e controle de desgastes. substituição das peças descritas. Elaboração do relatÓNo dE
manutenção. especincanda serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento da:
peças de feno / aço fundido. execução dos sawiços de reusinagem / ajustamento. canfarm(
padrões de prajeto (lobas radiais/axiais). Retomo do matar. com a Instalação dos cabos di
alimentação elétHca. acionamento do sistema elétHco. instalação e fixação da base. Montagem nna
e alinhamento. AplimÇão de tinta para acabamento (esmaRe sintético CQr azul ou cinza). InspeÇãç
final. star up.   293.0C 

2 RebobinamentQ de matar elétHco 15 CV Central das Bambas   \ 9a a.D( 1.800.0t

  TOTAL DEMÃO DEOBRA \ l \  
rOTAs MAO OE OBRA E PEÇAS (RS) J  



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.22 de 40
CNPJ:OS.304.734/0001-88

Y

Rua Dona Concheta Pádula. 522 Jardim Aura ía Campinas/SP Item 22 Inscrição estadua 244.920.44S.110

Kem 22 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Megabloc 25-1 50R
01 Bomba KSB Megabloc 25-150 Bomba nQ 01
DI Motor WEG 3 CV - 3465 RPM

decalque Agua Tratada - Florianópolis - Elevado
Quant Descrição - peças para bombas / mQtQres

DI Jogo de Junta Ref. 400.1/2/3 Ksb / amaina    
01 séià ihéÜàl Ksb / plaina    
al Luva Protetora do Eixo bronze ref 524 Ksb / aHainal    
01 Rotor da bomba em ferro fundido <sb / QÜaina    
01 Manómetro 63 mm com iceHna 0-16 bar esta / M5 INAI 4N    
01 Jogo ae rolamentos do matar NSK / oHaina    
01 Ventoinha da motor Wea / oRaina    

  TOTALDEPEÇAS      
Quant Descrição - serviços de mãa de obra      

DI

ServiÇO de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua inca de tuba anão e base

colocando Range Cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das componentes da

bomba. InspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças descrÜas. Elaboração do relatÓHo
de manutenção. especificando sewiços executados e peças substüuidas. Execução de jateamenta

para peças de feno / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, conforme
padrões de prQjeto(folgas radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e fixação das
tubulaÇÓes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade Aplicação de tinta

para acabamento(esmalte sintético car azul. Colocação das plaquetas de identincaçãa com datas de

:entrai das Bombas

528.00 528.0a

01

sewiço de manutenção em MOTOR : ÉxeêÜçãQ da rema
'etirada do matar da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do matar
nspeÇão e controle de desgastes Substituição das peças descrRas. Elaboração do retatÓHo de
manutenção. especificando ser/içou executados e peças substüuidas. Exeçuçãa de jateamento das
meças de feno / aço fundido. execução dos sewiços de reusinagem / ajustamento. conforme
ladrões de projeto(togas radiais/axiais). Retomo do motor. com a Instalação dos cabos de
alimentação elétHca. adonamento do sistema elétüco. instalação e fixação da base. Montagem nna
3 alinhamento. ApllcaÇãQ de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza). InspeÇãa

;entraldasBombas

   
  rQTALDE MAO DEOBRA ;entrai das Bambas      
rOTALÜÀÓ ÓÉ Óé    



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.23 de 40 CNPJ:OS.304.734/0001-88

Rua Dona Concheta Pádula, S22 -Jardim Aurél Campinas/SP
Item 23 Inscrição estadual: 244.920.445.110

kem 23 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganoml 50-315
OI Bomba KSB Meganorm 50-315 -BO m3/h Bomba n' 01
DI Motor 20 CV - 1 76a RPM

Recalaue Água Tntada Nassif- Elevado
Quant Descrição peças para bombas / motores Marca / Modelo r Fabricante Valor Unit (R$)  

01 Jogo de rolamentos da bomba NSK / angina 13.UU 13.UL

02 Retentorde óleo Ksb/oHaina 3Z.UU  
01 Luva pratetora do eixo em inox ref 524 Ksb / angina 369.0C 3bg.UL

DI Elemento Elástico do acoplamento Acionac / Normex 41.0C 41.UC

01 Joga de Juntas K$o/angina U5.UL  
01 Jogo de anéis de desgaste Kso / oNaina   IUU.UL

01 Kit de Selagem Ksb / oHginal 1.585.0C 1.585.0C

01 Eixo aço carbono da bomba Ksb /angina 585.Qt bUb.UL

01 Rotor da bomba em ferro fundido Ksb / a na 1.205.0t 1.203.0L

01 Manómetro 63 mm com ceNna - 0-16 bar Asma/M51NA14N 208.0C 20B.QC

01 cor unto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico Acionac / Normex 598.0C 59B.0C

01 Jogo de rolamentos do motor NSK / oógina 148.UC 4U.UL

01 Ventoinha do motor weq / oüginal l 41 .oc 41.0C

  TOTAL DEPEÇAS  
Quant Descrição -- serviços de mãQ de obra   Valor Unit(R$)  

DI

serviÇO do manutenção na BOMBA Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base
colocando range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das componentes dí

bomba. ínspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças descritas. Elaboração do relatóHc
de manutenção. especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de Jateamentc

para peças de ferro/ aço fundida. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, conforme

padrões de prQjeto(folgas radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e fixação da:

LubulaÇÕes, montagem nnaÊ e alinhamento. Execução de teSteS de estanqueldade. Aplicação de tinta

para acabamento(esmalte sintética cor azul. colowção das plaqletas de identificação com datas d(
manutenção. InspeçãQ final. Acionamento e star-u   585.0C 585.0C

01

Serviço de manutenção em MOTOR Execução de remoção de cabos de alimentação elétnca (
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor

nspeÇào e controle de desgastes. Substituição das peças descrüas. Elaboração da relatada d(
manutenção, especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento da:

peças de feno / aço fundido. execução dos seNíços de reusinagem / ajustamento. canforml
padrões de prajeto (babas radiais/amais). Retomo do matar. com a Instalação dos cabos dl
alimentação elétÕca. acionamento dQ sbtema elétHca. instalação e fixação da base. Montagem fina
e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmaHe sintético cor azul ou cinza). InspeÇác
final. Start u   293.0C 293.0C

  Será ça ae réüÉãà intermeaiáóa periódica; Veóficação de aÍinnarrenta de instalação de bomba motas
B execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. VenncaÇão dQ nível de
óleo e regulaüzação. Veüncação de epgraxamento da bomba e do motor e sua execução. serviço
realizado CQníorme cronograma estabelecido pela SEh/A r   175.0t

  neüonnameniaaemaiarelótüco20CV jcentraiaassombas \ l .\ l zbuln t 250.0t

  TaTALDE MAO DEQBRA   Z.JUJ.UL

TOTALMAO DEOBRAEPE AS R$  r.393.UU



CENTRAL DAS BOMBAS COUéKCio E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.24 d 40 CNPJ:OS.304.734/0001-88

Rua Dona Concheta Pádula, 522 - Jardim Aurélia - Campinas/SP Item 24 iç; ;t; i1: 244.920.44S.110

kem 24 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganomi 80-250
01 Bomba KSB Meganoml 80-250 -100 m3/h Bomba nP 02
01 Motor 1 5 CV - 1 755 RPM

Recalaue Agua Tratada Nasstf- Elevado
Quant Descrição - peças para bombas / mQtQres Marca / Modelo / Fabricante Valor Unit(R$) Valor TotaltR$1

01 Jogo de ralamentos da bomba NSK / angina 114.0C 114 0C
02 Redentor Ksb / odaina 52 6C ]05.2C
01 Luva protetara do eixo em inox ref 524 Ksb/adalna 293 0C 293.0C
01 Elemento Elástico do acoplamento Acionac / Narmex 41.0C 41 0C
01 Jaao de Juntas Ksü/oóaina 83.0C B3.0C
DI Jaqo de anéis de desgaste Ksb /amaina 304.0C 304.0C
01 Kit de Selagem Ksb / angina ].585 0C 1.585.0C
01 Eixo aço carbono da bomba Ksb / angina 585.0C 585 0C
01 Rotor da bomba em ferro fundido Ksb /oHaina 1.100.0c i.loo.oa
01 Manómetro 63 mm com aliceóna 0-16 bar esta/M51NA14N 209.0C 209 0C
01 Conjunto de aco amento bomba e motor. cam elemento elástico Acianac / Normex 599 0C 599.0C
01 Jogo de rolamentos do motor NSK / aNGina 122.0C 122.0C
01 Ventoinha do motor Weg / angina 41.0C 41.0a

  TOTALDEPE S     5.181.2a
Quant. Descrição - serviços de mão de abra   Valor Unte (R$) Valor Total tR$)

01

SerüÇO de manutenção na BOMBA Retirada da bamba de sua [inha de tubulaÇào e base

colocando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes dê

bomba. in5peÇão e Controle de desgastes. substituição das peças desçrHas. Elaboração do relatóNc

de manutenção. especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc
para peças de feno / aço fundida. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. çanforme

padrões de pmjeto (focas radiais/axial). Retomo da bamba com instalação e fixação da:

tubulaÇÕes. montagem anal e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinta
para acabamento(esmalte sintético cor azul. colocação das piaquetas de identificação com datas dc
manutencão. Insoecão final. AcionamBnto e otan-u

Central das Bombas

587.0C 587.0a

DI

seNiÇO de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétHca e
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do matar

speÇão e CQntraEe de desgastes. Sub5tituiÇãa das peças descrRas. Elaboração da relatÓHa dE
manutenção, especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento das
peças de feno / aço rundüJo. execução dos se-~iços de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de prajeto (íoyas radiais/axiais). Retomo do motor. com a Instalação das cabos de
alimentação elétNca. acionamento do sistema elétHca. instalação e fixação da base. Montagem nna

e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintética cor azul ou cinza). InspeÇãQ
Final. Star u

Central das Bambas

293.0C 293.00

 
ServiÇO de revisão intermediáha peHÓdica: veHficaÇão de alinhamento de Instalação de bomba-motor
B execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do aco)laírento. VeNncaÇão do nível de
bICo e regulaÓzaÇão. VeóncaÇão de engraxamento da bomba e do matar e sua execução. Serviço
realizado conforme cronograma estabelecido Dela SOMA

Central das Bombas t76.0a

176.00

  rOTALDEMÃO DEOBRA Central das Bombas     1.056.00

TOTALMAO DEOBRAEPE AS R$ \   6.237.20

 



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.25 de 40 CNPJ:OS.304.734/0001-88

-{

J-\

4

Rua Dona Concheta Pádula. S22 Aurélia - Campinas/SP Item 2S iç ;tad }1:244.920.445.110

Kem 25 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganomi 32.250
D2 Bomba KSB Meganomi 32.250 Bomba n' 01 e N' 02
02 Motor WEG 25 CV - 3525 RPM

Recalque Agua Tentada Nova Jaguariúna/Colina do Castelo
Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / Rlodelo / Fabricante Valor Unit(R$) FalorTotal(RS)

02 Jogo de Junta Cam 3ta Ksb/oNginal 83.00 166.0C

02 Joga de rolamentos da bomba NSK / angina t14.50 229.0C

02 Luva protetora do eixo em inox ref 524 Ksb / ohainal 293.00 586.0C

02 Elemento Elástico do acoplamento Aclonac / Normex 41.ao 82.00
04 Retentar Ksb / oHaina 52.00 208.0C

02 Jogo de anéis de desgaste Ksb / oHqinal 184.0a 368.0C

02 Kit de Selagem 45mm Ksb / angina i.645.0a 3.290.0Q

02 Eixo aço carDaDa da bamba Ksb / angina 580.00 1.160.0C

a2 Rotor em ferro fundido Ksb / oHgina 1.203.00 2.406.0C

D2 Manómetro 63 mm com gliceHna - 0-16 bar Asta / M51NAI 4N 209.00 418.ac
D2 Coniunto de acoplamento bomba e matar. com elemento elástico Acionac / Normex 599.00 1.198,0C

02 Joga de rolamentos do maior NSK / oüginal 149.0C 298.0C

D2 Ventoinha da matar Weq / angina 52.0C 104.0C

  TOTALDEPE AS     l0.513,00
Quant. Descrição -- serviços de mão de abra   Valor Unit(R$) VaEorTotal(R$)

02

serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base
colocando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes d:

bomba, in$peção e controle de desgastes. Substituição das peças descrÜas. Elaboração do relatónc

de manutenção. espeçinçando serviços executados e peças substituídas. Execução de jateament(

para peças de feno / aço fundido. execução das sewiços de reusinagem / ajustamento. canfarme

padrões de prajeto (folgas radiais/axiais). Retomo da bamba com instalação e fixação da:

tubulaÇÕes. mQnlagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinto

para acabamento(esmalte sintético cor azul. Colocação das plaquetas de identinçaçãa cam datas d(
manutenção. [nspeção final. Acianamento e star-u

Central das Bombas

585.0C 1.170.0C

02

sBrviÇa de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação eléLdca É
retirada do motor da base. Desmontagem completa, [impeza e desengraxe das peças do motor
nspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrRas. Elaboração do relatÓNo d
manutenção. especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamenta da:
peças de feno / aço fundüo. execução dos sewiços de reusinagem / ajustamento. canlorm(
padrões de profeta (ío©as radiais/amais). Retomo do matar. com a Instalação dos cabos de
alimentação elétHca. acionamento do sistema elétHco. instalação e nxaÇãa da base. Montagem nna
e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmane sintético CQr azul ou cinza). InspeÇãc
final. star u

Centra l das Bombas

29a.oc 580.0C

2 SeNiço de re\dsào intermediáha periódica: VehficaÇãa de alinhamento de instalação de bamba-matar
e execução de realinhamento. Troca do eEementQ elástico dQ acoplamento. VeHncaÇãa do nível de
Óleo e regulaüzaÇão. VeNRcaÇão de engraxamento da bomba e do matar e sua execução ServiÇO
realizado conforme cronQqrama estabelecido pela GEMA

Central das Bambas

'\
350.0(

  Rebobinamento de matar elétHc0 25 cv Central das Bombas   .430.0C 1.430.0C

  TOTALDEMAO DEOBRA       3.S30.0(

TOTALMAO OE OBRAR PEÇAS(RS)  



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.26 de 40 CNPJ:OS.304.734/0001-88

®

Rua Dona Concheta Pádula, 522 - Jardim Au Campinas/SP Item 26 Inscrição estadual: 244.920.445.110

kem 26 - Conjunto de Motor e Bomba Meganomi 32.200
02 Bomba Meganoml 32.200-20m3/h Bamba n'01 e N'02
02 Motor WEG 1 5 CV - 3500 RPM

Recalaue Agua Bruta ETA Ana Heiena - Cantacãa Córíeaa Miram
Quant Descrição - peças para bombas / maiores Marca / Modela / Fa bricante Varar Unit CRS) ValorTQtalÍR$)

02 Jogo de rolamentos da bamba NSK / angina 31 0C 162.0C

04 Retentor01695 BR Ksb / angina 41.0C 164 0C

02 Jogo de anéis de desbaste Ksb / ohginal 129 0C 2S8 0C

02 Elemento Elástico do acoplamento Acianac / Normex 31 0C 62.0C
02 Jogo de Juntas Ksb / oHainal 73.0C 146.0C

02 Luva Protetora do Eixo em inox ref 524 Kso/ ohaina 226 0C 452.0C
02 Klt de Selagem - 35mm Ksb/ angina i.509.0a 3 018 0C

02 Eixo aço carbono da bomba Ksb / onaina 42S 0C B50.0C

02 Rotor da bamba em ferro fundido Ksb / onaina 534.0C 1 068 0C

D2 Manõmetra 63 mm com alicedna 0-16 bar esta/M51NA14N 209 0C +18.0C

D2 Conjunto de acoplamento bomba e matar. com elemento elástico AciQnac / Normex 520.0Q 1.040.0C

a2 Jogo de rolamentos do motor NSK/oHainal 130 0a 260.0C

D2 Ventoinha do motor Weg / angina 41.00 82.0C

  TOTAL DEPEÇAS     r.980.0a
Quant. Descrição -- serviços de mãQ de obra   galar Unit tn$) ValorTatal(R$)

D2

$erFiÇQ de manutenção na BOMBA Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base
colocando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da
bomba. ÍnspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças desçrHas. Elaboração do relatÓHQ
de manutenção. especificando serviços executados e peças substüuüas. Execução de jateamenta
para peças de ferro / aço fundUo. execução da$ serviços de reusinagem / ajustamento. confomie

padrões de prajeto(íobas radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e üxaçãa das
LubulaÇÓes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinta
para acabamento(esmalte sintético cor azul. Colocação das plaquetas de idenlincaçãa CQm datas de
manutenção. Insoeção final. Açionamento e star-u

Central das Bombas

525.0a i.050.0a

02

ServiÇO de manutenção em MOTOR Execução de remoção de cabos de alimentação elêtüca e
regrada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças da matar
inspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de

manutenção. espeç f bando sewiços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento das
peças de ferro / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. çonfarme
padrões de projeta (folgas radiais/axiais). Retomo da motor. com a Instalação dos cabos de
alimentação elétHca. adonamento do sistema elétóco. instalação e fixação da base. Montagem nna
e alinhamento Apl cação de tinta para acabamento (esmaRe sintético.cor azul ou cinza). InspeÇão
final. Start u

;entrai das Bombas

290.00 s80.0a

2 ServIÇO de re\4sãa intermediária peüÓdica: VenncaÇãa de alinhamento de instalação de bomba-motor
e execução de realinhamento. Troca do elemento elástica da acoplamento. Veõacação do nível de
Óleo e regulaHzação. VeHncação de engraxamento da bomba e do matar e sua execução. Serviço
[ealizaao conforme cronograma estabelecido oela GEMA

:entrai das Bombas 175.00

350.00

2 Rebobinamento de motor elétüc0 2a CV :entrai das Bombas   900.00 l.BO0 00

  TOTALDE MAO DEOBRA       3.780.0a

TOTAL MAO DE OBRA E PEÇAS (RS)   11.76D.00
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{

Rua Dona Concheta Pádula, 522 - Jardim Aurélia - Campinas/SP Item 27 ição estadual:244.920.44S.llO

Kem 27 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganorm 32.160.1
02 Bomba KSB Meganami 32.160.1 - 2D m3/h Bomba n' 01 e N' 02
02 Motor 1 0 CV - 3500 RPM

Recalaue Agua Tentada ETA Ana melena - Elevado
Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / Modela / Fabricante Valor UnittR$) ValorTotal(R$)

D2 Jogo de rolamentQS da bomba NSK / oãainal BO.ac 160.0C

04 Retentor01695 BR Ksb/oHalnal 41.0C 164.0C

02 Jogo de anéis de desgaste Ksb/anginas 130.0C 260.0C

02 Elemento Elástico do acoplamento Acionac / Normex 31.ac $2.0C
02 Jogo de Juntas Ksb/oNainal 72.0C 144.0C

02 Luva Protetara da Eixo em inox ref 524 Ksb/ONalnal 226.0C 452.0C

02 mt de Selagem -- 35mm Ksb/oNginal 1.509.0C 3.018.0C

02 Eixo aco carbono da bomba Ksb / oHainal 425.0C 850,0C

02 Rolar em ferro fundido Ksb/oHainal 365.0C 730.0C

02 Manómetro 63 mm com aliceHna O 16 bar Acta / M51NAI 4N 209.0C 418.0C

02 Caniunta de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico Acionac / Normex 524.0C i.a48.0c

02 Jaao de ralamentos do motor NSK/amaina 132.0C 264.0C

02 Ventoinha do motor Weq / angina 41.0C $2.0C

  TOTALDE PEÇAS     r.652.0C
Quant. Descrição - serviços de mão de obra   Valor UnitÍR$) ValarTQtal(R$)

D2

ServiÇO de manutenção na BOMBA Retirada da bomba de sua [inha de tubulaÇão e base
colocando range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos campanentes dE

Bomba. inspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças desçrüas. Elaboração do relatÓÕc
de manutençaa. especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc
para peças de ferro / aço fundüo. execução das serfíços de reusinagem / ajustamento. coníarme

padrões de prajeto (foLIas radiais/amais). Retomo da bamba com instalação e fixação da:
LubulaÇÕes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. ApliHÇão de tint:
para acabamento(esmalte sintético cor azul. Colocação das plaquetas de identificação CQm datas de
manutenção Insoecão final. Adonamento e star-u

Central das Bombas

525.0C 1.050.0C

D2

derriça de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de capas de alimentação elétNGa €
retirada do matar da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor

InspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças desçrHas. Elaboração do relatóüo de
manutenção. especificando sewiços executados e peças substüuidas. execução de jateamento da:

peças de feno / aço fundido. execução dos sewiças de reusinagem f ajustamento. canformc
padrões de praceta (roças radiais/axiais). Retomo do matar. çam a Instalação aos cabos dc

alimentação elétüca. ac onamento dQ sistema elétÕço. instalação e fixação aa base. Montagem nna

B alinhamento. Aplicação de tinta para ambamento (esmaHe sin:ético cor azul ou cinza). InspeÇãc
Final. Star u

Central das Bombas

230.0C 460.0C

2 ServiÇO de reÜsão intermediária peNÓdica: VeõncaÇào de alinhamento de instalação de bomba matar
e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. VeüncaÇão do nível de
Óleo e regulaüzaÇãQ. VeHncaÇãQ de engraxamento da bomba e do matar e sua execução. ServiÇO
íealkaao conforme cronograma estabelecido pela GEMA

Central das Bombas

....\ 176'0C

352.0C

  Rebobinamento de motor elétNco 1 0 CV Central das Bombas   721.0C 721.0C

  TOTALDE MAO DEOBRA         2.583.0C

TOTALMAQ DE OBRA E PEÇAS(R$)   I0.235.0D
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À

Rua D C icheta Pádul; 522 Jardim Aurél Ci ipinas/SP
Item 28 l nscrição estadual: 244.920.44S.llO

m 28 - Conjunto de Motor e Bomba315 B6Megalnorm 40.315 Bomba n' 01 e N' 02
D2 Motor WEG 10 CV - 3500 RPM

Recalaue Água Tentada Santo Antõnia/Floresta
Quant )escriÇão - peças para bombas / motores Marca / Modelo / F a briçante calor umi tK»  

02 Jogo de rolamentos da bomba NSK / angina    
D2 Jogo de Juntas KSD / anq ina    
04 Retentorde leo KSD/angina    
02 Elemento Elástico do acoplamento Acionac / Narmex    
02 Luva protetora do eixo em inox ref 524 Ksb/ origina    
02 Jogo de anéis de desgaste Ksb / angina    
02 Kit de Selagem Ksb / aNgIna    
02 Eixo aço carbono da bamba Ksb / oHglnal )UU.UL 
02 Rotor da bomba ern ferro fundido Ksb / oHginal    
D2 Manómetro 63 mm com gliceNna 0-16 bar esta / M51 NA1 4N    
02 conlurto de acoplarrento bomba e matar. com elemento elástiçg Acianac / Normex    
02 Jaqo de rolamentos do matar NSK / ohginal    
02 Ventoinha do motor Weg / angina    

  TOTAL DE PEÇAS      
Quant. DesçriçãQ Ço$ de mãQ de obra     valor iolaitxpl

02

serviÇO d8 manutenção na BOMBA - Retirada da bamba de sua linha ae tubulaçaa e oase

GoÍacando Range cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dQS componentes di

bomba. inspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrRas. Elaboração do relatÓHc

de manutenção. especinlcando serxãças executados e peças substüuidas. Execução de jateament(
para peças de feno / aço fundido. execução dos sewiços de reusinagem / ajistamenta. confoím(

padrões de pnojeto (foLIas radiais/axiais). Retomo da bomba cam instalação e fixação da:

tubulaçÕes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinto
para acabamento(esmalte sintético cor azul. Colocação das piaquetas de üJentinçação com datas di
manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-u   580.0t 1.160,0C

02

Serviço ae Manutenção em MOTOR Execução de remoção de cabos ae a imentaçao eletnça E
retirada do matar da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do matar

inspeÇãQ e controle de desgastes. substitu©ão das peças descrKas. Elaboração do relatÓHo dE
manutenção. especificando seMças executados e peças substüuidas. Execução de jateamento da:
peças de feno / aça rundüJO. execução dos serviços de reusinagern / ajustamento. coníamlÉ
padrões de prajeta (focas radiais/axiais). Retomo do matar. com a instalação dos cabos dl
alimentação elétÕca. açionamento do sbtema elêtõcQ. instalação e nixaÇãQ da base. Montagem nna
B alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmaHe sintético cor azul ou cinza), InspeÇãt
final. Star u   230.0 460.0(

2 berv ço aa revlsHU hierméa áÕa periódica: Veüficaçào de alinhamento de instalação de bomba-ma
e execução de realinhamento. Traga da elemento elástico do acoplamento. VeNncação do nível de
Óleo e regulaHzaÇão. VeNÜçaÇão de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço
realizado conforme cronograma estabelecido pela SOMA   ~\ ";'' 

2 Rebobinamento de motor elétüco 10 CV        
  TOTALDEMÂO DEOBRA    

TOTALMAO DE OBRA E PEÇAS(RS)  
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Ri D i8 Concheta Pádula.522 Jardim Aurélia Ca ipínas/SP Item 29 244.920.44S.110

Kem 29 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Megabloc 32-1601R
02 Bomba KSB Megabloc 32-1601R - 30 m3/h Bomba n' 01 e N' 02
02 Motor WEG 7.5 CV - 3500 RPM

Recalaue Agua Tentada - Rede Central - Jardim Santa Ursula
Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / Made IQ / Fabricante Valor Unir(R$) Valor Total cn$)

02 Jogo de Junta Ref. 400.1/2/3 Ksb / oHgina 94.0C 188.0C

02 Selo mecânico Ksb/ angina 73.0C 146.0C

02 Luva Protetora do Eixo em bronze ref 5242 Ksb /angina B0.0C 360.DC

02 Rotores em ferro fundido Kso/oralna 365.0C 730.0C

02 Manómetro 63 mm com gliceüna - 0-16 bar Agia/M51NA14N 205.0C 410.0C

02 Jogo de rolamentos do matar NSK / angina 95.0C 19a.oc

02 Ventoinha do matar Weg / aHginal 31.0C 62.0C

  TOTALDEPEÇAS     Z.086.00

Quant Descrição - serviços de mãa de abra   ValarUnittR$) Valor Total tK$)

D2

ServIÇO de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua [inha de tubulaÇão e base
colocando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes de
bomba. inspeção e controle de desgastes. substituição das peças descrüas Elaboração do relatÓHc

de manutenção. especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc

para peças de ferro / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de prajeto(íoigas radiais/axiais). Retomo da bomba CQm instalação e fixação da:
lubuEaÇões. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. AplimÇão de tinta

para acabamento(esmalte sintético cor azul. coloração das plaquetas de identificação com palas de

Central das Bombas

520.0C 1.040.0C

D2

Serviço de manutenção en h/aTaR - Execução de remoção de capas de alimentação elétHca e
retirada da motor da base. Desmontagem CQmplela, limpeza e desengraxe das peças do motor

nspeÇãQ e Controle de desgastes. substituição das peças descrHas. Elaboração do relatÓHo de
manutenção. especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento das
peças de feno / aço fundüo. execução das serviços de reusinagem / ajustamento. confarme

padrões de prometo (lobas radiais/axiais). Retomo do motor. cam a instalação dos cabos de
alimentação elétdca. acionamento do sistema elétüco. instalação e fixação da base. Montagem nna

e alinhamento Aplicação de tinta para acabamento (esmaKe sintético cor azul ou cinza). InspeÇãc

Central aas Bombas

~ "''"
460.0C

2 Rebobinamento de motor elétóco 7.5 CV Central das Bombas   \ 550.0C 1.1 00.0c

  TOTALDE MAO DEaBRA         2.600,QC

TOTALMAO OE QBRAEPEÇAS(R$)     4.886,00

\
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Rua Dona Conchet Pádula. 522 -Jardim Auréli - Campinas/SP Item 30 nsc içi !stadual:244.920.445.110

Rem 30 - Conjunto de Motor e Bomba KSB 32-125.1 R
OI Bomba KSB Megabloc 32-125.IR -20 m3/h Bomba no OI ( P)
OI Motor WEG 3 CV - 3450 RPM

Recalaue Agua Tratada - Rede Central - Jardim Euro
Quant Descrição - peças para bombas / maiores Marca / Modelo / Fabricante Valor Unit(R$) Falar Total (R$)

01 Jogo de Junta Ref.400.1/2/3 Ksb / angina 92.0C 92.0C

01 Selo mecânico Ksb / ohaina 73.0C r3.ac

01 Luva Protetoía do Eixo em bronze ref 524 Ksb/oNginal t80.0C 180.0C

01 Rotor da bomba em ferro ftlndida Ksb/aNainal 310.0C 31 0.0C

01 Manómetro 63 mm com glíceNna - 0-16 bar esta/M51NA14N 205,0C 2D5.0C

01 Jogo de ralamentos do motor NSK/angina 50.0C 50.0C

01 Ventoinha da motor Weg / oüginal 14.0C 14.0Q

  TOTALDEPEÇAS     924.0Ü

Quant. Descrição rviÇos de mão de obra   Valor Unit tR$) Valor Total(R$)

DI

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base

colocando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes dÊ

bomba. inspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrüas. Elaboração do relatÓHc

de manutenção. especificando sewiços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc
para peças de ferro/ aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de pmjeta(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba cam instalação e fixação da:
lubulaÇÕes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. ApliMção de tinto

para acabamento(esmalte sintético cor azul. Colocação das plaquetas de identificação com datas d(
manutenção. Inspeção final. Acionamento e star-u

Central das Bombas

S20.0C 52a.oc

01

Será ça de manutenção em MOTOR - Execução de remaÇãQ de cabos de alimentação elétrÍca €
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor
nspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrHas. Elaboração do relatÓÜo d(
manutenção. especificando seNiços executados e peças substüuidas. Execução de jateamentQ da!

peças de ferra / aço fundido. execução dos sewiços de reusinagem / ajustamento, çanforml
padrões de prajeto (lobas radiais/axiais). Retomo do matar. cam a Instalação dos cabos d(
alimentação elétõca, adonamento do sbtema eEétHco. instalação e fixação da base. Montagem nna
B alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmaRe sintético cor azul ou cinza). InspeÇãc
final. Star u

Central das Bombas

234.0C 234.0C

  RebQbinamento de matar elétHc0 3 CV Central das Bombas   335.0t 335.0(

  TOTALDEMÃO DEOBRA       1.089.0(

TOTALMAa DE QBRAE PnçAstn$)     2.01 3.00



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.31 de 40 CNPJ:OS.304.734/0001-88

Rua Don c. icheta Pádula.522 Jardim Au
1 1 i

c; ipinas/SP Item 31 Inscrição estadual: 244.920.445.110

tem 31 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Megabloc 32-160R
02 Bomba KSB Megabloc 32-160R - 30 m3/h Bamba no 01 e N' 02
02 Motor WEG 7.5 CV - 3500 RPM

Recalaue Àaua Tratada - Rede Central - Jardim Europa
Quant Descrição - peças para bombas / maiores Marca / Modelo / Fabricante Valor UnittR$} Valor Total tR$)

02 Jogo de Junta Ref. 400.1/2/3 Ksb/angina 92.0a 184.0C

D2 selo mecânico Ksb / angina 72.0a 144.0C

a2 Luva Pratetora do Eixo em bronze ref 524 Kso/oNaina 85.0a 370.0C

02 Rotor em ferro fundido Kso/oHaina 360.0G 720.0C

02 Jogo de rolamento do motor NSK / angina 95.ac 190.0C

02 Ventoinha da matar Weg / oHginal 30.0C 60.0C

  TOTALDE PEÇAS     i.66B.oa

Quant. Descrição rviÇos de mão de obra   Valor UnittR$) ValorTatal(R$)

D2

Serviço de manutenção na BOMBA Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base
colocando Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das componentes d:
bomba. inspeÇão e CQntrale de desgastes. substituição das peças descritas. Elaboração do relatÓHa
de manutenção. especinçando ser/idas executados e peças substüuidas. Execução de jateamentc
para peças de ferro / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de profeta (folgas radiais/axiais). Retomo da bamba com instalação e fixação das
tubulaÇÕes. montagem f nal e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinta
para acabamento(esmalte sintético cor azul. Colocação das plaquetas de identificação com datas de

Central das Bombas

52a.oc 1.040.0C

02

Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de a[ mentaÇão elétHca e
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor

InspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças desçrHas. Elaboração do relatÓHo de
manutenção. especificando serFíços executados e peças substituídas. Execução de jateamento das
peças de ferro / aço fundido. execução das serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de prajeto (focas radiais/axiais). Retomo do motor. Gom a Instalação dos cabos de
alimentação elétHca. acionamento do sistema elétHco, instalação e fixação da base. Montagem fina

B alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmaRe sintético cor azul QU cinza). InspeÇãa
final. Start up

CentraldasBambas

230.0C 460.0C

2 RebobÍnamento de motor elétHco 7.5 CV Central das Bombas     550.0C 1.1 ao.ac

  TOTALDEMAO DEQBRA         2.6QO.QC

rorALMAO DE ABRA E PEÇAS{RS)     +.26B.00

 



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.32 de 40 CNPJ:05.304.734/0001-88

&

Rua Dona Concheta Pádula,S22 rdim Aurélia - Campinas/SP Item 32 Inscrição estadui 244.920.445.110

hem 32- Conjunto de Motor e Bomba KSB Megabloc 32.20D-R
02 Bomba KSB Megabloc 32.200-R Bomba n' 01 e N' 02
02 Motor WEG - 12.5 CV - 351 5 RPM

Recalaue Agua Tratada - Rede - Rose+m de Cima
Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / Modela / Fabricante ValorUnit(R$) Valor Total tn$)

02 Jaoo de Junta Ref. 400.1/2/3 Ksb / angina 92.00 t84.ac

02 Selo mecânico Ksb / oüginal 73.00 146.0C

02 Luva Protetora do Eixo em bronze ref 524 Ksb / oHgina 175.00 350.ac

D2 RQtQr da bomba em ferro fundida Ksb / angina 530.00 1.060.0C

D2 Jogo de rolamentos da bomba NSK / angina 30.00 260.0C

02 Manómetro 63 mm com qliceHna 0-16 bar esta / M51NA14N 200.0a 400.0C

02 Ventoinha do motor Weg / origina 37.0C 74.0C

  TOTALDEPEÇAS     2.474.0Q

Quant. Descrição -- serviços de mão de obra   Valor Unit {R$) Valor TotalIR$)

D2

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bamba de sua linha de tubulaÇào e base
colocando Range cega Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos çam)onentes dê

bomba. inspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrHas. Elaboração do relatÓHç

de manutenção. especificando serviços executados e peças substüuidas. Exeçuçãa de jateamentc

para peças de fera / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. coníarme

padrões de prajeto(folgas radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e fixação das

LubulaçÕes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinta
para acabamento(esmalte sintético çor azul. Colocação das plaquetas de idenlincaçào com datas de

Central das Bombas

525.0C 1.050.0C

02

seíviÇQ de manutenção em MOTOR Execução de remoção de cabos de alimentação etêtHca E
retirada da motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor

inspeÇão e contraía de desgastes. Substituição das peças descrhas. Elaboração do relatÓHo de
manutenção. especificando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jaieamento das
peças de ferro / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de prajeio (folgas radiais/axiais). Retomo da motor. cam a Instalação dos capas dE
alimentação elétHca, acionamento do sistema elétüca. instalação e fixação da base Montagem Üna
e alinhamento. AplimÇão de tinta para acabamento (esmalte sintética çar azul ou cinza). InspeÇãc

GentraldasBombas

'\

460.0C

  TOTALDE MÃO DE OBRA Centrai das Bombas      i.51 0.ac

TOTAL MAO DE ABRA E PEÇAS tR$) \   3.984.00

\~/



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.33 de 40 CNPJ:05.304.734/0001-88

Rua Dona Concheta Pádula, S22 -Jardim Au Campinas/SP
Item 33 244.920.445.110

tem 33 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Megabloc 25-150 -R
D2 Bomba KSB Megabloc 25-150-R Bomba n' OI
02 MotorWEG - 3 CV - 3450 RPM Bomba n'02 (Reserva)

Recalaue Água Tentada - Rede - Nova Jaauariüna lll
Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / Modelo / Fabricante Valer Unlt(RS) Valor Total (R$)

02 Jogo de Junta Ref. 400.1/2/3 Ksb / oüginal 92.ac B4.0a

02 Selo mecânico Ksb / angina 72.0C 144.00

02 Luva Protetora do Eixo em bronze ref 524 Kso/amaina B5.0C 370.QO

02 Rotor da bomba em ferro fundido Ksn / amaina 385,0C 770.00

02 Manómetro 63 mm cam gliçeHna - 0-16 bar esta / M51NA14N 205.0C 410.00

02 Jogo de rolamentas do motor NSK/oHgina 50.0C ioo.oa
02 Ventoinha do motor Weg / angina 14.0C 28.00

  TOTAL DEPEÇAS     z.a06.DO

Quant. Descrição serviços de mãQ de obra   Valor Unit (R$) ValorTotaltK$)

02

SeNiÇO de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base
colocando range cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes da

bomba. inspeÇão e controle de desgastes. substituição das peças descritas. Elaboração do relatÓNa

de manutenção. especificando sewiços executados e peças substituídas. Execução de jateamenta

para peças de feno / açQ fundida. execução dos se-"idos de reusínagem / ajustamento. conforme
padrões de prQjeto(folgas radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e fixação das

tubulaÇÕes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinta

para ambamento(esmalte sintética cor azul. Colocação das plaquetas de üJentincaçãa com datas de

Central das Bombas

520.0C i.040.0a

D2

Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de capas de alimentação elétHca E

retirada do matar da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor
ÍnspeÇão e controle de desgastes. SubstiluiÇãa das peças descrÜas. Elaboração do relatÓHo de
manutenção. especificando serrÇos executados e peças substituídas. Execução de jateamento da:
peças de ferro / aço fundido. execução do$ sewiços de reusinagem / ajustamento. canrormc
padrões de prajeta (fQhas radiais/amais). Retoma do motor. com a Instalação dos cabos dc

alimentação elétHca. adonamento dQ sistema elétHco. instalação e nxaÇãQ da base. Montagem nna
e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza). InspeÇãc

CentraldasBombas

23a.oc 460.0C

2 Rebobínamento de matar elétNc0 3 CV Central das Bombas \    330.ac 360.0C

  TOTALDEMAaDEOBRA         2.160.0Q

TOTALMAO DE OBRA E PEÇAS(RS) \   4.166.00

\.../



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.34 de 40 CNPJ:OS.304.734/0001-88

«

Rua Dona Concheta Pádula, 522 - Jardim Aurélia - Campinas/SP Item 34 l nscríção estadual: 244.920.44S.110

Rem 34 - Conjunto de Motor e Bomba SUBMERSA MOD. 4R808 LEÃO
D2 Bomba Submersa mod. 4R808 Bomba nP 01

D2 Motar2 Cv-trio. 4" - 08 Estágios Bomba n' 02 { Reserva)
Recalaue ACHA Tratada - Rede - Nova Jaauariüna ll

Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / Made lo / Fabricante Valor Unit(RS) Valor Total tR$)
a2 Eixo Leão / angina 360.0t 720.0C

16 Bucha intermediáHa Leão / amaina 33.0C 528.0(
16 Anel de desgaste Leão / oHqinal 24.9: 399.2(

  Rotor Leão / oüginal 62.DC 496.0C

  Difusor Leão / angina 45.0C 360.0C

D2 Bucha mancal infeHor Leão / oügina 167.0C 334.0C

a2 Bucha manual supeNor Leão / angina 157.0C 314.0C
02 Segmento lapidado do manual completo Leão / angina 415.0C 830,0(
02 Disco de grafite Leão / oNainal 310.0C 620.0C

04 Retentor Leão / oHainal 41.0C 164.0C
02 Diafragma Leão / oNainal 37.Dt 74.0C

02 Bobina do motor Leão / oNaina 587.at 1.174.0[

  TaTALDE PEÇAS     6.01 3.2C

Quant Descrição - serviços de mão de obra   Valor Unit (R$) ValorTataltR$)

D2

ServiÇO de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base

BolQcando range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos Componentes dE
bomba. inspeÇão e CQntrQle de desgastes. Substituição da$ peças descrHas. Elaboração do relatÓdc

de manutenção. especificando serviços executados e peças substituídas. Exeçuçãa de jateamentc

para peças de feno / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de projeto (folgas radiais/amais). Retomo da bomba com instalação e fixação da:

LubulaÇÕe$, mQnLagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Apl cação de tinto

para acabamento(esmalte sintético cor azul. Colocação das plaquetas de identiüGaçãa com datas dE
manulencão. Insoecào final. Acionamenlo e star-u

Central das Bombas

500.0C 1.000.0c

02

ServIÇO de manutenção em MOTOR - Execução de remaÇãQ de capas de alimentação elétHca e
retirada dQ matar da base. Desmontagem Completa. limpeza e desengraxe das peças do matar
nspeÇào e Controle de desgastes. substituição das peças descrüas. Elaboração do retatÓNo dE
manutenção. especificando serviços executadas e peças substüuidas. Exeçuçãa de jateamento da:
peças de ferro / aço fundida. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, conforme
padrões de prajeto(folgas radiais/axiais). Retomo do motor. com a Instalação dos cabos de
alimentação elétnca. acionamento do sistema elétNco. instalação e fixação da base. Montagem nna
e alinharnentQ. Aplicação de tinta para acabamento (esmaÜe sinlética çor azul ou cinza). InspeÇãc
final star u

Central das Bombas

5ao.oc 1.000.0c

2 RebobinamentQ de matar eÍétHco 2 CV Central das Bombas   290.0C 580.0C

  TOTALDE MAO DEOBRA         2.58a.ac
rOTALMAO Dn OBRA E PEÇAStK$)   B.593.20

\



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.35 de 49 CNPJ:OS.304.734/0001-88

Rua Dona Co :heta Pádula.522 Jardi Ai alia - Campinas/SP Item 3S Inscrição estadual: 244.920.44S.110

tem 35 - Conjunto de Motor e Bomba SUBMERSA MOD. 4BPS 5F-16 EBARA
D2 Bomba Submersa EBARA 4BPS 5F-16 Estágios Bomba no 01
D2 MotorOP4 3 CV -trio. 4" - 16 Estágios Bomba n' 02 { Reserva)

Recalaue ACHA 7}atada - Rede - Coze/ro do Su/
Quant Descrição - peças para bambas / motores Marca / Modelo / Fabricante Valor Unit(R$) ValorTotal(R$)

32 Bucha Intermediâüa Ebara/ angina 2.84 
32 Anelde desgaste :para/ angina 2.84 90.88
02 Bucha de guia :para/ oüginal 20.5E 41.10
32 Rotor :Dará / angina ]5.IC 483.20
02 Matar OP4 3.0 CV - tóf. 4' Ebara /oHgjna 1.977.0C 3.954.00

  TOTALDEPEÇAS      
Quant Descrição - serviços dE mão de obra   Valor UnitÍR$) ValarTotalIR$)

02

serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base

colocando Range cega Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes dE

bomba. inspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrüas. Elaboração do relatÓHc
de manutenção. especirçando sewiços executados e peças substituídas. Execução de jateamentc

para peças de ferro / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conrarmc

padrões de prometo(folias radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e fixação da:

tubulaÇÓes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de unte
para acabamento(esmalte sintético cor azul. Colocação das plaquetas de identificação com datas de    l.ooo,oo

  TOTALDE MAO DEaBRA         l.ooo.oo

TOTALMAO DE aBRAm PEÇAS(R$)      



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.36 de 40 CNPJ:05.304.734/0001-88

Rua Dona Concheta Pádula.522 AI Campinas/SP Item 36 l nscrição estadual: 244.920.44S.llO

Kem 36 - Conjunto de Motor e Bomba Bombetec BTQ-30
02 Bomba Bombetec BTQ-30 - 20 m3/h Bomba n' 01 e N' 02
02 Motor 5 CV - 350a RPM - 6 mca

Recalaue de Cloreto Férrico - Prod«o Químico - ETA Central
Quant Descrição peças para bombas / motores Marca / Modelo r Fabricante Valor Unit(RS) Valor Total (RS)

02 Jogo de rolamentos do motor NSK / angina 55.0C 130.0C

02 Eixo da motabomba inox 3ombetec / oHginal 620.0C 1.240.0C

02 Conjunto de parafusos/porcas/arruelas em inox 30mbetec / oHginal 250,0C 500.0C
02 Rotor 3ombetec / ohqinal 940.0C 1.880.0C
02 Ventoinha do motor Weg / angina 31.0C 62.0C

  TOTALDEPEÇA$     3.812.0C
Quant Descrição -- serviços de mão de obra   Valer Unit cn$) Velar Total tR$)

02

serviÇO de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base
colocando range cega. Desmontagem ÇQmpleta. limpeza e desengraxe dos componentes dê
bomba. inspeção e controle de desgastes. substituição das peças descritas. Elaboração do relatÓõc
de manutenção, especificando serviços executados e peças substnuidas. Execução de jateamentc
para peças de ferro / aço fundido. execução dos selviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de prajeto (folias radiais/axiais). Retomo da bomba cam instalação e õxação das
lubulaÇões. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade Aplicação de tin12
para acabamento(esmalte sintético cor azul. colocação das plaquetas de identificação com datas de

Central das Bombas

520.0C i.04a.oc

02

serviço de manutenção em MaTaR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétnca e
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e de$engraxe das peças do motor

inspeÇãQ e controle de desgastes. substituição das peças descritas. Elaboração do relatÓHo de

manutenção. especificando serviços executadas e peças substituídas. Execução de jateamento da:

peças de ferro / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. caníorme
padrões de prajeto(togas radiais/axiais). Retomo do motor. com a Instalação dos cabos de

alimentação elétHca. acionamento do sistema elétdço. Instalação e fixação da base Montagem nna

e alinhamento. AplimÇão de tinta para acabamento (esmaRe sintética cor azul ou cinza). InspeÇãc

Central das Bombas

  460.0C

2 Rebobinamento de matar elétncQ 5 cv Contrai das Bombas \     450.0C 900.0C

  TOTALDEMAO DEOBRA         2.4ao.oc

TOTALMAO DE aBRAE peçAstns) \   6.212.00

 



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.37 de 40 CNPJ:05.304.734/0001-88

Rua Dona Concheta Pádula, 522 - Jardim Aurélia - Campinas/SP Item 37 Inscrição estadua 244.920.445.110

üem 37 - Conjunto de Motor e Bomba Bombetec BTQ-30
01 Bomba Bombetec BTQ-30 - 15 m3/h Bomba n' OI
01 Motor 2 CV - 350Q RPM

Recafaue de Hipoclorito de Sódio - Produto Químico - ETA Central
Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / Modelo / Fabricante Valor Unit(R$) ValorTotalCK$)

02 Jogo de ralamentos da motor NSK/ angina 43.0C B6.0C
02 Eixo em inox da mato/bomba 3ombetec / onainal 625.0C 1.250.0C

02 Conjunto de parafusos/parcas/amielas em inox 3ombetec / oNainal 250.0C 500.0C
02 Rotor 3ombetec / oNginal 940.0C 1.880.0C

02 Ventoinha do motor Weg / olginal 14.0C 28.0C

  TOTALDE PEÇAS     3.744.0C
Quant Descrição -- serviços de mão de obra   Valor Unit(RS) ValorTQtal(R$)

D2

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base
colocando Range cega Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dQS componentes da

bomba. inspeçãQ e controle de desgastes. substituição das peças descrÜas. Elaboração do relatÓHo

de manutenção. especificando serviços executadas e peças substüuidas. Execução de jateamento

para peças de feno / aço fundüJo. execução das serviços de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de prajeto (folgas radiais/axiais). Retomo da bomba çam instalação e fixação das
tubulações. montagem anal e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinta

para acabamento(esmalte sintético CQr azul. colocação das plaquetas de identincaçãa CQm datas de

Central das Bombas

520.0C i.a40.DC

02

Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétNca e
retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do matar

inspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrüas. Elaboração do relatÓÓQ de
manutenção. especncando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento da:
peças de ferro / aço fundido. execução das serviços de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retomo do motor. com a Instalação dos cabos de
alimentação elétHca. acionamento do sistema elétHcQ, instalação e fixação da base. Montagem nna

e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmaKe sintético cor azul ou cinza). InspeÇãç

Centrar das Bombas

-..... "''"
460.0C

2 Rebobinamento de motor elétnço 2cv central das Bombas     290.0C 580.0C

  TOTALDE MAO DEOBRA       2.080.0C

TOTALMAO DE OBRA E PEÇAStRS)   5.824.00

\,-/



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.38 de 40 CNPJ:05.304.734/0001-88

Rua Dona Concheta Pádula, 522 -Jardim Aurélía - Campinas/SP Item 38 Inscrição estadua 244.920.44S.110

Kem 38 - Conjunto de Motor e Bomba Bombetec BTQ-20
02 Bomba Bombetec BTQ-20 Bomba ng OI

02 Motard CV RPM Bomba n'02tReserva)
Recalaue de Ácido Fluossitfcica - Produto Químico - ETA Central

Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / Modelo / Fabrica me Valor Unit (R$) Valor Total(R$)
02 Jogo ae rolamentos do motor NSK / angina 35.00 70.0C
02 Eixo em inox da moto/bomba Bambetec / oHalna 625.00 1.250.0C

02 Conjunto de parafusos/porcas/arruelas em inox Bombetec / oüaina 250.00 500.0C

02 Rotor Bambetec / angina 940.00 1.880.0C
02 Ventoinha do motor Wea / angina 14.00 28.0C

  TOTALDE PEÇAS     3.728.0t

Quant Descrição rviços dc mão de obra   Valor Unit(R$) Valor Total {R$)

02

ServiÇO de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e base
Colocando Range cega Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes dê

bomba, inspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrHas. Elaboração do relatÓüc

de manutenção. especificando serviços executados e peças substituídas. Execução de jateamentc

para peças de ferro / aço fundia. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de prajeto(lobas radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e fixação da:

LubulaÇÓes. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tint:
para acabamento(esmalte sintético car azul. Colocação das plaquetas de identificação com datas de

Centra l das Bombas

520.0a 1.040.0C

D2

ServiÇO de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação eÍétNca e
retirada do matar da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças da motor
InspeÇãQ e controle de desgastes. substituição das peças descrHas. Elaboração do relatÓdQ de
manutenção. especinçando serviços executados e peças substituídas Execução de jateamento da:

peças de feno / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retomo do motor. com a Instalação das cabos de
alimentação elétHca. adonamento do sistema elétHco. instalação e fixação da base. Montagem nna

e alÍnhamenta. Aplicação de tinta para aubamenta (esmaHe sintético cor azul ou cinza). InspeÇãc

CentraldasBombas

230.00 460.0C

2 Rebobinamento ae motor eléthcQ l cv Central das Bombas     22a,oo +40.0C

  TOTALDE MAO DEQBRA       1.940.0C

TOTALMAa DE aBRAEPEÇAS{R$)   5.668.0Q

\,-/



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.39de 40 CNPJ:05.304.734/0001-88

Rua Dona Concheta Pádula.522 Jardim Au lha - Campinas/SP Item 39 iSC içj ;t; al:244.920.44S.110

tem 39 - Conjunto de Motobomba KSB Megabloc 32-200
D2 Bomba KSB Megabloc 32-200 -20 m'/h x 55mca Bomba nD 01 e no 02
02 Motor 1 5 CV - 3500 RPM

Recalaue Agua Tentada - Rede - Faz. Da Barra/Floresta-Lapa da Barra
Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / Modelo / FabricarRe Valor UnittRS) ValorTotal(R$)

02 Jogo de Junta Ksb/ angina 94.0a 188.0C

02 Selo mecânico Ksb/oHgina 73.0C 146.0C
02 Luva Protetara do Eixo em bronze Ksb / angina 185.0C 370.0C

02 Jogo de ralamentos da motor NSK / oügina 130.0C 260.0C

02 Rotor da bomba em ferro fundida Ksb / angina 530.0C 1060.0C

02 Ventoinha dQ motor weq / olqina 41.0C 32.0C

  TaTALDE PEÇAS     2.106.0a
Quant Descrição - serviços de mão de obra   Valor Unir(R$) ValorTatal(R$)

D2

serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bamba de sua linha de tubulaÇão e base

colocando range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos çom)onente$ da

bamba, inspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças desçrHas. Elaboração do relatónG
de manutenção. especircando serviços executados e peças substituídas. Execução de jateamentc

para peças de lema / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de prajeto(tocas radiais/axiais). Retomo da bomba com instalação e fixação das

tubulaÇÕes. montagem anal e alinhamento. Execução de testes de estanqueÍdade. Aplicação de tinta

para ambamento(esmalte sintético cor azLD. Colocação das plaquetas de idenlincaçãa com datas de

Central das Bombas

520.0C i.Q4a.oc

02

Serviço de manutenção em MOTOR Execução de remoção de cabos de al mentaÇão elétHca e
retirada do motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor
InspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças descrüas. Elaboração da relatório dE

manutenção. espeçinçando serviços executados e peças substüuidas. Execução de jateamento das
peças de ferro / aço fundido. execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de prajeto (fainas radiais/axiais). Retomo do motor. com a Instalação dos cabos de
alimentação elétHca. aaonamento do sistema elétHco. instalação e nxaÇãQ da base. Montagem üna

e alinhamento. Aplicação de tinta para ambamento (esmalte sintético cor azul ou cinza). rnspeÇãc

Central aas Bombas

290.0C 580.0C

2 Rebobinamento de motor elétüco 1 5 CV Central das Bombas \   \ 900.0C 1.800.0C

  TOTALDE MAO DEaBRA         3.420.ac

rOTALMAa OE OBRA E PEÇAS(R$) \   5.526.00

\..,,/



CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Pág.40 de 40 CNPJ:OS.304.734/0001-88

Valor GLOBAL(peças + mão de obra de todos os itens/ lotes)
Quinhentos e oitenta mil reais

R$

RS

580.000.00

580.000.00

Prazo de validade da proposta: 60 dias da data de abertura da sessão pública do Pregão

Campinas, 17 de agosto de 2018

Hamilton Jordão
Sócio-diretor

RG: 9.594.255-5

Dados do responsável pela assinatura do contrato
Nome: Hamilton Jordão

Profissão: Empresário
CPF:777.671.528.04
E-mail profissional: bombas@centraldasbombas.com.brq

Estado Civil:Casado

RG: 9.594.255-5

Endereço Resid.: Rua Sud Menucci. 65 Apto. 81 - Jd. Aurélia - Campinas/SP
E-mail pessoal: jordao(9centraldasbombas.com.br

Rua Dona Concheta Pádula. S22 -Jardim Aurélia Campinas/SP Item 40 Inscrição estadual: 244.920.445.110

Rem 40 - Conjunto de Motobomba KSB Megabloc 50-125
02 Bomba KSB Megabloc 50-125 -72 m'/h x 20mca Bomba nD QI e no 02
02 Motor 1 0 CV - 3500 RPM

Recalaue Agua Tratada - Rede - Cruzeiro do Sul/Roseira
Quant Descrição - peças para bombas / motores Marca / Modelo / Fabricante Valor UnittR$) Valor Total(R$)

02 Jogo de Junta Ksb/angina 92.0C 184.0C

02 Selo mecânico Kso/oraina 72.0C 144.0C

02 Luva Protetora da Eixo em bronze K$b/onqina 185.0C 370.0C

02 Jogo de Ralamentos da motor NSK / oHa ina 130.0C 260.0C

02 Rolamento do motor NSK / olq ina   o.oc
02 Rotor da bomba em ferro fundido Kso/oraina 390.ac 780.0C
02 Ventoinha do motor Weg / aNglnal 41.DC 82.0C

  TOTALDEPEÇA$     1 820.0C
Quant Descrição -- serviços de mão de obra   Valor Unit ÍR$) Valor Total(R$)

02

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bamba de sua linha de tubulaÇão e base
coEacanda Range cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da

Bomba. inspeÇão e Controle de desgastes. $ubstituiÇãQ das peÇaS descrHas. Elaboração do relatóNa
de manutenção, especificando serviços executados e peças substnuidas. Execução de jateamentc

para peças de ferro / aço fundido. execução dos se-oiças de reusinagem / ajustamento. conforme

padrões de projeto (folias radiais/axiais). Retorno da bomba cam instalação e fixação das
lubulaÇões. montagem anal e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de tinta

para acabamento(esmalte sintético cor azul. Colocação das plaquetas de idenlinçaçãa com datas de
manutenção. Insoeção final. Acionamento e star-u

Central das Bombas

520.0C 1.040.0C

D2

ServiÇO de manutenção em h/aTaR Execução de remoção de cabos de alimentação elétdça e
retirada do motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor
nspeÇão e controle de desgastes. Substituição das peças desçrRas. Elaboração do relatÓHo de

:-anutençãa, especificando serviços executadas e peças substüuidas. Execução de jateamento das
peças de ferro / aça fundido. exeçuçãa dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme
padrões de pmjeto (fQ©as radiais/amais). Retomo do matar. com a Instalação dos cabos de
alimentação elétHça. acianamento dQ sistema elélHco. instalação e fixação da base. Montagem nna
e alinhamento. Aplicação de tinta para aabamento (esmane sintético car azul au cinza). InspeÇãQ
Final Start u

Central das Bombas

229.65 459.3C

2 RebobÍnamento de motor elétõco 1 0 CV Central das Bombas     720.0a 1.440.0C

  TOTALDEMAO DEOBRA         2.939.3Q

TOTALMAO DE OBRAE PEÇAS(R$)     4.759.30

TotaIGeralemPeças \ J/ 414.94B.ll
Total Geral em Mão de abra \. L ./ 165.051.82


