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Segue proposta de preço para uma possível aquisição de bomhas d'água para atender as demandas da S.A.A.E:

ITEM ESPECIFICAçOES QUANT. MARCA VL.UNIT. VL.TOTAL

1

Bomba submersa 2cv/220/Ttif. com diâmetro 4",Yazáo
13m3/h com MCA 24mca, saída 1 1/2" de fâbrica/ corpo
de sucção corpo de válvula de retenção, difusor e rotoÍ
de tecnopolímero, motor rebobinável (funcionamento a

óleo).

2 EBARA R$ 3.580,00 R$ 7.L60,00

2
Bomba submersa 2cv/220/Monof. com diâmeho 4",
vazáo13m3fh com MCA 24mca, saidaL l/2" de Íábrica,
corpo de sucção corpo de válvula de retenção, difusor e
rotor de tecnopolímero, motor rebobinável
(funcionamento a óleo).

a EBARA R$ 3.700,40 R$ 7.400,80

J

Bomba submersa 3cv / 220 / T rif . Diâmetro 4", v azáo

t4.5m3/h com MCA 30mca, saída 1 lz" de Íâbrica/ corpo
de sucção, Mancal Intermediário, corpo de válvula de
retenção de bronze, difusor e Íotor de tecnopolímero,
motor rebobinável (funcionamento a óleo).

I EBARA rdi§4.262,13 R$ 4.262,13

4
Bomba submersa 3cv/220/Monof., com diâmetro 4",
vazão 1.4.5m3 f h, com MCA 30mca saída 1 1/2" de fâbica,
corpo de sucção mancal intermediário, corpo de válvula
de retenção de bronze, difusor e rotor de tecnopolímero,
motor rebobinável Íabricação nacional (funcionamento a

óleo).

I
EBARA R$ 4.555,75 R$ 4.5st75

5

Bomba submersa 5,5cv / 220 / T úf ., v azão 15,6m3 f h, com
MCA 32mca, saída 2" de fâbrica, corpo de sucção,

mancal intermediário, corpo de válvula de retenção de

aço inox, difusor e rotor de tecnopolímero, motor
rebobinável fabricacão nacional (funcionamento a óleo).

2 EBARA R$ 6.004,00 R$ 12.008,00

6

Bomba submersa 6,5cv / 220 / 380Y / Trif ., v azão

28.5m3 f h, com MCA 36mca, recalque original de 2t /2"
de fábrico corpo de sucção, corpo de estágio, mancal
superior/intermediário, corpo de válvula de retenção
rotor de bronze e eixo de aço inox, motor rebobinável
fabricacão nacional (funcionamento a água).

7
EBARA R$ L4.000,00 Rs 28.000,00

7
Bomba submersa 7,Scv / 220 / T t if , v azáo 18,6m3/ h, com
MCA 35mca, saída 2" de fâbrica, corpo de sucção,

mancal intermediário, corpo de válvula de retenção de
aço inox, diÍusor e rotor de tecnopolímero, motor
rebobinável fabricação nacional ( funcionamento a óleo)

2 EBARA R$ 8.391",1"5 R$ 16.782,30

8

Bomba submersa 6" 10cv 220/380V /Tríí.,vazão
28.5m3/h, com MCA 59mca, recalque original de fábrica
21/2" , corpo de sucção, corpo de estágio, mancal
superior/intermediário, corpo de válvula de retenção

rotor de bronze e eixo de aço inox rebobinável
fabricacão nacional (funcionamento a água).

4
EBARA R$ 15.900,00 R$ 63.600,00

CNPJ: 1 7.257.683/000í -60

AV.HÉLIo DE MoURA MELo, 860, GALPÂo A - SANTA CATARINA. CASTANHAL -PA CEP: 68,746.741

CONTATO: (91) 9885S-3076 / E-MAIL: RNBOMBASMOTORES@OUTLOOK.CoM.BR
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9
Bomba submersa 6" 12cvf 220/380Y /Trif.,vazão
40.5m3/h, com MCA 47mca, recalque original de fábrica
21/2" , cotpo de sucção, corpo de estágio, mancal
superior/intermediário, corpo de válvula de retenção e

eixo de aço inox rebobinável fabricação nacional (

funcionamento a áqua).

2
EBARA R$ 19.065,00 R$ 38.L30,00

10

Bomba submersa 6" 15cv /22/ 380V/TRIF., vazão

57.5m3/hcom MCA 50mca, recalque original cle fábrica
3", corpo de sucção, corpo de estágio, mancal
superior/intermediário e corpo de válvula de retenção
rotor de bronze e eixo de aço inox rebobinável
fabricação nacional ( funcionamento a água).

, EBARA R$ 22.890,00 R$ 45.780,00

11

Bomba submersa 6" 20cv f 220 / 380Y / Trif ., v azão

77.5m3/h, com MCA 50mca, recalque original de fábrica
3" , coÍpo de sucção, corpo de estágio, mancal
superior/intermediário e corpo de válvula de retenção
rotor de bronze e eixo de aço inox rebobinável
fabricaÇão nacional ( funcionamento a água).

2
EBARA R$ 29.990,00 R$ 59.980,00

12

Bomba submersa 6" 25cv/220/380Y /Trif .,vazão
94m3fh, com MCA 45mca, recalque original de fábrica
4" , coÍpo de sucção, corpo de estágio, mancal
superior/intermediário e coÍpo de válvula de retenção

rotor de bronze e eixo de aço inox rebobinável
fabricacão nacional ( funcionamento a água).

't
EBARA R$ 39.580,00 R$ 39.580,00

13

Bomba submersa 6" 37,5an 220/380V /Trif.,vazão
80m3/h, com MCA 90mca, recalque original de fábrica
4" , coÍpo de sucção, corpo de estágio, mancal
superior/intermediário e corpo de válvula de retenção

rotor de bronze e eixo de aço inox rebobinável
fabricacão nacional (funcionamento a água).

I EBARA R$ 44.400,00 R$ 44.400,00

1.4

Bomba submersa 6" 40cv 220/380V /Trif.,vazão
81m3/h, com MCA 95mca, recalque original de fábrica
5", corpo de sucção, corpo de estágio, mancal
superior/intermediário e corpo de válvula de retenção
rotor de bronze e eixo de aço inox rebobinável
fabricacão nacional ( funcionamento a água).

1 EBARA R$ 46.800,00 R$ 46.800,00

15

Bomba submersa 6" 65cv 220 / 380V / Trú, v azão 50 a

105m3/h, com MCA 1,4 a341mca, recalque original de
fábrica 5" , corpo de sucção, corpo de estágio, mancal
superior/intermediário e corpo de válvula de retenção

rotor de bronze e eixo de aço inox rebobinável
fabricação nacional ( funcionamento a água).

1 EBARA R$ 68.90000 R$ 68.900,00
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sERvrço AUTôNoMo DE Áoua E ESGoros - s.A.A.E sANTA ISABEL

RAZâO SOC|AI: CONSTRUELETRICOS E EQUIPAMEXTOS NIONÁULICOS EIRELI
CNPJ: 24.766 .46310001 -27
lnscrição Estadual: 1 5.524.345-4
Endereço: Av. Hélio de Moura Melo, 860, Galpão "B"

Bairro: Santa Catarina
CEP:68.746-741

Empresa optante pelo SIMPLES
lnscrição Municipal: 4609

Cidade: Castanhal
Telefone: (91 ) 99149-5880
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ITEM ESPECTFTCAçÕES QUANT. MARCA VL.UNIT. VL.TOTAL

1

Bomba submersa Zcvl220l-lrif. com diâmetro 4", vazâo
13m3/h com MCA 24mca, saída 1 Yz" defábrica, corpo de
sucçáo corpo de válvula de retençáo, difusor e rotor de
tecnopolímero, motor rebobinável (funcionamento a óleo),

2 EBARA R$ 3.232,80 RS 6.465,60

2
Bomba submersa 2cvl2â}lMonof. com diâmetro 4", vazâo
13m"/h com MCA 24mca, saidal /r" de fábrica, corpo de
sucção corpo de válvula de retenção, difusor e rotor de
tecnopolímero, motor rebobinável (funcionamento a óleo).

2 EBARA R$ 3.362,40 R$ 6.724,80

3
Bomba submersa 3cv1220lTriÍ. Diâmetro 4",vazâo 14.5m"/h
com MCA 30mca, saída 1 /2" de fâbrica, corpo de sucçâo,
Mancal lntermediário, corpo de válvula de retenção de
bronze, difusor e rotor de tecnopolímero, motor rebobinável
(funcionamento a óleo).

1 EBARA R$ 3.9í9,20 R$ 3.919,20

4
Bomba submersa 3cv/220lMonof., com diâmetro 4",vazâo
14.5m3/h, com MCA 30mca saída 1 Yz" de fábrica, corpo de
sucção mancal intermediário, corpo de válvula de retenção
de bronze, difusor e rotor de tecnopolímero, motor
rebobinável fabricaçáo nacional (funcionamento a óleo).

1 EBARA R$ 4.í82,20 R$ 4.í82,20

5
Bomba submersa 5,5cvlZâOlTrif .,uazâo 15,6m3/h, com MCA
32mca, saída 2" de fábrica, corpo de sucção, mancal
intermediário, corpo de válvula de retenção de aço inox,
difusor e rotor de tecnopolímero, motor rebobinável
fabricacão nacional (funcionamento a óleo).

2 EBARA R$ 5.521,20 R$ í í.042,40

6

7

Bomba submersa 6,5cv12201380V/Trif., vazão 28.5m3/h,
com MCA 36mca, recalque original de2'l'" de fábrica, corpo
de sucçáo, corpo de estágio, mancal superior/intermediário,
corpo de válvula de retenção rotor de bronze e eixo de aço
inox, motor rebobinável fabricação nacional (funcionamento
a áoua).

2
EBARA R$ 8.500,00 R$ 17.000,00

Bomba submersa 7,5cv1220fÍrif ,vazáo 18,ôm3/h, com MCA
35mca, saída 2" de fábrica, corpo de sucção, mancal
intermediário, corpo de válvula de retenção de aço inox,
difusor e rotor de tecnopolímero, motor rebobinável
fabricacâo nacional ( funcionamento a óleo).

2 EBARA R$ 9.250,00 R$18.500,00

I

Bomba submersa 6" 1Ocv 220l38OVtTrif., vazáo 28.5m3/h,

com MCA 59mca, recalque original de fábrica 2Y"", corpo de
sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário,
corpo de válvula de retenção rotor de bronze e eixo de aço
inox rebobinável fabricaçâo nacional (funcionamento a
áoua).

4
EBARA RS í í.500,00 R$ 46.000,00

I

Bomba submersa 6" 12cv1220/380Vffrif., vazão 40.5m3/h,
com MCA 47mca, recalque original de fábrica 2Y2", corpo de
sucçáo, corpo de estágio, mancal superior/intermediário,
corpo de válvula de retenção e eixo de aço inox rebobinável
fabricação nacional ( funcionamento a água).

2 EBARA R$ í6.860,00 R$ 33.720,00

CNPJ: 24.766 .46310001 -27
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10

Bomba submersa 6" 15cvl22l380vffRlF,, vazâo 57.5m3/h

com MCA 50mca, recalque original de fábrica 3", corpo de
sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e
corpo de válvula de retençáo rotor de bronze e eixo de aço
inox rebobinável fabricação nacional ( funcionamento a
água).

2
EBARA R$ í7.890,00 R$ 35.780,00

11

Bomba submersa 6" 2Ocvl220l380V/Trif., vazâo 77.5m31h,

com MCA 50mca, recalque original de fábrica 3", corpo de
sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e
corpo de válvula de retenção rotor de bronze e eixo de aço
inox rebobinável fabricação nacional ( funcionamento a
ásua).

2
EBARA RS 26.890,00 R$ 53.780,00

Bomba submersa 6" 25cv1220/380V/Trif., vazão 94m3lh,
com MCA 45mca, recalque original de fábrica 4", corpo de
sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e
corpo de válvula de retençáo rotor de bronze e eixo de aço
inox rebobinável fabricaçâo nacional ( funcionamento a

áqua).

1
EBARA R$ 35.800,00 R$ 35.800,00

13

Bomba submersa 6" 37,5cv 220l38OYlTrif., vazão 80m'/h,
com MCA 90mca, recalque original de fábrica 4", corpo de
sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e
corpo de válvula de retenção rotor de bronze e eixo de aço
inox rebobinável fabricação nacional (funcionamento a
áoua).

1 EBARA R$ 38.900,00 R$ 38.900,00

14
Bomba submersa 6" 40cv 22Ol380YlTrif., vazão 81m3/h, com
MCA 95mca, recalque original de fábrica 5", corpo de
sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e
corpo de válvula de retençâo rotor de bronze e eixo de aço
inox rebobinável fabricação nacional ( funcionamento a
água).

I EBARA R$ 44.890,00 R$ 44.890,00

15 Bomba submersa 6" 65cv 220l38OYlTrif., vazáo 50 a
'105m3/h, com MCA 14 a 341mca, recalque original de
fábrica 5", corpo de sucção, corpo de estágio, mancal
superior/intermediário e corpo de válvula de retenção rotor
de bronze e eixo de aço inox rebobinávelfabricação nacional
( funcionamento a áqua).

I EBARA R$ 64.695,60 R$ 64.695,60

VALORTOTALGLOBAL: QUATROCENTOS EVINTE E UM MILTREZENTOS E

NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS.
R$ 421.399,80

I\/ANF ÁNNRÂ 1)991

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

NoME Do RESPoNSÁvEL: ELTVANE ANDRADE / CoNTATO: (91) 9 9149-5880

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS AUTORTZAçÃO 1Ctrl
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J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES
CNPJ No: 17.142.43210001-30 INSC. EST.: 15.390.517-4

END.: TRAVESSA JOSE PlO, 541, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP 66.050'240.,
BAIRRO:UMARIZAL
cEp: 66.050-240 - BELÉM-PA FONE.: 3121-9491 E-MAIL:.licitacao.ie@gmail.com

AO
ESTADODOPARÁ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA IZABEL DO PARA

oRÇAMENTO

Item Especiflrcações MARCA QTD VL.LTNIT. VL,TOTAL

I Bomba submersa 2cvl22\lTrif. com diâmetro 4",
vazáo l3rfflh com MCA 24mca, saída I Y," de

fábrica, corpo de sucção cotpo de válvula de

retenção, difusor e rotor de tecnopolímero, motor
rebobinável (Íirncionamento a óleo)

EBARA

2 Rs 3.7oo,oo R$
7..400,00

2 Bomba submersa 2cvl22\lMonof., com diâmetro
4",yazáo 13m'/h com MCA 24tnca, saidal /2" de

fÍtbrica, corpo de sucção corpo de válvula de

retenção, clifusor e rotor de tecnopolímero, motor
rebobinável (funcionamento a óleo)

EBARA 2 R$ 3.850,50 R$
7.701,00

3 Bomba submersa 3cvlZ2\lTrif . Diâmetro 4",
vazão 74.5m'lh com MCA 30mca, saída 1 t/r" de

fábrica, corpo de sucção, Mancal Intermediário,
corpo de válvula de retenção de bronze, difusor e

rotor de tecnopolímero, motor rebobinável
(funcionamento a óleo).

EBARA I Rs 4.425,00 R$ 4.425,00

4 Bomba submersa 3cvl12}lMonof., com diâmetro
4", yazáo 14.5m3/h, com MCA 30mca saída 1 Yr"

de fábrica, cotpo de sucção mancal intermediário,
corpo de válvula de retenção de bronze, difusor e

rotor de tecnopolímero, motor rebobinável
fabricação nacional (funcionamento a óleo).

EBARA I Rs 4.660,25 R$ 4.660,25

5 Bomba submersa 5,5 çv I 220 lT rif ., v azáo 1 5,6m3/h,

com MCA 32mça, saída2" de fribrica, corpo de

sucção, mancal intermediário, corpo de válvula de

retenção de aço inox, difusor e rotor de

tecnopolímero, motor rebobinável fabricação

nacional (funcionamento a óleo).

SCHNEIDER
MOTOBOMBA
S

2 Rs 6.125,25 RS

12.230,50

6 Bomba submersa 6,5 cv 1220 I 3 90V/Trif., vazão

28.5mxlh, com MCA 36mca, recalque original de

2t12" de fábrica, corpo de sucção, corpo de

estágio, mancal superior/intermediário, corpo de

válvula de retenção rotor de bronze e eixo de aço

inox, motor rebobinável fabricação nacional
(funcionamento a água).

SCHNEIDER
MOTOBOMBA
S

2 Rs 13.486,27 RS

26.972,54

7 Bomba submersa 7,5 cv I 220 I T rif , v azáo 1 8,6m3/h,

com MCA 35mca, saída2" de fábrica, corpo de

sucção, mancal intermediário, corpo de válvula de

retenção de aço inox, difusor e rotor de

tecnopolímero, motor rebobinável fabricação
nacional ( Íirncionamento a óleo).

SCHNEIDER
MOTOBOMBA
S

2 Rs 8.5oo,oo R$
17.000,00

8 Bomba submersa 6" 1 Ocv 220 I 3 80Y lT rif ., v azáo 28. 5 m3 lh',

com MCA 59mca, recalque original de

fábrica 2 Yz", corpo de sucção, corpo de estágio,

mancal superior/intermediário, corpo de válvula
de retenção lotor de bronze e eixo de aço inox
rebobinável fabricação nacional (funcionamento a

áeua).

SCHNEIDER
MOTOBOMBA
S

4 Rs 12.500,00 R$
50.000,00

9 Bomba submersa 6" 12cv1220l380VlTrif., vazão

40.5m3/h, com MCA 47mça, recalque original de

fábrica 2/r",corpo de sucção, corpo de estágio,
mancal superior/intermediá'io, corpo de válvula
de retenÇão e eixo de aço inox rebobinável

SCHNEIDER
MOTOBOMBA
S

2 Rs 1"9.548,00 R$
39.096,00
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J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES
CNPJ N": 17.142.43210001-30 INSC. EST.: 15.390.5'17-4

END.: TRAVESSR.IOSÉ PIO, 541, UMARIZAL, ATLÉM, PA, CEP 66.050-240.,
BAIRRO:UMARIZAL

fabricação nacional ( funcionamento a água).

10 Bomba submersa 6" l5cvl22l380VlTRIF., vazão

57Sm'lhcom MCA 50mca, recalque original de

llíbrica 3", corpo de sucção, corpo de estágio,
mancal superior/intermediário e colpo de válvula
de retenção rotor de bronze e eixo de aço inox
rebobinável fabricação nacional ( funcionamento
a água).

BOMBAS
I.EAO

2 R$ 22.9oo,oo R$
45.800,00

11 Bomba submersa 6" 20cv12201380V/Trif., vazão
77.5m31h, corn MCA 50mca, recalque original de

flibrica 3", corpo de sucção, cotpo de estágio,
mancal superior/intermediário e colpo de válvula
de retenção rotor de bronze e eixo de aço inox
rebobinável fabricação nacional ( funcionamento
a ásua).

BOMBAS
LEAO

2 Rs 30.L50,00 R$
60.300,00

12 Bomba submersa 6" 25çv12201380V/Trif., vazão

94n3lh, com MCA 45mca, recalque original de

fábrica 4", corpo de sucção, corpo de estágio,
mancal superiodintermediário e corpo de válvula
de retenção rotor de bronze e eixo de aço inox
rebobinável fabricação nacional ( funcionamento
a ásua).

BOMBAS
LEAO

I Rs 36.240,00 R$
36.240,00

13 Bomba submersa 6" 37 ,5cv 2201380Y lTrif ., vazáo

80m3/h, com MCA 90mca, recalque original de

fábrica 4", corpo de sucção, cotpo de estágio,
mancal superior/iúermediário e corpo de válvula
de retenção rotor de bronze e eixo de aço iuox
rebobinável fabricação nacional (funcionamento a

água).

BOMBAS
LEAO

I Rs 39.862,25 R$
39.862,25

14 Bomba submersa 6" 40cv 220l380YlTríf,vazáo
8lm'/h, com MCA 95mca, recalque original de

fábrica 5", corpo de sucção, corpo de estágio,

mancal superior/intermediário e co{po de válvula
de retenção rotor de bronze e eixo de aço inox
rebobinável fabricação nacional ( funcionamento
a ásua).

BOMBAS
LEAO

I Rs 45.000,00 R$
45.000,00

l5 Bomba submersa 6" 65cv 220l380YlTrif.,vazáo 50 a
105m3/h, com MCA 14 a341mça, recalque

original de fábrica 5", corpo de sttcção, corpo de

estágio, mancal superior/intermediário e corpo de

válvula de retenção rotor de bronze e eixo de aço

inox rebobinável fabricação nacional (
funcionamento a água).

BOMBAS
LEAO

I Rs 65.2oo,oo R$
65.200,00

VALOR TOTAL: Rs 467.887, 54
VALIDADE DA PROPOSTA: de 90 (noventa)dias

PRAZO DE ENTREGA: até 45 (quarenta e cinco) dias

ATENCIOSAMENTE,

BELEM.PA, 30 DE NOVEMBRO DE 2022

gs
CPF.:633.583.284-49
R.G:3.598.014
PROPRIETÁRIO
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