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1. OBJETIVO 
 
Dados, condições e exigências para apresentação de proposta e fornecimento de sistema completo de 
inertização de lodo de esgoto por caleaçao através de cal virgem, para aplicação em estações de tratamento 
de esgoto, montado em estrutura metálica (SKID). O equimento será utilizado em sistema de esgoto da 
SANEPAR. 
 
 
2. NORMAS e SIGLAS 
 Atender as principais normas técnicas abaixo, considerando a versão vigente: 
 
ABNT 5410 Instalações Elétrica de Baixa Tensão 

ISO 12944 Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems 
ASTM American Society for Testing and Materials 
NBR 6123 Forças devidas ao vento em edificações 

NR12 Segurança no trabalho em Máquinas e Equipamentos 

 
EB – Especificaçao Basica 
Sst – Solidos Suspensos Totais 
 
3. CARACTERISTICAS GERAIS 
 
O lodo desaguado será gerado a partir de decanter centrifugo, montado em outro skid. Este lodo deve ser 
transportado da saída do decanter centrifugo através de esteira ou rosca transportadora até o misturador de 
lodo cal. O cal virgem (CaO) será armazenado em big-bags de 1000kg, com movimentação através de 
monovia e talha até o descarregador de big-bag para extração do cal, deste o cal é retirado e transportado por 
uma rosca transportadora até a moega do dosador de cal. O dosador de cal opera de acordo com a dosagem 
definida para inertizar o lodo produzido, aplicando o cal através da rosca dosadora na entrada do misturador 
de lodo cal. Da saída do misturador lodo cal o lodo inertizado deve ser transportado por esteira ou rosca 
transportadora para o páteo de lodo ou caçambas. 
 
Após assinatura do contrato, a empresa CONTRATADA vencedora do processo de aquisição, devera avaliar 
detalhadamente o local de aplicacao, verificando possiveis interferencias com as estruturas existentes, 
elaborar um projeto basico inicial da SKID e apresentar para aprovação da Sanepar. Quando solicitado pelo 
gestor do contrato, a CONTRATADA devera efetuar as devidas correcoes e adequaçoes no projeto. Somente 
após aprovacao formal do projeto pelo responsavel tecnicao da Sanepar, a CONTRATADA poderá finalizar 
o projeto detalhado para fabricacao das estruturas. 
 
 
3.1. Dados do Processo 
 

- Concentraçao do lodo desaguado: 15 a 20% Sst; 
- Vazão de massa seca até 125 kgSst/h; 
- Dosagem de cal até 50% tCaO/tSst (em peso) 
- Tempo de detenção mínimo no misturador: de 1 a 3 minutos 
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Caracteristicas do cal virgem de acordo com a EB/GSLOG/027: 

 
- Dosador de cal de 20 a 100 kg/h; 
- Misturador lodo cal com entrada de 80 a 200 kgSst/h com vazão de 200 a 900 l/h de lodo desaguado; 
- Espaço de armazenamento para operação, contendo no mínimo 2 big bags de 1000 kg dentro do Skid. 

Nota: Caso seja necessário armazenamento para 15 dias  de operação, deve ser definido um espaço 
físico externo (tipo barracão fechado) para os big bag’s adicionais ou aplicar silo para armazenagem 
de cal. 

- Alimentação elétrica trifásica disponível no local 220, 380 ou 440V. O painel do Skid deve possuir 
um transformador na entrada dimensionado para atender as três tensões, e os equipamentos do skid operam 
sempre em 220V. 

 
3.2. Estrutura do SKID 

 
A estrutura deve ser modular de dimensões máximas de, para visão geral ver ANEXO 02: 
7,50 m de comprimento, 2,40 m de largura e 2,80m de altura. 
Com o objetivo de facilitar o transporte e agilizar a montagem no local de aplicação. 
Deve ser composto de duas ou mais estruturas: 
a) Abriga o Dosador de Cal, misturador lodo cal e quadro elétrico para acionamento e controle do Skid; 
b) Abriga o equipamento de descarregamento e extração de cal virgem, sistema de elevação e movimentação 
dos big bags e área de estocagem de cal. 
 
A estrutura do conjunto do SKID devera ser fabricada em aço carbono estrutural ASTM A36, e aço carbono 
1020, dimensionada conforme as cargas aplicadas e para suportar ventos laterais conforme NBR 6.123 para 
velocidade mínima de 45m/s. 
A pintura das estruturas metálicas e dos equipamentos, deve ser conforme norma ISO 12944, classe de 
corrosividade C5, classe de durabilidade da pintura muito alta corrosividade. 
 
O skid deve ser fechado totalmente, o fechamento das laterais deve ser removível com guias e pontos de 
içamento que facilitem as atividades de retirada e instalação da lateral, possibilitando assim fácil remoção 
dos equipamentos para manutenção. O skid deve ter portas de deslocamento lateral para acesso para a 
operação e fechamento no período noturno ou fora de operação. Avaliar as passagens da esteiras 
transportadoras e portas de acesso para carga dos big bags conforme o local de aplicação. 
 
3.3. Armazenamento do cal virgem 

 
O armazenamento de cal virgem deve ser através big-bags de 1000 kg. 
Os big bags devem ser armazenados sobre paletes, de forma que possam ser movimentados do estoque para 
o descarregador de big bag, através de paleteira mecânica manual, onde ele é suspenso por uma estrutura 
adaptada para o içamento do big bag, através de monovia e talha elétrica, para encaixar na estrutura do 
descarregador. 
As figura 1 e 2 ilustram o sistema desejado: 
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Figura 1: Descarregador de big bag. 

Referência: https://www.padix.com.br/descarregador-de-big-bag 
 

  
Figura 2: Descarregador de big bag. 

Referência: Extrac - WamGroup 
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Na base do descarregador do big bag deve possui sistema de “quebra de pedras” por vibração mecânica ou 
pneumática. Para extração do cal deve possuir válvula guilhotina elétrica ou pneumática e rosca 
transportadora de cal do descarregador até o dosador de cal. 
 
 
4. ESCOPO DE FORNECIMENTO 
 
Faz parte do escopo de fornecimento: 
 
- Elaboração dos projetos executivos; 
- Fornecimento da estrutura mecânica do Skid; 
- Fornecimento dos equipamentos mecânicos, elétricos, instrumentação e automação; 
- Fornecimento dos materiais necessários para interligação hidráulicas, elétricas e de controle entre os 
equipamentos, com o objetivo de operacionalização do skid; 
- Fornecimento de lubrificantes para o primeiro enchimento e primeira troca; 
- Fornecimento de toda a mão de obra especializada, materiais, ferramentas e equipamentos de apoio, 
necessários para desenvolver todos os trabalhos relacionados a montagem completa do Skid (inclusive 
supervisão técnica de montagem eletromecânica, instrumentação e de automação, execução de testes de 
fábrica e de campo, e o treinamento); 
- Documentação: 
 - Fornecimento de relatórios do acompanhamento dos testes de fábrica e de campo; 
 - Fornecimento de manuais de operação, manutenção e instalação dos equipamentos. Indicar no 
manual os procedimentos detalhados para substituição de todos os equipamentos e/ou troca de peças em 
campo; 
 - Fornecimento de DataBook dos equipamentos e do sistema implantado com pontos de ajustes e plano 

de manutenção preventiva (com especificação técnica dos consumíveis) e corretiva; 
 - Lista de equipamentos que compõem o skid, com valores de referência para cadastro contábil e 
gestão de ativos da Sanepar. 
- Execução do transporte (plano de rigging, apresentar junto com a liberação de transporte), montagem, 
testes e ajustes, no local definido no edital. Analisar previamente possíveis interferências no transporte da 
estrutura, como cabos aereos, pontes, passarelas entre outras no trajeto a ser definido para entrega do 
conjunto; 
- Garantia e assistência técnica; 
- Treinamento de operação e de manutenção. 
 
4.1. Equipamentos 
 
Os equipamentos devem ser dimensionados e fornecidos de acordo com as caraterísticas de processo 
descritas no item 3.1 e especificações Basicas da Sanepar.  
Lista mínima de equipamentos: 
a) Uma esteira ou rosca transportadora de lodo desaguado, saída do decanter existente, com moega de 

recebimento de lodo e saída direcionada para dentro da moega do misturador lodo-cal; 
b) Um misturador continuo de eixo horizontal único para lodo-cal; 
c) Moega de alimentação do misturador lodo-cal; Sugerido aplicar lodo na “boca de lodo” e cal na “boca de 

cal” 
d) Compressor para atender sistemas pneumáticos, quando aplicável; 
e) Uma esteira ou rosca transportadora de lodo inertizado da saída do misturador lodo-cal para o pátio de 

lodo ou para caçamba; 
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f) Um descarregador de big bag de 1000kg, com vibradores mecânicos ou pneumáticos, válvula guilhotina 
co atuador pneumático ou elétrico, e estrutura de elevação do big bag com monovia e talha e troley 
elétrico para elevação e deslocamento com capacidade máxima de 2 T; 

g) Paleteira mecânica manual para movimentação de paletes de até 2T; 
h) Uma rosca transportadora de cal virgem do descarregador até moega do dosador de cal;  
i)  Um dosador de cal virgem, contendo moega e rosca dosadora, que dosa o cal dentro da moega do 

misturador lodo-cal; 
j) Um painel elétrico para proteção, acionamento (através de conversores de frequência) e de controle dos 

equipamentos do skid. Contendo IHM e botões, instalado dentro do skid, em local de fácil acesso para o 
operador. 

k) Válvulas e sensores; 
 
Os equipamentos devem atender as características mínimas descritas em anexo. 
O fluxograma de funcionamento do equipamento esta identificado no ANEXO 01, e todas as características 
nele identidficadas devem ser aplicáveis no equipamento fornecido. 
 
4.2. Materiais 
 
Devem ser fornecidos todos os materiais necessários para montagem do skid de inertização, entre eles: 
a) Cabos para alimentação elétrica de painéis, motores e sensores;  
(os cabos de entrada de energia serão fornecidos pela Sanepar) 
b) Infraestrura para instalação de cabos, contendo: eletrodutos e eletrocalhas em AISI 304 ou Alumínio; 
c) Conexões e tubulações de interligação entre os equipamentos; 
d) Moegas e sistemas de adaptação entre os equipamentos; 
e) Iluminação interna do skid utilizando tecnologia em LED.  
f) Instalar tomadas de serviços dentro do skid. 
 
5. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS 
 
5.1. SISTEMA TRANSPORTADOR DE LODO DESAGUADO (EST-01) 
 
 O transporte do lodo do sistema de desaguamento ate o sistema de inertização deve ocorrer por meio 
de uma esteira ou rosca transportadora conforme características e capacidades necessárias para atender ao 
processo. O fornecedor devera avaliar no local de aplicação as características necessárias para adaptação da 
esteira ou rosca no sistema de desaguamento existente, deve projetar os suportes da esteira ou rosca 
conforme necessidade especifica. 
 
Caracteriticas gerais da esteira: 
- Comprimento: 8 m 
- Largua: 16”  
- Altura de descarga: 2,5 m 
 
Observação: Medidas aproximadas 
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5.2. MISTURADOR LODO-CAL (MLC-01) 
 
A mistura do lodo com o cal deve ocorrer através de um transportador homogenizador continuo de eixo 
unico, conforme características identificadas na respectiva EB da Sanepar em anexo. A capacidade deve ser 
definida para atender as condições do processo. 
 
5.3. MOEGA DE MISTURA DE LODO E CAL 
 
A entrada do lodo e o cal deverá ocorrer em uma moega de aço inox 304, acoplada na entrada do misturador 
lodo-cal, ou em local especifico para cada finalidade no corpo do misturador.  A moega ou as terminações da 
esteira ou da rosca, devem possuir tampa de acesso para possibilitar inspeçao e limpeza, e um sistema 
vibratório (pneumático ou mecânico) para evitar entupimento.  
O dimensionamento do tamanho da moega ou as entradas no misturador deve atender as cargas de lodo + cal 
previstas. 
Deve ser executada escada com guarda corpo e plataforma para acesso do operador a moega para limpeza e 
avaliação do lodo e da dosagem de cal. 
 
5.4. SISTEMA TRANSPORTADOR DE LODO INERTIZADO (EST-02) 
  
O transporte do lodo inertizado da saída do misturador lodo-cal até o pátio de lodo ou caçamba, deve ocorrer 
por meio de uma esteira ou rosca transportadora conforme características identificadas na EB da Sanepar em 
anexo. A capacidade deve ser definida para atender ao processo. O fornecedor deverera verificar no local de 
aplicação o ponto de descarga do lodo inertizado para projeto dos suportes da esteira a serem fornecidos. 
 
Caracteriticas gerais da esteira: 
- Comprimento: 8 m 
- Largua: 16”  
- Altura de descarga: 2,5 m 
 
Observação: Medidas aproximadas 
 
 
5.5. SISTEMA DESCARREGADOR DE BIG BAG (DSC-01) 
 
O descarregador de big bag deve possuir uma estrutura para encaixe do big bag de 1000 kg para 
descarregamento, ver figura 1 e 2. Deve possuir sistema de içamento por viga e talha e troley elétrico, 
atender as características definidas na EB em anexo. O operador movimenta o big bag do estoque até 
próximo a estrutura e coloca o big bag com a talha elétrica no descarregador. 
Na base do descarregador deve ser instalado válvula guilhotina com atuador elétrico ou pneumático para 
controle da extração do cal do big bag. 
Deve possuir vibrador mecânico ou pneumático na base do big bag para quebrar e auxiliar na extração do 
cal.  
Embaixo do descarregador deve ser instalado a rosca transportadora que leva o cal para a moega do dosador 
de cal. 
O modelo do big bag a ser aplicado deve ser impermeável em ráfia de polipropileno laminada, sem proteção 
estática, com escotilha inferior para descarga, com dispositivo de abertura. 
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5.6. PALETEIRA MECÂNICA MANUAL 
 
Fornecer paleteira mecânica manual para 2T, para ser aplicada na movimentação do big bag do 
armazenamento até próximo ao descarregador. Atender as caracteririscas da EB da Sanepar. 
 
5.7. DOSADOR VOLUMÉTRICO DE CAL (DVC-01) 
 
A dosagem de cal devera ocorrer por meio de rosca helicoidal controlada por conversor de frequênca, 
possibilitando a regulagem da dosagem conforme necessidade operacional. 
A moega pulmão de entrada do dosador devera possuir um desagregador de cal logo acima da rosca 
dosadora para quebrar possíveis pedras existentes que venham a entrar do sistema. 
O dosador devera possuir dois sensores de nível rotativos, para nível máximo (LSH-01) e mínimo (LSL-01) 
instalados na moega de entrada da rosca dosadora de cal. 
A moega pulmão de entrada, deve ser fabricada em aço inox 304, com capacidade mínima de 50 kg de 
armazenamento de cal, com flanges, suportes para sustentação, tampa superior e conexão para fixação dos 
sensores de nível. 
Motores de acionamento devem possuir grau de proteção IP55. 
Suporte para sustentação do equipamento fabricado em perfis de aço carbono com sapatas; 
Pintura atender norma ISO 12944, classe de corrosividade C5, classe de durabilidade da pintura super alta; 
Vazão de dosagem atendendo ao definido no item 3.1. 
 
5.8. SISTEMA TRANSPORTADOR DE CAL DO DESCARREGADOR AO DOSADOR (RT-01) 
  
Transportador de rosca sem fim, tipo tubular, reto ou inclinado, com helicóides à direita, bocal de 
alimentação e de descarga, para transportar cal virgem entre o descarregador e o dosador de cal, com as 
seguintes características: 

- Tubo em aço carbono com diâmetro a ser definido pelo fornecedor, padrão OD, espessura mínima 3 mm; 
- Redutor de velocidade de eixo paralelos e engrenagens helicoidais; 
- Motor elétrico 4 pólos, trifásico, 60 Hz, IP-55 classe de isol. F; 
- Helicóides em aço inox; 
- Parafusos em aço inox; 
- Vedação nos eixos por sistema blindado (tipo anel nilos ou similar); 
- Mancais de rolamento tipo SKF devidamente dimensionados; 
- Apoios para sustentação da rosca e pontos para içamento superior; 
- Bocal de carga e de descarga; 
- Portas de visitas alinhado com os bocais de entrada e de saida; 
- Comprimento: 1000 mm mínimo ou medida a definir na solução; 
- Capacidade: 100 Kg/h de cal 
- Passo não constante, inicio menor (2/3) e final maior (3/3) 
- Inclinação máxima admitida: 30°  
 
5.9. PAINEL ELÉTRICO (CCM-01) 
  
O painel elétrico deve estar acoplado na estrutura do SKID, porem com blindagem adequada e em local 
apropriado para evitar danos aos componentes elétricos durante a operação e também no procedimento de 
lavagem dos equipamentos. 
Seguir norma ABNT 5410 para proteção e acionamento de motores elétricos, iluminação e sistemas 
auxiliares. 
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O painel elétrico deve possibilitar alimentação em em 220, 380 ou 440V. Comutação por chave ou ligação de 
barramentos. Equipamentos alimentados em 220V. 
O Painel deve proteger, acionar e controlar os seguintes equipamentos: 
a) Esteira ou Rosca transportadora de chegada de lodo desaguado (EST-01) - Controlada por partida direta; 
b) Rosca transportadora de CAL do big bag para a moega do dosador (RT-01) - Controlada por partida 
direta; 
c) Sistema dosadora de CAL (DVC-01) - Controlada por conversor de frequência; 
d) Misturador Lodo Cal (MLC-01) - Controlada por partida direta ou partida suave; 
e) Esteira ou Rosca transportadora de saida de lodo inertizado (EST-02) - Controlada por partida direta; 
 
Alimentador e controle do compressor dos sistema pneumáticos, quando necessário. 
Alimentador da talha e trolley elétrica do descarregador de big bag. 
Alimentação e controle da válvula de saída do descarregador. 
Alimentação e controle sistema de vibração do big bag. 
Sistema de iluminação e serviços auxiliares. 
O Painel deve possuir sistema de proteção contra sobretensão transitória. 
O dosador de CAL deve ser controlado por conversor de frequência homologado, atender a EB em anexo. 
Um CLP devera controlar todo o equipamento, com uma IHM de 10” (mínimo) na porta do painel, deve 
dispor de botoeiras para acionamento dos equipamentos de forma manual local. O CLP deve possuir 
interface de comunicação Modbus TCP para comunicação com o sistema de supervisão local ou remoto, ou 
outro sistema de monitoramento remoto. 
Deverá ser fornecido o arquivo fonte do programa do CLP, sem bloqueio de acesso. 
 

5.9.1 Lógica de operação modo AUTOMÀTICO 
 
Partida: Quando acionado em modo automático, todos os equipamentos deverão partir sequencialmente e 
temporizada de forma automática, conforme sequência a seguir: Esteira/Rosca transportadora de saida de 
lodo inertizado (EST-02) - Misturador Lodo Cal (MLC-01) - Rosca dosadora de CAL (DVC-01) – 
Esteira/Rosca transportadora de chegada de lodo desaguado (EST-01) – Envia o sinal para ligar sistema de 
desidratação de lodo (saída a relé enviado ao Skid de desidratação para iniciar o processo). 
Parada: Em modo automático, os equipamentos deverão desligar sequencialmente de forma temporizada 
para retirada de todo produto dos equipamentos. A sequência de desligamento deverá ocorrer conforme a 
seguir: Sinal de desliga (saída a relé externo recebido do Skid de desidratação) – Desliga após xx minutos a 
Esteira/Rosca transportadora de chegada de lodo desaguado (EST-01) e a Rosca dosadora de CAL (DVC-01) 
– Desliga após xx minutos Misturador Lodo Cal (MLC-01) – Desliga após xx minutos a Esteira/Rosca 
transportadora de saída de lodo inertizado (EST-02); 
Obs: Os tempos xx devem ser definidos e programados no teste em campo. 
A rosca transportadora de cal (RT-01) opera em função das chaves de nível da moega do dosador de cal 
(DVC-01), liga em função do nível mínimo e desliga em função do nível máximo. Sempre parar a rosca 
vazia. A operação da rosca de cal, define a operação da válvula de saída do descarregador de big bag, prever 
os tempos de abertura e fechamento da válvula em função do nível da moega do dosador de cal, 
considerando o volume da rosca que deve ser deslocado para a moega. 
O sistema deve ser, sempre parado com todos os equipamentos vazios. Com execeção de falta de energia que 
o sistema deve ser limpo manualmente no retorno da energia. 
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5.9.2 Lógica de operação modo MANUAL 
 
Quando acionado em modo manual, o operador poderá operar cada equipamentos de forma independente 
através da interface da IHM ou das botoeiras locais mantendo todas as proteções elétricas e de segurança. 
 

5.9.3 Lógica de intertravamento 
 
A rosca transportadora de CAL (RT-01) devera ligar quando detectado o sinal do sensor de nível inferior da 
moega do dosador de cal, e ao receber sinal do sensor de nível superior da moega deve fechar a válvula do 
descarregador de big bag e desligar a rosca após xx minutos; 
Quando a esteira/rosca de lodo inertizado (EST-02) entrar em falha em modo automático todos os 
equipamentos a montante também devem parar. 
Quando o misturador lodo CAL (MLC-01) entrar em falha em modo automático todos os equipamentos a 
montante também devem parar. 
Quando a esteira/rosca de lodo desaguado (EST-01) entrar em falha em modo automático todos os 
equipamentos a montante também devem parar. 
Quando algum equipamento entrar em falha, o CLP devera indicar na IHM local. Deve também 
disponibilizar os dados em interface digital para o sistema de supervisão local ou remoto; 
 

5.9.4 Sinais de entrada e de saída 
 
O CLP devera fornecer os seguintes sinais na IHM  e disponibilizar para sistema de supervisão: 
 
- SAIDA DE FALHA DE EQUIPAMENTOS (Individualmente) 
- SAIDA DE EQUIPAMENTOS LIGADOS (Individualmente) 
- SAIDA DE FALHA DE SISTEMA INERTIZAÇÃO 
- ENTRADA DE SISTEMA DESAGUAMENTO LIGADO 
 
 
5.10. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
O(s) equipamento(s) deve(m) possuir placa em aço inox ou alumínio, contendo no mínimo marca, modelo, 
numero de série e a capacidade de operação. 

 
6. ACESSÓRIOS E SOBRESSALENTES 
 
Deve ser fornecido todos os acessórios necessários a montagem e operação do sistema. 
Não está previsto o fornecimento de sobressalentes. 
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7. DADOS A SEREM APRESENTADOS NA PROPOSTA TÉCNICA 
 

7.1. Na entrega da proposta 
 
 A empresa PROPONENTE deverá apresentar os seguintes documentos juntamente com sua proposta 
técnica comercial: 

 Proposta de fornecimento, com prazo de entrega e garantia; 

 Composição do sistema, indicando as marcas e modelos dos elementos comerciais a serem aplicados 
(válvulas bloqueio, de retenção, sensor hidrostático, selos mecânicos, etc); 

 Características do Quadro de comando, indicando também marcas e modelos dos componentes 
internos a serem aplicados. 

 Todas as informações complementares para possibilitar análise técnica do objeto proposto; 

 Identificar todas as caracteristicas que por ventura não atendam a especificação básica da Sanepar, 
indicando as características do elemento proposto para analise de atendimento ou não à EB. Tais diferenças 
somente serão aceitas caso possuam características equivalentes ou superiores aos elementos especificados. 
 
Nesta etapa, todas as tratativas devem ocorrer entre unidade de aquisições da Sanepar e empresa 
PROPONENTE. 
 

7.2. Após assinatura do contrato 
 Projeto detalhado do painel, ajustado conforme necessidade especifica do local de aplicação; 

 Projeto mecânico de conjunto, com características dimensionais para instalação; 

 ART de dimensionamento e fabricação do SKID devidamente assinada e quitada. 
 
Nesta etapa, todas as tratativas devem ocorrer entre unidade gestoera do contrato na Sanepar e empresa 
CONTRATADA. 
 

7.3. Na entrega do equipamento 
 Manual de instalação, operação e manutenção com lista de peças de reposição com codigos de 
referencia do fabricante; 

 Projeto mecânico e do quadro elétrico conforme aprovado pela Sanepar; 

 Relatórios de testes e ensaios realizados; 

 Nota fiscal de fornecimento; 
 
 
8. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
O fabricante deve garantir que o material oferecido será construído conforme as especificações, é novo e da 
melhor qualidade, é isento de erros, vícios ou defeitos de concepção ou projeto, vícios ou defeito de 
fabricação ou de matéria prima, tem as dimensões e capacidade suficientes, bem como, é constituído de 
materiais adequados ao atendimento, sob todos os aspectos das condições de operação e oferece desempenho 
plenamente satisfatório. 
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O fabricante deve se obrigar a dar assistência técnica que se fizer necessária, bem como, satisfazer 
plenamente as condições da proposta, a efetuar as suas exclusivas expensas as alterações, os reparos, as 
substituições, as reposições e os consertos de todo e qualquer material que dentro do   período mínimo de 24 
meses da entrega apresentar anomalias, vícios ou defeitos decorrentes de matéria-prima empregada em sua 
produção e/ou decorrentes de erros de concepção de projeto e/ou de fabricação. 
A SANEPAR exige a disponibilidade no Brasil de peças de reposição principais sujeitas a desgaste para 
rápido atendimento de emergências. 
Em casos de emergência a SANEPAR se reserva o direito de efetuar consertos em equipamentos em 
garantia. Para tanto, o fabricante será comunicado com antecedência de 24 horas para enviar seu 
representante a fim de acompanhar os trabalhos. 
A SANEPAR deve ser ressarcida tanto em despesas de mão de obra como material. 
O não comparecimento do representante do fornecedor, implicará no aceite das despesas porventura 
reivindicadas pela SANEPAR. 
A garantia deve englobar inclusive os rolamentos e selos mecânicos/retentores. 
A garantia de fornecimento de peças de reposição será de no mínimo 10 anos. 
 
 
9. TESTES E ENSAIOS 
 
O fornecedor devera executar testes e ensaios no equipamento, e enviar um relatório especifico para cada 
teste assinado por técnico qualificado. São eles no minímo: 
9.1. Teste de funcionamento em fábrica 
O fabricante deverá realizar um teste de funcionamento do Sistema completo rodando a vazio em sua fabrica 
antes do faturamento e envio do equipamento. Avaliar o conjunto como um todo, vibração, alinhamentos, 
funcionamento em manual, funcionamento em automático, materiais aplicados, proteções mecânica e 
elétricas, pintura com relatório e laudo (tinta aplicada, ensaio de espessura de tinta, aderência, conforme 
norma), etc. 
Podera também ser realizado teste de funcionamento individual dos equipamentos em fabrica, e o teste de 
conjunto ser realizado em campo. Porem neste caso, caso seja verificado alguma necessidade de adequação 
no sistema, todos os custos para tal devem ficar a cargo da CONTRATADA. 
 
9.2. Teste de funcionamento em campo 
O fabricante devera realizar um teste de funcionamento do Sistema completo em em carga nominal máxima, 
no local de operação, utilizando o próprio produto previsto para operação. Avaliar o conjunto como um todo, 
vibração, alinhamentos, funcionamento em manual, funcionamento em automático, materiais aplicados, 
proteções mecânica e elétricas, pintura com relatório com laudo (tinta, ensaio de espessura, aderência, 
conforme norma), avaliação se não ocorreram danos a pintura, etc. 

OBSERVAÇÃO: 

Os testes quando solicitados deverão ser submetidos à aprovação da SANEPAR, e poderão ser presenciados 
por seu pessoal próprio ou por ela credenciado. 
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10. ANEXOS 
 
Anexo 01 - Fluxograma do processo 
Anexo 02 – Lay-out do equipamento 
Anexo 03 - EB/GSLOG/027 – CAL Virgem em sacas e Big Bags para tratamento de lodo do esgoto 
Anexo 04 - EB/GPES/XXXX – Misturador Lodo Cal 
Anexo 05 - EB/GPES/XXXX – Esteira transportadora 
Anexo 06 - EB/GPES/XXXX – Rosca Transportadora 
Anexo 07 - EB/GPES/0338 – Monovia Perfil, talha e troley elétrico 
Anexo 08 - EB/GEMNO/0186 – Paleteteira manual 3T 
Anexo 09 - EB/GPES/0017 – CLP Pequeno Porte 
Anexo 10 - EB/GPES/0093 – IHM 
Anexo 11 - EB/GPES/0019 – Conversor de frequência quadrático_R3 
 
 
11. RESPONSÁVEL(IS) PELA ESPECIFICAÇÃO 
 
Especificação elaborada por: 
 
Nome: Eng. Fernando Maia Veiga 
SANEPAR: DI/GPES 
CREA nº PR-115.341/D 
Fone: (41) 3582-2189 / 5002189 
Data: 04/05/2022 
 
Nome: Tec. Cezio Carlo Mazuroski 
SANEPAR: DI/GPES 
CFT/CRT04  nº  64139263920 
Fone:(41) 3582-2209 / 5002209 
 
 

 

12. CONTROLE DAS REVISÕES 
 
Rev. Data Descrição: Elaboração: Aprovação: 
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Fernando Maia Veiga 
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ANEXO 01 – FLUXOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CO-01 DVC-01 MLC-01 DSC-01 RT-01EST-01DEC-01

MONOVIA

2T

EST-02

FLUXOGRAMA SKID INERTIZACAO LODO.dwg

DESCRIÇÃO DA REVISÃO

Nº DATA

Companhia de Saneamento do Paraná

ARQUIVO ELETRÔNICO:

ADEQUAÇÃO APROVAÇÃO

01/01

Gerência Projetos Especiais

RESP. TÉCNICO PROJETO DE AUTOMAÇÃO: 

-

DESENVOLVIMENTO DO DESENHO

CRT N°:

GERENTE:

ENGª ANDERSON FINAMORE SABBAG

CREA N°:

GERÊNCIA DA SANEPAR

MUNICÍPIO/SISTEMA:

PROJETO / UNIDADE CONSTRUTIVA:

GPES

DATA:

FOLHA N°:

02.10.2021

ESCALA:

INDICADA

TEC. CEZIO CARLO MAZUROSKI
64139263920

FISCALIZAÇÃO DO PROJETO CIVIL/HIDRÁULICO: 

COORDENADOR GERAL DO PROJETO:

PR-87.211/D
ENGº JONAS ABILIO SESTREM JUNIOR

CREA N°:

SKID PARA INERTIZAÇÃO DE LODO

SES

PROJETO DE ENGENHARIA

FLUXOGRAMA DE PROCESSO

RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376-REBOUÇAS

PR-33.668/D

RESP. TÉCNICO PROJETO ESTRUTURAL, GEOTÉCNICO E SONDAGEM: 

RESP. TÉCNICO PROJETO MECÂNICO: 

ENGº FERNANDO MAIA VEIGA

RESP. TÉCNICO PROJETO ELÉTRICO: 

-

-

ÁREA

-

-

CEP:80.215-900 - CURITIBA-PR - F:(041)3582-2169

-
CREA N°:

-
CREA N°:

PR-115.341/D
CREA N°:

-
CREA N°:

-
CREA N°:

EMISSÃO INICIAL

0 02/10/2021 CEZIO FERNANDO

CCM-01 CCM-01
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ANEXO 02 – LAYOUT DO EQUIPAMENTO 
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GERENCIA DA SANEPAR:

PROJETO / UNIDADE CONSTRUTIVA:
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-
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ANEXO 03  EB/GSLOG/027 – CAL Virgem em sacas e Big Bags para tratamento de lodo do esgoto
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 1 OBJETIVO 
 

Definir condições básicas para aquisição de CAL VIRGEM EM SACAS E BIG BAGS. 
 
 2 PRODUTO 
  

Produto utilizado para tratamento de esgoto sanitário. 
 
O produto deverá ter pureza otimizada para fins habituais aos quais se destina. Não deve 
conter quaisquer substâncias em teores inibidores ou tóxicos aos seres vivos em geral e que 

venham a ser conferidos à água tratada. O produto não deve ferir legislações pertinentes, 
especialmente a Portaria de Consolidação n° 5 do Ministério da Saúde ou outra que a substitua. 
 
Todos os lotes do produto devem ser entregues no mínimo com 80% do prazo a vencer. Lotes 

com validade abaixo do prazo descrito poderão ser recebidos a critério da SANEPAR.      
 
Todos os lotes do produto deverão atender aos requisitos operacionais das Unidades usuárias, 
em relação a performance técnica - operacional esperada. Casos em que os produtos não 

apresentem o desempenho especificado, o fornecedor deverá prover uma equipe técnica 
competente, quando requisitado pela SANEPAR, para realizar no menor prazo possível, 
serviços de assistência técnica relativos a aplicação do produto fornecido. 
 

 3 *DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
• IT/LAB/001637, IT/MAT/0016 e anexo. 
 

 4 ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Características Limites (em massa) 

Teor de CaO  Mínimo de 50% 

Teor de Cão + MgO  Máximo de  80% 

Granulometria retido na malha 18 Mesh Máximo de  2% 

Granulometria retido na malha 50 Mesh Máximo de  38% 

Granulometria retido na malha 100 Mesh Máximo de 60% 

 
Obs. 01: Quanto a toxicidade, os limites deverão atender as legislações pertinentes conforme 
Portaria de Consolidação n° 5 do Ministério da Saúde. 
 

Obs. 02: Os valores especificados acima são válidos no momento de recebimento do produto 
pela SANEPAR e pelo período de sua validade. 
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 5 BOLETINS DE ANÁLISE 
 

A empresa fornecedora deverá obrigatoriamente no ato de cada entrega do produto, 
apresentar os resultados de análises, exigidos nesta Especificação Básica, devendo ser em 
boletins de impresso, deverão constar obrigatoriamente a data de fabricação e validade do 
lote do produto. Deverá, também, ser encaminhado cópia digital dos boletins de análise e 

notas fiscais para o e-mail: usma-quinfe@sanepar.com.br 

 
 6 ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 

a) A amostragem será realizada de acordo com a IT/MAT/0016; a análise de acordo com a 
IT/LAB/001637; 

 

b) Quando os resultados não atenderem às especificações técnicas constantes desta 
Especificação Básica, será realizada análise da contraprova que deverão ser efetuados em 
Laboratório da Sanepar ou indicado por ela; 

 

c) Para os produtos onde os resultados apurados não atendam às exigências, poderá ocorrer 
a critério da Sanepar as devoluções do produto, aplicadas glosas previstas, ou reposição 
do percentual da glosa em produto; 

 

d) Em caso de rejeição dos lotes do produto licitado, este deverá ser retirado e reposto por 
outro lote em até 48 horas, após comunicação oficial da Sanepar; 

 

e) Todas as despesas decorrentes como carga, transporte, taxas, impostos, limpeza do local 
de armazenagem e outras obrigações decorrentes, serão de responsabilidade do 
fornecedor do produto. 

 

f) O produto poderá ser recebido a critério da Sanepar, havendo glosa de valor calculado pelas 
seguintes fórmulas: 

 

• Teor de CaO abaixo de 50% 
 
 Vg = Vnf (Tesp - Tan)                                   
                    Tesp  

 
 
• Demais parâmetros (abaixo ou acima de limites): 
     

Vg = Vnf (Tan - Tesp)                                
                    100  
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Onde: 

Vg = Valor da glosa 

Vnf = Valor da nota fiscal 

Tan = Teor encontrado quando da análise da amostra do lote entregue. 

Tesp = Teor exigido na especificação técnica. 

g) Quando ocorrer mais de uma glosa além da glosa de Teor de CaO, considerar para cálculo 
o valor da nota menos o valor da glosa de CaO. 

 

h) Caso as ocorrências de glosas previstas venham a se tornar habituais, o fornecedor será 
convocado a se pronunciar a respeito e não sendo sanadas as irregularidades, a Sanepar 

poderá aplicar as penalidades contratuais previstas neste Edital. 

 

 7 EMBALAGENS 
 

a) O produto deverá ser embalado em sacos de plástico, com gramatura de 0,17, podendo ser 
de 20, 25 ou 30 kg (deve-se obrigatoriamente adotar uma das três para todo o contrato) e 
big-bags de 1.000 kg.  

 

b) As embalagens deverão ser dimensionadas de forma a preservar o produto e evitar 
vazamentos, bem como deverão ser resistentes ao manuseio, transporte e/ou 
armazenamento. Não serão aceitos lotes ou partes que estiverem danificados por manuseio 
inadequado. 

 

c) A embalagem deverá ser etiquetada contendo no mínimo as seguintes inscrições: 

• Nome do produto; 

• Número da ONU; 

• Nome do fabricante; 

• Peso líquido; 

• N.º do lote; 

• Datas de fabricação e validade de cada lote entregue; 

• Demais exigências de acordo com o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro e 
Legislação Específica de transporte de produtos químicos. 

 

d) Somente serão aceitos lotes em que o peso médio do conteúdo das embalagens, 
apresentarem variação máxima até 1% (um por cento) do peso total individual da 
embalagem, de acordo com a Portaria INMETRO n.º 074 de 25/05/1995.  

 

e) O fornecedor sempre que acionado e autorizado pela Sanepar deverá obrigatoriamente se 
responsabilizar pela coleta de embalagens vazias nos locais de entrega, e proceder a sua 
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destinação final adequada, dentro das normas ambientais. O destinatário, mesmo que 
contratado pelo fornecedor, deverá possuir licença ambiental de operação junto ao órgão 

ambiental respectivo, para reciclagem, incineração ou outro destino aplicável. 

 

f) O não cumprimento dos itens acima sujeitará os lotes à expressa devolução ao fornecedor, 
bem como aplicadas às medidas constantes do Edital de Licitação. 

g) A Sanepar não aceitará notas com peso maior que o múltiplo das embalagens. 

 

 8 PESAGEM E TRANSPORTE 

 

a) Para entregas nos CDs (almoxarifados), a pesagem será no próprio local através de 
paleteiras com balança. Para os demais locais, os respectivos endereços (rua, telefone, 
contato, cidade) serão informados através das “CARTAS DE PROGRAMAÇÃO”. 

 

b) Os custos relativos às pesagens estarão a cargo da Sanepar. 

 

c) O produto deverá ser cotado "CIF" (Custo, Seguro e Frete) na Sanepar, conforme locais de 
entrega, e o transporte ocorrerá por conta, risco e responsabilidade do fornecedor 

adjudicado.  

  

d) O fornecedor deve obrigatoriamente realizar o transporte do produto, até os locais de 
entrega de forma própria ou contratada, mas não se eximindo e responsabilizando-se 

integralmente por todas as etapas, principalmente do cumprimento das Normas e 
Disposições Legais, bem como, Regulamentos de Transportes (RT’s) de Produtos 
Químicos aplicáveis às características do produto licitado. 

 

e) Toda entrega deverá obrigatoriamente ser pesada no local indicado. A diferença entre a 
quantidade descrita na(s) nota(s) fiscal(is) e a(s) de pesagem(ns) do(s) lote(s), não deverá 
exceder a 1% em cumprimento à Portaria n.º 236 de 22/12/1994 do INMETRO. Quantidade 
entregue que extrapole esta tolerância, somente será recebido a critério da Sanepar e 

efetuados as glosas proporcionais.   

 

f) A empresa fornecedora é responsável por danos decorrentes do transporte, inclusive danos 
causados ao meio ambiente. O cumprimento das Normas, Leis, Portarias e Regulamentos 

de Transporte para este produto são única e exclusivamente responsabilidade da empresa 
fornecedora, principalmente as abaixo discriminadas: 

• Decreto Lei n.º  96.044 de 18/05/88; 

• Resolução ANTT n.º 420; 

• Portaria MINTER n.º 100 de 14/07/80; 

• Portaria n.º 85/96 – IBAMA de 17/10/96. 
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 9 DESCARGA 
 

a) A descarga, o depósito e o empilhamento no local de entrega deverão ser efetuados por 
pessoal próprio ou contratado pelo fornecedor, sendo os encargos sociais e trabalhistas, 
estadias de veículos e transportadores, etc., advindos desta atividade, por responsabilidade 

do fornecedor, devendo ter mínimo de 04 (quatro) descarregadores para veículos com 
carga de até 15 toneladas e mínimo de 06 (seis) descarregadores para veículos com carga 
acima de 15 toneladas. 

  

b) Nas descargas deverão ser observados obrigatoriamente as normas de manuseio e 
segurança, com os descarregadores portando todos os EPI’s necessários (Corpo 
inteiramente vestido, calçado, óculos de proteção, respirador/máscara, luvas, boné com 
abas tipo capuz, conforme aplicável). 

 

c) Serão autorizados os descarregamentos dos produtos que estiverem em nossa unidade em 
dias úteis, das 08:00h às 11:00h e das 13:30h às 16:00h. Veículos que chegarem após os 
horários estipulados, poderão ser descarregados em caso de emergência ou a critério da 

Sanepar. 

 

d) Nas descargas, caso seja constatado embalagens danificadas e/ou rasgadas, ou sem 
condições de utilização, estas serão separadas do lote entregue e colocadas à disposição 

por 2 (dois) dias úteis para retirada e/ou troca do material por parte do fornecedor. Nestes 
casos, serão efetuadas as glosas proporcionais destas embalagens em relação a 
quantidade entregue, sendo anotado no verso da Nota Fiscal correspondente, as  
observações a respeito desta ocorrência. Este procedimento será utilizado 

independentemente do percentual de tolerância máxima admitida (1% do peso líquido do 
lote), da entrega.  

 
 10  PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA 

 

a) As programações para entrega do produto, nos locais indicados pela Sanepar, serão 
efetuadas formalmente e exclusivamente pela Gerência de Suprimentos e Logística - 
GSLOG, com no mínimo 05 dias úteis de antecedência, salvo em condições de emergência, 

onde será informado o fornecedor, esclarecendo as razões que motivaram a antecipação 
da entrega.  

 

b) As programações deverão ser obedecidas rigorosamente, com relação às datas, locais e 
quantidades, sob pena de aplicação das sanções relativas ao assunto e constantes do 
Edital de Licitação.   

 

c) Nos casos de manutenções de equipamentos, causando a paralisação e/ou diminuição do 
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consumo do produto e existindo programações, o fornecedor será comunicado formalmente 
para que se proceda ao cancelamento total ou parcial, no prazo mínimo de 01(um) dia útil 

de antecedência à(s) entrega(s).   

 

 11  *LOCAIS DE ENTREGA – CRONOGRAMA 
 

Todos os locais de entrega e seus respectivos endereços (rua, telefones, contato, cidades) 
serão informados através das “CARTAS DE PROGRAMAÇÃO”. 

 
PINHAIS - ALMOXARIFADO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Cronograma: 20.000 kg/mês (conforme programação). 
  

MARINGÁ - CENTRO DE DITRIBUIÇÃO 
Cronograma: 17.500 kg/trimestre (conforme programação). 
 
LONDRINA - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO   

Cronograma: 6.000 kg/mês (conforme programação). 
 
APUCARANA - ETE APUCARANA 
Cronograma: 19.500 kg/mês (conforme programação). 

 
PONTA GROSSA - ETE VERDE E ETE HONDA   
Cronograma: 25.600 kg/mês (conforme programação). 
 

IRATI - ETE RIO DAS ANTAS 
Cronograma: 5.800 kg/mês (conforme programação). 
 
MARINGÁ - ETE MARINGÁ 

Cronograma: 3.250 kg/mês (conforme programação). 
 
ARAPONGAS - ETE ARAPONGAS 
Cronograma: 2.000 kg/mês (conforme programação). 

 
FLORESTÓPOLIS - ETE FLORESTÓPOLIS 
Cronograma: 3.000 kg/mês (conforme programação). 
 

CAMPO MOURÃO - ETE DE CAMPO MOURÃO 
Cronograma: 18.000 kg/mês (conforme programação). 
 
UBIRATÃ - ETE UBIRATÃ 

Cronograma: 1.250 kg/mês (conforme programação). 
 
GOIOERÊ - ETE GOIOERÊ 
Cronograma: 2.000 kg/mês (conforme programação). 
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QUEDAS DO IGUAÇU - ETE QUEDAS DO IGUAÇU 
Cronograma: 1.700 kg/mês (conforme programação). 

 
GUARAPUAVA - ETE VASSORAL  
Cronograma: 16.000 kg/mês (conforme programação). 
 

LARANJEIRAS DO SUL - LARANJEIRAS DO SUL 
Cronograma: 1.500 kg/semestral (conforme programação). 
 
PITANGA - ETE PITANGA 

Cronograma: 2.500 kg/mês (conforme programação). 
 
NOVA LONDRINA - ETE NOVA LONDRINA 
Cronograma: 3.000 kg/mês (conforme programação). 

 
PARANACITY - ETE PARANACITY 
Cronograma: 2.500 kg/mês (conforme programação). 
 

PARANAVAÍ - ETE PARANAVAÍ 
Cronograma: 5.500 kg/mês (conforme programação). 
 
CIANORTE - ETE CIANORTE 

Cronograma: 4.800 kg/mês (conforme programação). 
 
PALMAS - ETE PALMAS 
Cronograma: 2.000 kg/mês (conforme programação). 

 
PATO BRANCO - ETE PATO BRANCO 
Cronograma: 4.500 kg/mês (conforme programação). 
 

CAMBARÁ - ETE CAMBARÁ 
Cronograma: 2.750 kg/mês (conforme programação). 
 
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - ETE STO ANT. DA PLATINA 

Cronograma: 3.000 kg/mês (conforme programação). 
 
QUATIGUÁ - ETE QUATIGUÁ 
Cronograma: 2.750 kg/mês (conforme programação). 

 
TIBAGI - ETE TIBAGI 
Cronograma: 7.500 kg/mês (conforme programação). 
 

Obs. 01: Ao longo da vigência do contrato de fornecimento, poderá ocorrer necessidades de 
entregas em localidades não provisionadas em decorrência de utilização pontual e/ou novas 
unidades consumidoras do insumo objeto desta especificação básica. Os pedidos oriundos 
desta natureza de demanda serão encaminhados formalmente solicitando anuência do 
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fornecedor.  
 

Obs. 02: A quantidade cronogramada acima é estimativa baseada na média histórica de 
consumo. A quantidade destinada ao local de entrega e a freqüência destas entregas poderão 
ter variações para maior ou para menor de acordo com as necessidades da Sanepar. Para as 

entregas serão programadas as quantidades compatíveis com Truck's e/ou Carretas. A 
quantidade total licitada do produto deverá ser dividida de acordo com o cronograma acima, 
pelo período de 12 (doze) meses a partir da data da efetivação do Contrato Administrativo, 
prorrogáveis de acordo com as condições do Edital de Licitação.  

. 

 
 12  DOCUMENTOS 

 

a) Os produtos somente serão recebidos devidamente acompanhados das respectivas Notas 
Fiscais, em 02 (duas) vias originais e legíveis.  

 

b) Deverão constar no corpo da nota fiscal obrigatoriamente as seguintes informações: 

• O local de entrega; 

• O número das OFM/CFM - Ordem de Fornecimento e Contrato de Fornecimento, 
respectivamente; 

• O número da Carta de Programação correspondente. 

 

c) No campo descrição dos produtos à serem entregues, deve constar necessariamente o 
nome do objeto CAL VIRGEM SACAS E BIG BAGS não sendo aceitos nomes comerciais 
ou códigos. 

 
 13  LICENÇAS 
 

a) Apresentar juntamente ao primeiro fornecimento, o LAUDO DE ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE SAÚDE após assinatura de contrato, este deverá ter prazo de validade 
igual ou superior a 60 dias, em conformidade com legislação citada previamente.  

 

b) Fica o fornecedor obrigado a apresentar novo Laudo, sob pena da aplicação de penalidades 
previstas em Edital, quando este vencer durante a vigência do contrato, ou houver alteração 
na matéria-prima utilizada na formulação do produto, ou no processo produtivo, que altere 

a composição final do produto. 
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 14  RESPONSÁVEIS 

 

Jackson Luiz Antunes  
Supervisor 
GSLOG – Logística – CD Químicos 
Telefone: (41)3330-7417 

 
Thiago Vasconcellos Pilkel  
Técnico Químico 
GSLOG – Logística – CD Químicos 

Telefone: (41)3330-7407 
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1. OBJETIVO 
 
 Dados, condições e exigências para apresentação de proposta, fornecimento de Misturador continuo de 
Lodo Cal de eixo único para aplicação na inertização de lodo de esgoto. 
 
2. NORMAS UTILIZADAS 
 Atender as principais normas técnicas abaixo, considerando a versão vigente: 
 
ABNT NBR 17094-1/2/3/4 Máquinas elétricas girantes – Motores de indução. 

ABNT NBR IEC 60034-9 Máquinas elétricas girantes - Parte 9: Limites de ruído 

NBR IEC 60060-1 
Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão - Parte 1: Definições gerais e 
requisitos de ensaio 

NBR IEC 60060-2 
Técnicas de ensaios elétricos de alta-tensão - Parte 2: Sistemas de 
medição 

ABNT NBR ISO/IEC 17025 
Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e 
calibração 

ABNT NBR ISO 281 Rolling bearings - Dynamic load ratings and rating life. 

ISO 21940-11  
Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 11: Procedures and 
tolerances for rotors with rigid behaviour. 

MOS Manual de Obras de Saneamento – SANEPAR. 
MOEA Manual e Obras elétricas e de Automação – SANEPAR. 
NR-12 Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos 
ISO 281:2007 Rolling bearings — Dynamic load ratings and rating life 

 
 
3. CARACTERISTICAS GERAIS 
 

O equipamento objeto desta especificação tem por objetivo a mistura de cal ao lodo desidratado de 
esgoto, promovendo a inertização do material processado de agentes patogênicos. Este equipamento deve ser 
instalado em linha para operação continua, e consiste em um tambor metálico com um eixo central e pas 
batedoras internas que transportam o lodo e cal do bocal superior de entrada ate o bocal de saída inferior, 
misturando os elementos neste percurso. 
 O conjunto misturador lodo-cal devera ser fornecido conforme detalhado nesta Especificação Básica. 
 

3.1. Construção 
A estrutura cilíndrica do equipamento deve ser fabricada em AÇO CARBONO ESTRUTURAL, dotada 

de tampa(s) articulada(s) para inspeção e limpeza e olhais para içamento superior. A(s) tampa(s) deve(m) 
possuir sistema de trava de segurança conforme orientações da NR-12. 

O eixo central suporte das pas deve ser apoiado nas duas extremidades do equipamento em mancais 
rolamentados, protegidos por blindagem propria para a aplicação. Em caso de vedação por ar comprimido, o 
misturador devera ser fornecido com painel pneumático, filtro regulador de pressao, válvula solenoide e 
acessorios pneumaticos conforme necessidade. 

As pas misturadoras devem permitir regulagem de altura, sendo revestidas por material endurecido tipo 
carbeto de tungstênio ou outro equivalente. 
- 1 boca de carga retangular  
- 1 boca de descarga retangular 
- 1 boca de alivio 
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3.2. Acionamento 
O acionamento do equipamento devera ocorrer por meio de um conjunto moteredutor devidamente 

dimensionado para as cargas aplicadas, com fator de segurança mínimo de 1,15. 
O acoplamento do redutor com o misturador devera ocorrer conforme projeto local ou especificado na 

Folha de Dados – Anexo I 
 
3.3. Acabamento 

Deve ser conforme norma ISO 12944, classe de corrosividade C3. 
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Fonte Catalogo WAM 
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3.4. Placas de Identificação 
      O equipamento deve possuir placa em aço inox ou alumínio, contendo no mínimo: 

- Características gerais do equipamento: marca, modelo, numero de serie, vazão e altura manométrica, dados 
do motor, diâmetro do rotor, entre outras que o fabricante determinar necessário; 
- Tipo de Lubrificante: Descrevendo a referencia tecnica e quantidade (quando aplicável). 
- Definição de Garantia: Data do termino da garantia. 
 

3.5. Caracteriticas Operacionais 
      As características locais da aplicação: 
      - Tipo do fluido: Esgoto Bruto. 
      - Condição de sólidos: Sólidos em decomposição - Plásticos, fibras e mat. têxtil e  resíduos  de  alimentos  
de sistemas de coleta de esgotos. 
      Possibilidade de giro ao contrario para desobstruir câmara hidráulica (temporário). 
 
4. ACESSÓRIOS 
      
 Deve ser fornecido junto com o equipamento os acessórios: 
- Diafragma interno com regulagem manual para controle do fluxo do produto, ao fim de aumentar ou reduzir o 
tempo de residência no interior do equipamento. 
 
5. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 
 

5.1. Na entrega da proposta 
 A empresa PROPONENTE deverá apresentar os seguintes documentos juntamente com sua proposta 
técnica comercial: 

 Proposta de fornecimento, com prazo de entrega e garantia; 

 Folha de Dados preenchida e assinada pelo responsável técnico; 

 Caracteristicas detalhadas do equipamento, indicando as marcas e modelos dos elementos comerciais a 
serem aplicados, como redutor, motor, acoplamento, sensores, etc; 

 Caracteristicas mecânicas gerais, com detalhes dimensionais para avaliar compatibilização com o 
respectivo local de aplicação; 

 Caracteristicas operacionais e limitações do equipamento proposto; 

 Esquema elétrico indicando os componentes necessários para acionamento e proteção do equipamento; 

 Todas as informações complementares para possibilitar análise técnica do objeto proposto, como 
catálogos e folhetos com dados técnicos do equipamento; 

 Identificar todas as caracteristicas que por ventura não atendam a especificação básica da Sanepar, 
indicando as características do elemento proposto para analise de atendimento ou não à EB. Tais diferenças 
somente serão aceitas caso possuam características equivalentes ou superiores aos elementos especificados. 
 
As propostas apresentadas que não forem suficientemente esclarecidas técnicamente poderão ser 
desclassificadas a critério da SANEPAR por insuficiência de dados. 
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5.2. Na entrega do equipamento 

 Manual de instalação, operação e manutenção com lista de peças de reposição; 

 Relatórios de testes e ensaios realizados; 
 
Antes da fabricação e fornecimento do equipamento pela empresa vencedora da licitação, esta deve 
apresentar: 
 Discriminação dos acessórios e peças a serem fornecidos. 
 Normas adotadas para projeto mecânico, dimensões e qualidade. 
 
 
6. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
O fabricante deve garantir que o material oferecido será construído conforme as especificações, é novo e da 
melhor qualidade, é isento de erros, vícios ou defeitos de concepção ou projeto, vícios ou defeito de 
fabricação ou de matéria prima, tem as dimensões e capacidade suficientes, bem como, é constituído de 
materiais adequados ao atendimento, sob todos os aspectos das condições de operação e oferece desempenho 
plenamente satisfatório. 
O fabricante deve se obrigar a dar assistência técnica que se fizer necessária, bem como, satisfazer 
plenamente as condições da proposta, a efetuar as suas exclusivas expensas as alterações, os reparos, as 
substituições, as reposições e os consertos de todo e qualquer material que dentro do   período mínimo de 24 
meses da entrega apresentar anomalias, vícios ou defeitos decorrentes de matéria-prima empregada em sua 
produção e/ou decorrentes de erros de concepção de projeto e/ou de fabricação. 
A SANEPAR exige do fabricante/ fornecedor estrutura de serviços de recuperação de motor e bomba em 
prazo máximo de 30 dias. 
A SANEPAR exige a disponibilidade no Brasil de peças de reposição principais sujeitas a desgaste para 
rápido atendimento de emergências. 
Em casos de emergência a SANEPAR se reserva o direito de efetuar consertos em equipamentos em 
garantia. Para tanto, o fabricante será comunicado com antecedência de 24 horas para enviar seu 
representante a fim de acompanhar os trabalhos. 
A SANEPAR deve ser ressarcida tanto em despesas de mão de obra como material. 
O não comparecimento do representante do fornecedor, implicará no aceite das despesas porventura 
reivindicadas pela SANEPAR. 
A garantia deve englobar inclusive os rolamentos e selos mecânicos/retentores. 
A garantia de fornecimento de peças de reposição será de no mínimo 10 anos. 
 
7. TESTES E ENSAIOS 
 
 O fornecedor devera executar testes e ensaios no equipamento e enviar um relatório especifico para 
cada teste assinado por técnico qualificado. São elas: 
 

7.1. TESTE OPERACIONAL 
O equipamento devera ser testado em fabrica operando a vazio por um período de no mínimo 1 hora, sendo 
que nesta ocasião devera ser avaliado ruídos, vibração. 
 
OBSERVAÇÃO: 

Os testes deverão ser submetidos à aprovação da SANEPAR, e poderão ser presenciados por seu pessoal 
próprio ou por ela credenciado. 
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8. RESPONSÁVEL(IS) PELA ESPECIFICAÇÃO 
 
 
Especificação elaborada por: 
 
Eng. Fernando Maia Veiga 
SANEPAR - GPES 
CREA-PR 115.341/D 
Fone: (41) 3330-7811 

 

 
 
9. CONTROLE DAS REVISÕES 

 
Rev. Data Descrição: Elaboração: Aprovação: 

01 07/02/2022 Criação da Especificação Basica 
Fernando Maia Veiga. 
Eng. Mecanico 
CREA-PR Nº: 115.341/D 

GPES 
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 ANEXO 05 - EB/GPES/XXXX – Esteira transportadora 
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1. OBJETIVO 

Especificação básica com o objetivo de fixar os requisitos mínimos a serem atendidos para o 
fornecimento de ESTEIRA TRANSPORTADORA para uso em sistemas da SANEPAR. 
 
2. NORMAS A SEREM UTILIZADAS  

Deverão ser seguidas as normas, seus apêndices e suas normas de referência, em última revisão em 
todas as atividades pertinentes ao fornecimento, montagem e teste do equipamento. 
 

ABNT – NBR 13862:2017 
Transportadores contínuos — Transportadores de correia — 
Requisitos de segurança para projeto. 

NR-12 Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos 

ABNT – NBR 17094-1 
Máquinas elétricas girantes - Motores de indução 
Parte 1: Trifásicos 

ABNT NBR IEC 60034-5 
Maquinas Elétricas Girantes (Graus de Proteção proporcionados  
pelo  projeto completo de máqui-nas elétricas girante (Código IP) – 
Classificação. 

 
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Esta especificação técnica estabelece os requisitos mínimos que deverão ser atendidos para o 

fornecimento de esteira transportadora, bem como características da inspeção e testes de funcionamento. 
A função desejada para o equipamento está especificada na Folha de Dados – Anexo I, podendo ser 

tanto para transporte de materiais sólidos como lixo proveniente de grades mecanizadas, assim como o 
transporte de lodo de ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, tanto na condição desaguada (de 15 a 
20% SST) quanto inertizada (com aplicação de CAL). 

 
3.1. Estrutura Metalica: 

O material a ser utilizado na estrutura da esteira transportadora está identificado na Folha de Dados - 
Anexo I, assim como características dimensionais. 
 

3.2. Roletes guia: 
 
Os roletes guias da esteira deverão ser rolamentados. 
 

3.3. Rolo de tração e de retorno: 
 
O rolo de tração da esteira devera ser fabricado em aço carbono com revestimento emborrachado 
ranhurado. 
 

3.4. Esteira transportadora: 
A esteira transportadora deverá ser lisa com pelo menos 2 lonas, revestidas em PVC na cor verde. 
Devera ser fornecido junto com o equipamento um desenho técnico da lona. 
 

3.5. Suportes de apoio: 
Os suportes da esteira deverão ser fabricados no mesmo material da estrutura da esteira,  
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4. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
Deverá ser fornecida com o equipamento a proposta técnica, o projeto do conjunto e de instalação, 
manuais de operação e de manutenção e lista de peças. 
 
5. ESCOPO DE FORNECIMENTO 
 
Os itens para fornecimento são: 

• Esteira transportadora com as caraterísticas solicitadas na folha de Dados; 
• O fabricante deverá prever todos os acessórios necessários para perfeito funcionamento elétrico, 

mecânico; 
• O fornecimento deverá incluir vigas de sustentação; 
• Transporte até o local de instalação, deverá estar incluso no fornecimento; 

 
6. TRANSPORTE 

A Contratada será responsável pela carga, transporte e descarga de todos os materiais e recursos 
necessários ao fornecimento e entrega do produto. 
 
7. GARANTIA 

A garantia mínima do equipamento e acessórios deve ser de 1 ano a partir da data de início da 
operação. A garantia deve cobrir qualquer deficiência de projeto, defeito ou falha de fabricação 
identificados pela SANEPAR em qualquer época, durante a fabricação, inspeção, testes, transporte ou 
durante o período de garantia acima definido. Os defeitos ou falhas devem ser corrigidos imediatamente 
após a sua ocorrência ou constatação, sem qualquer ônus para a SANEPAR. Se quaisquer das peças 
apresentarem defeitos por falhas de projeto, fabricação ou de execução, a CONTRATADA se obriga a 
substituí-la, sem ônus de qualquer espécie a SANEPAR de transporte e instalação. Problemas de 
corrosão serão considerados defeitos de projeto ou de fabricação. Todas as despesas decorrentes do 
fornecimento e instalação de novos componentes ou acessórios, inclusive o transporte para o local é por 
conta da CONTRATADA. 
 
8.  INSPEÇÃO 
 

A inspeção do equipamento será feita pela GSLOG/Controle de Qualidade no ato do recebimento 
ou em local indicado no edital de licitação. 
 

9.  RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO 
 

Nome: Marcos A. Nascimento 
SANEPAR:  GEMNO 
CREA: PR-97277/TD 
Fone: (44) 3293-1079 
Data: 21/03/20218 
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10. CONTROLE DAS REVISÕES 
 
REV. DATA DESCRIÇÃO DE REVISÃO RESPONSÁVEL APROVAÇÃO 

00 22/05/18 
Especificação básica “Esteira Transportadora”, 
conforme padrão IA/MAT/0166-002. 

TEC. MEC.MARCOS A. 
NASCIMENTO 
CREA PR Nº: 97277-TD 

GEMNO 

01 23/10/18 
Revisão do comprimento da transportador e anexo II 
desenho básico orientativo. 

TEC. MEC.MARCOS A. 
NASCIMENTO 
CREA PR Nº: 97277-TD 

GEMNO 

02 14/02/22 Revisão geral para padronização. 
ENG. MEC.FERNANDO 
MAIA VEIGA 
CREA-PR 115.341/D 

GPES 
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ANEXO I - FOLHA DE DADOS 

 CARACTERÍSTICAS PREVISTAS SANEPAR PROPOSTAS 

A CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 

01 MATERIAL A SER TRANSPORTADOR: 
LODO DESIDRATAO OU 

INERTIZADO  
 

02 SÓLIDOS: ATÉ 30 %  

03 Ph: 6,5 a 8,0  

04 TIPO DE SERVIÇO DO EQUIPAMENTO: 
PESADO E CONTÍNUO DE ATÉ 24H 

P/DIA 
 

B DADOS DO TRANSPORTADOR  

05 CAPACIDADE: 7,0 ton/h  

06 OPERAÇÃO: 400 kg/h  

07 COMPRIMENTO: * 8 metros  

08 LARGURA ÚTIL DA CORREIA: 16”  

09 VELOCIDADE: 30 m/min.  

10 ALTURA NA DESCARGA: CONFORME PROJETO  

C CARACTERÍSTICAS DE MONTAGEM E CONSTRUÇÃO 

11 ESTRUTURA:  PERFIL “U”, EM AÇO CARBONO COM 
ESPESSURA MÍNIMA 3/16”  

12 
CAVALETES DOS ROLOS DE CARGA E 
IMPACTO: 

CAVALETE “V”, CONFECCIONADO EM 
CANTONEIRA “L” ¼”x2”, FIXAÇÃO DOS 
ROLOS EM BARRA CHATA ESPES. ¼” 

 

13 SUPORTES DOS ROLOS DE RETORNO:  SIM, CONFECCIONADOS EM BARRA 
CHATA  ESPES. MINIMA 5/16”  

14 TAMBOR DE ACIONAMENTO: 

EM AÇO CARBONO, COM 
REVESTIMENTO DE BORRACHA 
PROVIDO DE RANHURAS TIPO 

ESPINHAS DE PEIXE 

 

15 TAMBOR ACIONADO: EM AÇO CARBONO, GRELAHADO 
(ALTO LIMPANTE)  

16 ROLETES DE CARGA: 

EM TUBO DIN 2440 Ø2” ZINCADO, EIXO 
EM AÇO INOX COM ENCAIXES LPW, 
MANCAIS EM TECNIL, ROLAMENTOS 
6004 2RS C3, PROVIDO DE TAMPA DE 

VEDAÇÃO 

 

17 ROLOS DE RETORNO: 

EM TUBO Ø2” DIN 2440 Ø2” ZINCADO, 
EIXO EM AÇO INOX COM ENCAIXES 

LPW, MANCAIS EM TECNIL, 
ROLAMENTOS 6004 2RS C3, PROVIDO 

DE TAMPA DE VEDAÇÃO  

 

18 ESTICADOR DA CORREIA: TIPO PARAFUSO  

19 RASPADOR DA CORREIA: 

MODELO EVACON (OU SIMILAR), COM 
AJUSTE POR MOLAS, LAMINAS 

RASPADORAS EM POLIURETANO OU 
UHMW 

 

20 CORREIA: 

LISA COM 02 LONAS (MÍNIMO), COM 
REVESTIMENTO INFERIOR E 

SUPEROIR EM PVC COR VERDE, 
EMENDA VULCÂNIZADA (ANTI 

ESTATICA) 
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ANEXO I - FOLHA DE DADOS 

 CARACTERÍSTICAS PREVISTAS SANEPAR PROPOSTAS 

21 CHUTE DE ALIMENTAÇÃO: SIM, EM AÇO CARBONO COM 
APARADORES EM CORREIA LONADA   

22 COBERTURA: EM AÇO GALVANIZADO, DE FÁCIL 
REMOÇÃO  

23 PASSARELA: 

PISO EM XADREZ, GUARDA CORPO 
TUBULAR, ESCADA DE ACESSO EM 
AÇO CARBONO ZINCADO (LADO 
ACIONAMENTO)  

 

24 VIGAS DE SUSTENTAÇÃO PERFIL “U” COM AJUSTE DE ALTURA   

D ACIONAMENTO 

25 POTÊNCIA PREVISTA: 1,5 CV  

26 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 / 380 V  

27 FASES / FREQUÊNCIAS:  3 FASES / 60 Hz  

28 TIPO DE PARTIDA: DIRETA OU INVERSOR DE 
FREQUÊNCIA   

29 PROJETO E CONSTRUÇÃO DO MOTOR: CONFORME NBR-17094-1, COM GRAU 
DE PROTEÇÃO IPW 55   

30 MARCA/MODELO DO REDUTOR: 
MOTO REDUTOR COM ENGRENAGEM 

HELICOIDAL – SEW OU SIMILAR 
HOMOLOGADO 

 

31 FATOR DE SERVIÇO REDUTO (Fs): 2,0  

E DOCUMENTAÇÃO 

32 DESENHOS: SIM, 1 VIA IMPRESSA, 1 DIGITAL  

33 MANUAIS / LISTA DE PEÇAS: SIM, 1 VIA IMPRESSA, 1 DIGITAL  

34 RELATÓRIOS DE TESTES: SIM, 1 VIA IMPRESSA, 1 DIGITAL  

35 
INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES 
MONTAGEM/OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO 
DO SISTEMA 

SIM, OBRIGATÓRIO  

F GERAL 

36 

ACABAMENTO SUPERFICIAL DE 
TODAS AS PARTES METÁLICA DA 
ESTEIRA TRANSPORTADORA E 
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: 

ZINCADO POR IMERSÃO A 
QUENTE, CAMADA 80 

MICRÔMETROS 
 

37 PARAFUSOS    EM AÇO INOX  

38 ASSISTÊNCIA TÉCNICA: SIM, NO ESTADO DO PARANÁ  
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ANEXO II – DESENHO BÁSICO ORIENTATIVO 
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1. OBJETIVO 
Definição das características técnicas e exigências mínimas para apresentação de proposta, fabricação, inspeção e fornecimento de 
rosca transportadora 
 

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Tabela 01 – Documentos complementares 
Norma Título 

NR-12 Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. 

NBR 14922 Semiacabados de UHMW - Requisitos e Métodos de Ensaio. 

ABNT NBR 5410 Instalações elétricas de baixa tensão. 

NBR 7094 Máquinas Elétricas Girantes - Motores de Indução – Especificação. 

ABNT 15623-1 Máquina elétrica girante – Dimensões e séries de potências para máquinas elétricas girantes. 

ABNT NBR IEC 60529 Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP) 

ISO 12944  Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. 

SANEPAR MPOIM  
 

Manual de Projetos, Obras e Instalações Mecânicas. 

 

3. LISTA DE SIGLAS E EXPRESSÕES 
BAR – Unidade de Pressão equivalente a 100.000 Pascal (0,1 MPa). 
CLP – Controlador Logico Programável. 
ETA – Estação de Tratamento de Água 
ET – Estação de Tratamento de Esgoto 
IHM – Interface Homem Máquina 
IP – Grau de Proteção (Index of Protection) 
KW – Quilowatt 
L/H – Litros por Hora 
M – Metro 

4. CARACTERISTICAS GERAIS  
Seguem características gerais para rosca transportadora: 

a) Equipamento: rosca transportadora. 
b) Aplicação (material transportado): lodo de ETA/ETE 15 a 20% sólidos totais (ST), lodo inertizado com cal ou cal 
c) Tipo de rosca: Helicoida sem eixo. 
d) Material: Aço inox 304 ou outro definido pelo descritivo do código de material. 
e) Tipo Calha: Perfil “U” com tampa removível. 

e.1) Medidas da calha: Definido pelo fabricante para atender ao processo. 
e.2) Inclinação máximo de trabalho: 30°. 
e.3) Suporte:  

Com suporte, o fabricante deve confirmar as características de instalação no projeto,compatibilizando a rosca com o 
projeto e com os sistemas existentes. 

e.4) Calha de sacrifício: Plástica de UHMW com 6 mm de espessur. 
e.5) Tampa superior: Aço inox com espessura mínima de 25mm, fixação com parafusos, porcas e arruelas, vedação em 
neoprene. 
e.6) Bocal de carga: largura do bocal menor que a largura da rosca. 
e.7) Quantidade de bocais de entrada: conforme projeto. 
e.8) Espaçamento entre bocais de entrada quando aplicável: conforme projeto ou consultar a Sanepar (está condicionado a 
aprovação prévia do equipamento). 
e.9) Bocal de descarga: largura do bocal menor que a largura da rosca. 

f) Eixo: sem eixo. 
f.1) Espessura da helicoide: Pelo fornecedor. 
f.2) Passo da helicoide: Conforme dimensionamento do fabricante. 
f.3) Comprimento: Conforme necessidade do projeto. 
f.4) Diâmetro de Eixo (helicoide): Conforme dimensionamento do fabricante. 
f.5) Vazão: Conforme necessidade do projeto.. 
f.6) Mancais superior e intermediário, rosca sem eixo possui somente mancal superior: Dimensionado Conforme fabricante,  
( roscas maiores que 4500mm devem possuir mancais intermediários) 
f.7) Acoplamento com o eixo do helicóide (que encaixa no redutor para transmitir o torque) - Eixo oco do redutor (sem 
acomplamento) ou eixo maciço (com acoplamento que diminuir a vibração) em aço inox AISI 316. 
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f.8) Fixação do acomplamento: Conforme necessidade do projeto 
f.9) Plaqueta de identificação: O equipamento deve possuir uma plaqueta de identificação permanente com no mínimo 
informações de marca, modelo, numero de serie, potencia, peso e garantia. 
f.10) Roscas helicoidais sem eixo devem ser fabricadas a partir de material contínuo conformado, ou seja, sem soldas 
entre as hélices. 

g) Pintura: sem pintura. 
h) Motoredutor, potência nominal, tensão, rotação do motor e de saída e torque: dimensionado pelo fabricante conforme 

capacidade de transporte da rosca 
g.1) Redução: conforme fabricante. 
g.2) Fator de serviço: mínimo 1,5. 
g.3) Torque de saída Indicar 
g.4) Grau de proteção mínimo do motoredutor: IP 55. 
 

5. ESCOPO DE FORNECIMENTO 
Fazem parte do escopo de fornecimento de rosca transportadora conforme descritivo do código de material: 

a) O equipamento conforme está definido nesta especificação. 
b) Data book. 
c) Plaqueta fixada no equipamento. 
d) Garantia. 
e)  

7. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUES NA PROPOSTA TÉCNICA E FORNECIMENTO 
A documentação técnica a seguir, deve ser entregue à Sanepar para aprovação por meio do data book. Ele deve conter:  

a) Memorial de cálculo detalhado com o dimensionamento dos esforços e dos elementos mecânicos. 
b) Projeto de mecânico de conjunto detalhado (com dimensões, componentes, suportes, detalhes, etc) 
c) Lista de material de todos os projetos citados. 
d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de todos os projetos, fabricação e testes. 

d.1) Com a guia da ART e o comprovante de pagamento. 
e) Plaqueta em aço inoxidável contendo   as   principais   informações e características técnicas de cada equipamento. 
f) Certificado de material aplicado. 
g) Manual de instalação, operação e manutenção. 
h) Inspeção e ensaios (após aprovação da proposta técnica). 
i) Embalagem. 
j) Garantia. 
k)  

9. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO 
A avaliação das propostas e definição da empresa vencedora do processo de aquisição será realizada conforme o edital de 
compra do material. 

10. INSPEÇÃO E ENSAIOS  
O equipamento deve ser testado em fabrica, e um relatório assinado por técnico qualificado deve ser enviado para aprovação 
da Sanepar antes da entrega do equipamento. O teste em fábrica deve avaliar as seguintes características: 

a) Inspeção por certificado 
b) Certificado de soldagem por liquido penetrante. 
c) Concentricidade da helicoide do eixo. 
d) Certificado de material. 
e) Relatório de controle dimensional. 

 

11. EMBALAGEM 
O equipamento deve ser entregue em embalagem de madeira, acondicionado de forma a para garantir a integridade dos 
componentes no transporte e possibilitar sua movimentação por utilizacao de paleteiras ou empilhadeitas. Todos os volumes 
devem estar devidamente identificados para inspeção de recebimento, com desenhos de conjunto impressos e em tamanho 
adequado. 
 
12. TRANSPORTE 
 O transporte e descarregamento dos materiais devera ocorrer conforme o edital de compra. 
 

13. GARANTIA  
A garantia do equipamento deve contemplar no mínimo 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. 
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14. RESPONSÁVEL(IS) PELA ESPECIFICAÇÃO 
 

Nome: Eidilaine Ribeiro da Silva 
CRT: 02922106985 
Gerência: GPES 
Telefone: (41) 3582-2197 
Email: eidilainers@sanepar.com.br 
 

Nome: Eng. Fernando Maia Veiga 
CREA-PR Nº: 115.341/D  
Gerência: Sanepar – GPES 
Telefone: (41) 3330-7811 

 
15. CONTROLE DAS REVISÕES 
 

Rev. Data Descrição: Elaboração: Aprovação: 

00 25/04/2022 
Elaboração Inicial 

  

Eidilaine Ribeiro da Silva 
CRT: 02922106985 
GPES 

 

.Eng. Mec. Fernando Maia 
Veiga CREA-PR Nº: 
115.341/D GPES 

- 
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1. OBJETO 

 
    Especificação básica referente aos dados, características construtivas e técnicas para o fornecimento de 
Monovia Perfil “I”, talha elétrica e trolley motorizado. 
 
  
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
     O fornecimento consiste na entrega do equipamento denominado monovia. Este equipamento tem como 
função levantar e deslocar cargas com segurança. 

Todas as características específicas e complementares serão informadas nesta especificação e na Folha de 
Dados (*) em anexo a este documento. 

A instalação e operação serão ao tempo, sujeitas à intempéries e à atmosfera corrosiva. Todos os materiais 
deverão ser dimensionados e selecionados de modo a apresentar resistência química ao meio e mecânica aos 
esforços. 
 
 
3. ESCOPO DE FORNECIMENTO 
 

Fazem parte do escopo de fornecimento do equipamento: 
-  acessórios ; 
- pré-montagem do equipamento e seus equipamentos acessórios em fábrica, realizando seus devidos testes de 

operação; 
-  transporte e instalação dos equipamentos adquiridos ao local definido (estação); 
-  regulagem, ajustes, testes do equipamento e todos os equipamentos, peças e materiais acessórios; 
-  garantias. 

 
 
4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
 

4.1 Monovia 
 

A função do equipamento é realizar o levantamento de cargas, posicionando em um determinado local 
dentro do campo de ação da monovia com total segurança. 

 
  
5. REVESTIMENTO 
 

Jateamento ao metal quase branco, padrão Sa 3 conforme NBR 7348 ou ISO 8501-1 (SIS 05 59 00-67), 
seguido de uma demão com 120 micrômetros de primer epóxi  “LOW VOC” de alta espessura vermelho óxido, 
conforme a NBR 7824, com teor maior ou igual a 75 ± 2 % de sólidos por volume. Em seguida, uma demão com 
75/80 micrômetros  de acabamento poliuretano de alta espessura acetinado (ou brilhante) conforme a NBR 7833, 
com mais de 70 ± 3% de sólidos por volume. 

 
 
6. OBSERVAÇÕES 
 

Incluir na proposta desenhos do equipamento e detalhe da base de fixação, citando também o peso total 
calculado. 
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Norma de Projeto: ABNT-NBR-8400 
Desenhos de fabricação sujeito à aprovação pela SANEPAR. 
 
 
7. ACESSÓRIOS 
 

O fabricante deve se responsabilizar pelo fornecimento de todos os itens e materiais acessórios, de modo a 
garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos. 

O fabricante deve fornecer todas as peças e materiais sobressalentes para um período de funcionamento de 24 
meses de todos os equipamentos, assim como aquelas solicitadas na especificação. 
 
São itens de fornecimento: 
 
[  x ] Chumbadores/Parafusos para fixação, em aço inoxidável. 
[ x ] Talha elétrica com correntes para capacidade de 2.000kg. 
[  ] Talha de corrente manual, compacta fechada, com corrente para elevação de xxx mm. 
[   ] Talha de alavanca tipo Berg-Steel ou similar, com corrente para elevação de xxx mm. 
[   ] Carro trolley simples. 
[  x ] Carro trolley motorizado. 
 

Características específicas da Talha 
 a) Tipo: Elétrica de corrente com duas velocidades de elevação  

 b) Capacidade nominal: 2.000kgf; 
 c) Comprimento da corrente: 7m; 
 d) Tensão:380/220V 
 e) Fixação e elevação por ganchos rotativos (360º) com trava. 
 f) Sistema de segurança contra sobrecarga por meio de embreagem deslizante 
 g) Sistema elétrico por conexões de engate rápido 
 h) Comando elétrico por contatores 
 i) Lubrificação permanente na caixa de engrenagens 
 j) Tensão de comando: 24 VCA  
 k) Comando através de botoeira pendente com botão de emergência com chave, índice de 
proteção IP65 
 

 

Características do Trole (carro de translação da talha) 
 

1. Indice de Proteção: IP 55 
2. Acionamento: Motorizado – motor com potência maior ou igual a 3,6kw 
3. Velocidade de deslocamento: aproximadamente 0,24 m/s 
4. Segurança contra acavalamento e queda 
5. Freio a disco eletromecânico 
6. Rodas usinadas 

 
Observação: A corrente de elos, deve ser em Aço Inox AISI 304. 
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8. INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, TESTES E AJUSTES 
 

O fabricante deve realizar o transporte e a instalação de todo o sistema, juntamente com os acessórios, assim 
como realizar os ajustes e testes necessários para se colocar em operação. A execução destes serviços por 
terceiros é autorizada somente com a supervisão de um representante técnico da fabricante, sendo necessária a 
emissão, por parte da mesma, de documento de aprovação dos serviços prestados. 

 
 

9. GARANTIA 
 

O fabricante deverá garantir que todos os itens fornecidos são construídos conforme as especificações, são 
novos e da melhor qualidade, isentos de erros, vícios ou defeitos de concepção ou projeto, vícios ou defeitos de 
fabricação ou de matéria-prima, têm as dimensões e capacidades suficientes, bem como, são constituídos de 
materiais adequados ao atendimento, sob todos os aspectos das condições de operação e oferecem desempenho 
plenamente satisfatório. 

O tempo de vigência da garantia do sistema e dos equipamentos deve ser de no mínimo 12 (doze) meses após 
o início do seu funcionamento, ou 24 (vinte e quatro) meses após a entrega, o que ocorrer primeiro.  

Equipamentos contidos no sistema que possuírem período de garantia individual devem atender o período 
mínimo exigido ou o período fornecido pelo fabricante caso o mesmo seja superior. 

O fabricante deve se obrigar a dar assistência técnica que se fizer necessária, bem como satisfazer plenamente 
as condições da proposta, efetuando às suas exclusivas expensas as alterações, os reparos, as substituições, as 
reposições e os consertos (inclusive despesas de frete e seguro) de todo e qualquer material que dentro do período 
de vigência apresentar anomalias, vícios ou defeitos decorrentes de matéria-prima empregada em sua produção 
e/ou decorrentes de erros de concepção de projeto e/ou fabricação, assim como o não cumprimento de metas de 
desempenho e eficiência definidas nesta especificação e nos demais documentos que a compõe. 

Em casos de emergência a Sanepar se reserva o direito de efetuar consertos em equipamentos em garantia. 
Para tanto, o fabricante será comunicado com antecedência de 24 horas para enviar seu representante a fim de 
acompanhar os trabalhos. A Sanepar deverá ser ressarcida tanto em despesas de mão de obra como material. O 
não comparecimento de representante do fornecedor implicará no aceite das despesas por ventura reivindicadas 
pela Sanepar.  A garantia de fornecimento de peças de reposição será de no mínimo 12 meses contra defeitos de 
fabricação. 

 
  
10. ANÁLISE DE DOCUMENTOS 
 
 

10.1 AVALIAÇÃO 
 

Na fase definida no Edital de Licitação ou após a definição da empreiteira vencedora, conforme a 
modalidade de licitação, deverá ser apresentada "proposta técnica" para aprovação de fornecimento, contendo 
todas as características técnicas descritas das especificações do projeto, fabricação, materiais e dimensões 
previstas nesta especificação, assim como normas técnicas e ensaios a serem realizados. Devem ser citadas  
claramente como “ALTERNATIVA” ou “DESVIO” todas as características que não atendam a especificação, 
apresentando justificativa. 

Devem ser indicados os códigos de produtos e materiais padrões, porém devem-se explicar os seus 
significados. 

 Devem ser indicadas as condições de garantia e assistência técnica para montagem. 
 A proposta técnica deverá ser assinada pelo responsável técnico habilitado bem como o projeto da viga 
“I”, indicando nome e número de registro no CREA. Após aprovação pela Sanepar do projeto, o fornecedor 
deverá emitir a “ART” pelo profissional habilitado. 
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 As propostas que não forem suficientemente esclarecidas tecnicamente poderão ser reprovadas a critério 
da Sanepar por insuficiência de dados. 

 
 

10.2 APROVAÇÃO 
 

Deverá ser fornecida documentação técnica em português, como todas as características e condições de 
aplicação do produto. Todos serão submetidos à avaliação da Sanepar, sendo autorizado o fornecimento 
somente após a aprovação de todos os documentos solicitados. 

 
 

10.3 FORNECIMENTO 
 
 Devem ser fornecidos manuais técnicos de instalação, operação e manutenção do equipamento. 
 Devem ser fornecidos os certificados de todos os materiais utilizados. 

Devem ser fornecidos todos os laudos e relatórios de instalação, testes e inspeção realizados no 
equipamento. 
Devem ser fornecidos todos os desenhos relativos ao projeto, instalação e peças utilizadas, assim como 

quadro resumido com a lista de peças e materiais. 
 Devem ser fornecidos todos os certificados de garantia do sistema e dos equipamentos que o compõe. 
 
 
 

10.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 
 
 O equipamento objetos desta especificação deverão ser fabricados por fornecedores com experiência 
comprovada (instalações existentes) na fabricação desses produtos, mediante apresentação de atestado de 
fornecimento e funcionamento. 
 
 
11. ANEXOS 

 Anexo I. 
 
12. RESPONSÁVEL(EIS) PELA ESPECIFICAÇÃO 
 
 
Especificação elaborada por:   Preenchimento realizado por: 
 

 Nome:      Téc. Mec. Julio Cesar Rutes               Eng. Getulio Gaspar Teixeira Neto 
 CREA:      PR Nº: 124044/TD    Unidade: GPES 
 Unidade:   GPES     CREA: 34.436-D/PR 
 FONE:      (41) 3582-2189    FONE: (41) 3582-2200 
                                                                                          DATA: 02/09/2020 
 
 

13. CONTROLE DAS REVISÕES 
 

Rev. Data Descrição: Elaboração: Aprovação:  

00 22/12/2016 Especificação básica elaborada conforme 
IA/MAT/0166-002 e IT/MAT/0130-002. 

Téc. Mec. Julio Cesar Rutes 
CREA-PR Nº 124044/TD USPE 
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ANEXO I – FOLHA DE DADOS 
 
 
 

01  IDENTIFICAÇÃO 
02  PROPONENTE: 
03  PROPOSTA: 
04  DATA: 
05  CONTATO: 
06  FONE: 
07  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVISTAS SANEPAR PROPOSTAS 
08  INSTALAÇÃO LOCAL 
09  TIPO DE INSTALAÇÃO: (   ) AO TEMPO          ( X  ) ABRIGADA  
10  CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO 

11  DESCRIÇÃO: 
     MONOVIA   RETILÍNEA,   CONSTRUÍ- 
     DA  EM VIGA METÁLICA DE AÇO CAR- 
     BONO   

 

12  CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 2000  KG  

13  COMPRIMENTO DA MONOVIA (PER- 
 FIL I):  10,95 m  

14 
 DEFLEXÃO  MÁXIMA (BALANÇO DE- 
 FINIDO ATRAVÉS DE MEMORIAL DE  
 CÁLCULO): 

  INDICAR NA PROPOSTA (CONFORME  
  NORMA ABNT NBR 8400)  

15  DISTÂNCIA ENTRE APOIOS: 8,95 m  
16  ALTURA TOTAL: 5,30 metros  
17  TRANSLAÇÃO:   
18  FORNECIMENTO DE TROLLEY: SIM- Elétrico  

18  TIPO DA TALHA MANUAL: 
COMPACTA, FECHADA, COM 
CORRENTE DE ELOS EM AÇO INOX 
AISI 304 

 

19  CAPACIDADE NOMINAL DA TALHA: CAPACIDADE 2.000  kg  

20  MARCA E MODELO DA TALHA: 
  Referência: TW GISEL ou KITO ou CSM  
ENGENHARIA ou similar homologada. 
   

 

21  ALTURA DE ELEVAÇÃO DA TALHA: Máximo de 6 metros  

22  TAMANHO  DA  VIGA  A  SER  INSTA- 
 LADA (PERFIL “I”): BITOLA 

 W360X x32,9kg/m 
Obrigatório apresentar projeto!  

23  MATERIAL DO PERFIL “I”: AÇO CARBONO ASTM-A572 GRAU 50  

24  PESO TOTAL DO EQUIPAMENTO: 
Peso dos conjuntos motobombas 

aproximadamente 900 kg.DIMENSIONAR A 
VIGA PARA 1250KG! 

 

 

25  ESQUEMA DE PINTURA: 
INDICAR NA PROPOSTA O ESQUEMA 
DE PINTURA COM OS REQUISITOS 
MÍNIMOS DO ITEM 5 DESTA EB 

 

26  SISTEMA DE FIXAÇÃO DA BASE: 
CHUMBADORES EM AÇO INOX AISI 304 

 (respeitar a distância mín. de fixação  
10 x diâm. do parafuso) 
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ANEXO I – FOLHA DE DADOS (C0NTIN.) 

 
 

27    CARACTERÍSTICAS   DO   EQUI-  
   PAMENTO: (CONTIN.) PREVISTAS SANEPAR PROPOSTAS 

28  SOLDAGEM   POR   PROFISSIONAL  
 QUALIFICADO SIM, CONFORME NORMA AWS D1.1  

29  DOCUMENTOS: 

30 
 PROJETO   MECÂNICO   COMPLETO    
E DETALHADO,   COM    FIXAÇÃO  DA 
MONOVIA NA VIGA 

     SIM, APRESENTAR   JUNTAMENTE   
COM  A  PROPOSTA   PARA   APRO- 
VAÇÃO   DA SANEPAR 

 

31  MEMORIAL DE CÁLCULO 
ESTRUTURAL: 

  SIM,   CONFORME   NORMA   ABNT   
NBR 8800,  COM    CAPACIDADE    
TOTAL   DE CARGA, DEFLEXÃO E 
BALANÇO                    

 

32  PROCEDIMENTOS DE SOLDAGEM: 
 SIM, TANTO PARA  SOLDAS 
REALIZADAS EM  FÁBRICA,   BEM   
COMO  AS  DE CAMPO 

 

33 
 DOCUMENTAÇÃO  DE  QUALI-
FICAÇÃO DO SOLDADOR PELA 
ABENDI: 
 
 

SIM, ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA  

34  ACESSÓRIOS   
35  CONFORME ITEM 7 DA EB: VERIFICAR SUB-ITENS ASSINALADOS  
36    
37    

38  GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
39  GARANTIA: CONFORME ITEM 9 DA EB  

40  ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  SIM, DEVERÁ ATENDER TODO O 
ESTADO DO PARANÁ  

41  MONTAGEM E TESTES: 

   DEVERÃO SER FEITOS PELA 
EMPRESA  FORNECEDORA DO EQUI-
PAMENTO  OU NO MÍNIMO  COM  A  SUA  
SUPERVISÃO  TÉCNICA.  
    
   OBS.: DEVERÁ APRESENTAR ART. 

 

COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO  
ELETROMECÂNICA - GPES 

PREENCHIDO POR: 
     

 Eng.Getulio Gaspar Teixeira Neto 
Unidade: GPES 
 CREA: 34.436/D                             DATA:02/09/2020  
  FONE: (41) 3582-2200 

NOME / ASS. RESP. TÉC: 
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ANEXO 08 – EB/GEMNO/0186 – Paleteteira manual 3T 
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1. OBJETO 

 
Dados referente às condições básicas para aquisição de Paleteira Manual (transpalete) com 
elevação hidráulica e capacidade de carga de até 3.000 KG . 
 

2. APLICAÇÃO 
 
Esta especificação se aplica para movimentação horizontal de cargas em Unidades da 

SANEPAR. 
 
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONALIDADE 

 
É uma estrutura metálica em Aço Carbono dotada de braço direcional metálico articulado com 
capacidade de giro (mínimo 180º) com dispositivo hidráulico para elevação e alivio de carga tipo 
gatilho e dois garfos conforme imagem do Item 9.  
  
4. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

- Posição do Operador: Em pé, andando 
- Capacidade de Carga: 3.000 Kg 
- Elevação: 200 mm (D) 
- Largura Externa do Garfo: 680m (C) 

- Comprimento Útil do Grafo: 1.150mm (B) 
- Sistema de Giro: Com rolamento Axial 
- Altura do Braço Direcionador: 1.300 mm (máximo) (A) 
- Material das Rodas: Poliuretano 

- Rodado de Carga: Tandem com rolamentos de blindagem dupla 
- Rodado Direcional: Duplo, com rolamentos de blindagem dupla 
- Pintura: Eletrostática a pó, cor padrão do fabricante 
 

5. INSPEÇÃO 
 
Todos os equipamentos adquiridos serão inspecionados pela Sanepar na entrega do 
material. Depois da aprovação do equipamento, será agendada a data para a entrega nos 

locais indicados pela Sanepar. 
 
6. LOCAIS DE ENTREGA 
 

Deverão ser entregues e instalados nos endereços indicados em edital ou comparativo de 
consulta, correndo por conta da contratada as despesas de embalagem, seguro, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento dos 
equipamentos.  

 
7. PAGAMENTO 
 
A contagem para o prazo do pagamento se dará após a montagem e aceitação do objeto 

pela Sanepar. 
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8. GARANTIAS 

 
A garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega e do aceite do 
produto pela Sanepar para defeitos de fabricação, estrutura, e mesmo prazo para reposição de 
peças. 

 
9. IMAGEM (MERAMENTE ILUSTRATIVA) 
 

 

 
 
10. RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO 

 

Nome: Vinícius Bellanda Garcia   
CREA: PR-100.762/D   
GEMNO    
FONE: (44) 3293-1078   
DATA: 08/03/2021   

 
 
 
11. CONTROLE DE REVISÕES 

 

Rev. Data Descrição: Elaboração: Aprovação: 

00 08/03/2021 

Especificação básica - 

Padronização modelo 
USPE 

Eng. Mec. 

Vinícius Bellanda Garcia 
CREA-PR Nº: 100.761/D 

GEMNO 

 
 

s007853
Caixa de texto
ANEXO 08 - EB SKID INERTIZAÇÃO DE LODO



 
 
 
 

   CÓDIGO VERSÃO DATA DA APROVAÇÃO CÓDIGO EB BASE               PÁG.          DE 
EB/GPES/000000XX 01 04/05/2022           55      81 

 

   ASSUNTO 
SISTEMA DE INERTIZAÇÃO POR CALEAÇÃO 

EM ESTRUTURA METÁLICA (SKID) - ETL ESGOTO 

 

IA/MAT/0166-003 
 

ANEXO 09 – EB/GPES/0017 – CLP Pequeno Porte 
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1     OBJETO 
Especificação básica referente aos dados, características construtivas e técnicas para o fornecimento de 
Controlador Lógico Programável de pequeno porte para uso em Sistemas de Água ou Esgoto da Sanepar. 
 
2  CARACTERÍSTICAS DO CONTROLADOR  
As características técnicas, construtivas e de montagem estão descritas no Anexo I - Folha de Dados. 
Atender ainda ao item 6 – Características Específicas e Código USMA. Seus acessórios estão descritos no 
item 7 – Acessórios. 
 
3      PROPOSTA TÉCNICA 
Por ocasião da proposta técnica, o equipamento deverá atender obrigatoriamente os requisitos exigidos no 
item 2 - Características do Controlador; explicitando com clareza a marca, modelo e características técnicas 
que atendam a especificação. O preenchimento da Folha de Dados, é expressamente obrigatório. Poderão ser 
anexados catálogos ou folhetos, descrevendo e indicando todas as características, dimensões, materiais e 
componentes.  
 
4 GARANTIA  
 
O fabricante deverá garantir que todos os itens fornecidos são construídos conforme as especificações, são 
novos e da melhor qualidade, isentos de erros, vícios ou defeitos de concepção ou projeto, vícios ou defeitos 
de fabricação ou de matéria-prima, têm as dimensões e capacidades suficientes, bem como, são constituídos 
de materiais adequados ao atendimento, sob todos os aspectos das condições de operação e oferecem 
desempenho plenamente satisfatório. 
O tempo de vigência da garantia do sistema e dos equipamentos deve ser de no mínimo 12 (doze) meses após 
o início do seu funcionamento, ou 24 (vinte e quatro) meses após a entrega, o que ocorrer primeiro. 
Equipamentos contidos no sistema que possuírem período de garantia individual devem atender o período 
mínimo exigido ou o período fornecido pelo fabricante caso o mesmo seja superior. 
O fabricante deve se obrigar a dar assistência técnica que se fizer necessária, bem como satisfazer plenamente 
as condições da proposta, efetuando às suas exclusivas expensas as alterações, os reparos, as substituições, as 
reposições e os consertos (inclusive despesas de frete e seguro) de todo e qualquer material que dentro do 
período de vigência apresentar anomalias, vícios ou defeitos decorrentes de matéria-prima empregada em sua 
produção e/ou decorrentes de erros de concepção de projeto e/ou fabricação, assim como o não cumprimento 
de metas de desempenho e eficiência definidas nesta especificação e nos demais documentos que a compõe. 
 
5  ANEXOS 

       ANEXO I – FOLHA DE DADOS 
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6  CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS E CÓDIGO USMA 

          O controlador lógico programável deve atender as condições abaixo: 
 

Descrição 

Controlador Programável pequeno porte, 24Vcc, com 24ED, 
16SD, porta ethernet modbus/TCP (cliente/servidor) e porta 
serial RS485 Modbus RTU.  

 
7  CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS E CÓDIGO USMA 

          O controlador lógico programável deve atender as condições abaixo: 
 

Descrição 

*Módulo de entrada digital com 8ED, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo de entrada digital com 16ED, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo de entrada digital com 32ED, para controlador 
programável pequeno porte. 

*Módulo de saída digital com 8SD, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo de saída digital com 16SD, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo de saída digital com 32SD, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo de entrada analógica com 4EA, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo de entrada analógica com 8EA, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo misto de entradas e saídas analógicas com 4EA / 2SA, 
para controlador programável pequeno porte. 

*Módulo de saída analógica com 4SA, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo de comunicação Modbus RTU RS 485/232, para 
controlador programável pequeno porte. 

 
                    *Itens inclusos/alterados 
                      Demais características do controlador ver ANEXO I. 
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8     RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO  
 

Especificação elaborada por:  

Nome:   Cezio Carlo Mazuroski   
CREA:   120.144-D/PR   
Unidade:   USPE   
FONE:   (41) 3582-2209   
Data:                  12/05/2017   

 
 
 

9    CONTROLE DAS REVISÕES 
Rev. Data Descrição: Elaboração: Aprovação: 

00 16/03/06 EMISSÃO INICIAL  COMITÊ COMITÊ 

01 07/06/06 Atualização conforme inovações do mercado RODRIGO USPE 

02 27/05/09 Inclusão de Modbus TCP/IP na comunicação RODRIGO USPE 

03 07/07/10 Atualização conforme inovações do mercado JOANNA USPE 

04 01/06/11 PADRONIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES  CEZIO USPE 

05 19/04/13 ATUALIZAÇÃO DAS NOTAS E MEMÓRIAS RODRIGO USPE 

06 19/11/13 ATUALIZAÇÃO DE NORMAS JOANNA USPE 

07 12/05/15 Alteração do item 16 JOANNA USPE 

08 12/05/17 Unificação das especificações com código USMA  CEZIO USPE 

09 10/09/2018 Alterações em código da EB, itens 2 e 6. Inclusão 
do item 7. 

JONAS SESTREM GPES 

10 21/05/2019 Inclusão de acessório no item 7. JONAS SESTREM GPES 

*11 *24/05/2019 *Inclusão de acessórios no item 7. *JONAS SESTREM *GPES 
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ANEXO I – FOLHA DE DADOS 
 

A CARACTERÍSTICAS  PREVISTAS SANEPAR  PROPOSTAS 

A1 GERAIS 

01 INSTALAÇÃO  Em gabinete abrigado ou gabinete ao 
tempo, fixação vertical pela base. 

 

02 GRAU DE PROTEÇÃO IP20  

03 TEMPERATURA AMBIENTE Operação de 0 a 55 °C 
Armazenagem: -25°C a 70°C 
Atendendo a norma IEC 61131-2 

 

04 UMIDADE DO GABINETE 30 a 95% de UR, sem condensação conforme 
norma IEC 61131-2. 

 

05 CONSTRUTIVAS  CPU, fonte e I/O’s integradas em módulo 
único; instalação em trilho. Capacidade 
de expansão através da adição de 
módulos, com diferentes combinações 
de entradas e saídas digitais e 
analógicas; instalação em trilhos. CPU e 
módulos protegidos por invólucro 
plástico ou similar para encapsulamento 
das partes eletrônicas. 

 

06 CLIMATIZAÇÃO DOS CIRCUITOS  Indicar atendimento a Tropicalização dos 
circuitos. 

 

07 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Deverá atender a norma IEC 61131-2 e 
IEC61000-4 em relação à rigidez 
dielétrica, nível de impulso, imunidade a 
ruído elétrico, severidade de descargas 
eletrostáticas e imunidade a campo 
eletromagnético irradiado. 

 

08 CARACTERÍSTICAS DE 
MANUTENÇÃO 

Conectores para as entradas e saídas, 
permitindo a substituição da CPU ou 
módulo de E/S sem interferir na fiação 
de campo. 

 

A2 UCP   

09 CAPACIDADE DE 
PROCESSAMENTO DA UCP 

Tempo menor ou igual a 1 µs para 
processar 1 instrução Booleana. 

 

10 RELÓGIO Tempo real com calendário  

11 MEMÓRIA MINIMA 
Em Kbyte  

O dimensionamento da CPU deve ser 
realizado pela contratada, ampliando as 
memórias para suportar os programas 
desenvolvidos para a aplicação, caso 
necessário, sem custo adicional para a 
Sanepar. O dimensionamento deve 
levar em consideração que, após 
carregado o programa e as 
configurações na CPU, deve restar 
ainda 20% da memória total livre para 
posteriores modificações e ampliações 
do sistema. 

 

12 CONTROLADOR PID SIM  

13 MEMÓRIA RETENTIVA (NÃO-
VOLÁTIL) 

Os dados são armazenados na memória 
retentiva sem necessidade de bateria. 

 

14 LED´s  DE DIAGNÓSTICO Mínimo obrigatório: sinalização de 
execução e sinalização de falha. 

 

15 ALIMENTAÇÃO Alimentação primária 24 Vcc.  
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A CARACTERÍSTICAS  PREVISTAS SANEPAR  PROPOSTAS 

A3 CARTÕES DE I/O   

16 ENTRADAS DIGITAIS 24 Vcc, com led de indicação de estado, 
isolação galvânica. 

 

17 SAÍDAS DIGITAIS À relé/2A ou transistor PNP 24Vcc, 
com led de indicação de estado. 

 

18 ENTRADAS ANALÓGICAS 4 a 20 mA, 24 Vcc, conversor A/D  ≥ 12 
bits. 

 

19 SAÍDAS ANALÓGICAS  4 a 20 mA, resolução ≥ 12 bits.  
20 CAPACIDADE DE EXPANSÃO 

DE MÓDULOS LOCAIS 
≥ a 3 unidades  

A4 COMUNICAÇÃO    
21 INTERFACE SERIAL PARA 

COMUNICAÇÃO VIA MODEM OU 
RÁDIO-MODEM 

- Interface de comunicação RS232 ou 
RS485 para comunicação função 
mestre e escravo; 

- Velocidade ≥ 9600 bps. 

 

22 INTERFACE DE 
PROGRAMAÇÃO 

- Exclusiva para programação, não 
podendo ser comprometida com 
qualquer outra interface de 
comunicação, mesmo que de uso 
intermitente; 

- Deve estar sempre ativa, para 
monitoração e forçamento de 
operandos. 

- Pode ser utilizada a porta ethernet 
para programação via switch. 

 

23 INTERFACE ETHERNET 
INDUSTRIAL 

- Comunicação através do protocolo: 
     Nível de transporte: TCP 
     Nível de rede: IP 

Nível de aplicação: Modbus TCP/IP, 
ISO sobre TCP e Profinet 

     Modo de conexão: Cliente e 
Servidor 
- Interface com conector RJ45; 
- Led´s indicadores de estado; 
- Auto-teste embutido no módulo; 
- Configuração da rede via software.  

 
 

A5 SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO  
24 SOFTWARE FORNECIDO COM 

O CLP E COM LICENCA PARA 
USO DA SANEPAR 

- Para programação, configuração e 
diagnóstico do CP; 

- Versão mais atualizada para 
instalação em plataforma Windows 
XP, para PC portátil (notebook). 
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A CARACTERÍSTICAS  PREVISTAS SANEPAR  PROPOSTAS 

A6 PROGRAMAÇÃO    
25 PROGRAMAÇÃO 

DESENVOLVIDA 
Ladder, em conformidade com a norma 
IEC 61131-3. 
- Estruturada, permitindo a chamada 

condicional de subrotinas e funções; 
- Módulo de configuração do CP; 
- Módulo de inicialização de variáveis 

na energização do CP; 
- Alteração do programa on-line, sem 

interrupção do processamento; 
- Monitoração em vídeo dos estados e 

valores de mais de uma lógica 
simultaneamente. 

 

26 FERRAMENTAS DE TESTES - Forçar valores/variáveis e/ou 
entradas/saídas. 

- Monitoramento de variáveis on-line. 

 

27 DRIVERS DE COMUNICAÇÃO - Configuráveis via software, 
específicos para cada tipo de 
interface. 

 

A7 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA    

28 DOCUMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA DESENVOLVIDO 
PARA O CP 
(2  vias em CD) 

- Diagrama ladder comentado; 
- Auto documentação do sistema 

sobre parâmetros internos utilizados. 

 
 
 
 

29 DOCUMENTAÇÃO DO 
SOFTWARE DE 
PROGRAMAÇÃO DO CP 
(1 via impressa e 1 via CD) 

- Manuais de instalação, programação 
e help do software (em idioma 
Português). 

 

30 DOCUMENTAÇÃO DO 
CONTROLADOR 
PROGRAMÁVEL 
(1 via impressa e 1 via CD) 

- Manuais de instalação, configuração, 
operação, manutenção corretiva e 
preventiva (em idioma Português). 

 

A8 ACESSÓRIOS   
31 ACESSÓRIOS DE REDE Fornecer todos os componentes (tais 

como cabos, fontes, conectores, 
acopladores óticos, switches, 
conversores, etc ..), necessários para a 
montagem e perfeita operação das 
redes, conforme necessidades 
indicadas em projeto. 

 

32 ACESSÓRIOS GERAIS - Cabos e conectores para 
programação (2 jogos); 

- Rack’s, Slot’s e trilhos; 
- Fontes auxiliares para entradas e 

saídas. 

 

A9 CERTIFICAÇÕES   
33 CERTIFICAÇÕES 

 
Comprovar o atendimento das normas 
citadas nos itens 8, 9, 11, 12 e 30 
através de laudos técnicos emitidos por 
laboratórios oficiais. 
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A CARACTERÍSTICAS  PREVISTAS SANEPAR  PROPOSTAS 

A10 GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
34 GARANTIA  

 
ATENDER O DESCRITO NO 

ITEM 4 
 

35 ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO 
BRASIL 

SIM 
 Especificar política de assistência 
 técnica, indicar local, contato e 
 metodologia de atendimento. 
 

 

E NOTAS  
A configuração de cada CP, em número de cartões de I/O’s e de comunicação, deve atender ao definido na 
respectiva topologia. No caso de módulos de rede, devem ser fornecidos tantos quantos necessários para 
atender à estrutura de rede prevista, considerando o limite de bytes por barramento. No desenho da topologia, 
nem sempre o que está representado por um único cartão pode ser assim atendido, devido a este limite. No 
ato da proposta deverá ser fornecida em anexo a lis ta de CPUs, módulos de expansão, acessórios, 
softwares, etc, organizados por área, contendo a ma rca, modelo e descrição. A topologia de 
comunicação deverá ser atualizada com os equipament os propostos e encaminhada juntamente com a 
proposta.  
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1     OBJETO 
Especificação básica referente aos dados, características construtivas e técnicas para o fornecimento de 
IHM, para uso em Sistemas de Água ou Esgoto da Sanepar. 
 
2  CARACTERÍSTICAS DA IHM  
As características técnicas, construtivas e de montagem estão descritas no Anexo I - Folha de Dados. 
Atender ainda ao item 6 – Características Específicas e Código USMA. 
 
3      PROPOSTA TÉCNICA 
Por ocasião da proposta técnica, o equipamento deverá atender obrigatoriamente os requisitos exigidos 
item 2 - Características da IHM; explicitando com clareza a marca, modelo e características técnicas 
que atendam a especificação. O preenchimento da Folha de Dados, é expressamente obrigatório. 
Poderão ser anexados catálogos ou folhetos, descrevendo e indicando todas as características, 
dimensões, materiais e componentes.  
 
4 GARANTIA  
 
O fabricante deverá garantir que todos os itens fornecidos são construídos conforme as especificações, 
são novos e da melhor qualidade, isentos de erros, vícios ou defeitos de concepção ou projeto, vícios 
ou defeitos de fabricação ou de matéria-prima, têm as dimensões e capacidades suficientes, bem como, 
são constituídos de materiais adequados ao atendimento, sob todos os aspectos das condições de 
operação e oferecem desempenho plenamente satisfatório. 
O tempo de vigência da garantia do sistema e dos equipamentos deve ser de no mínimo 12 (doze) 
meses após o início do seu funcionamento, ou 24 (vinte e quatro) meses após a entrega, o que ocorrer 
primeiro. Equipamentos contidos no sistema que possuírem período de garantia individual devem 
atender o período mínimo exigido ou o período fornecido pelo fabricante caso o mesmo seja superior. 
O fabricante deve se obrigar a dar assistência técnica que se fizer necessária, bem como satisfazer 
plenamente as condições da proposta, efetuando às suas exclusivas expensas as alterações, os reparos, 
as substituições, as reposições e os consertos (inclusive despesas de frete e seguro) de todo e qualquer 
material que dentro do período de vigência apresentar anomalias, vícios ou defeitos decorrentes de 
matéria-prima empregada em sua produção e/ou decorrentes de erros de concepção de projeto e/ou 
fabricação, assim como o não cumprimento de metas de desempenho e eficiência definidas nesta 
especificação e nos demais documentos que a compõe. 
 
5  ANEXOS 

       ANEXO I – FOLHA DE DADOS 

 

6  CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS E CÓDIGO USMA 

          A IHM deve atender as condições abaixo: 
 

Tamanho do visor: Cor do visor: 

*4” / 480 x 272 pixels 
*Colorida, mín. 
65.536 cores. 

5.7” / 320x240 pixels 
Colorida, mín. 

256 cores. 

7” / 800x480 pixels Colorida, mín. 
64.000 cores. 

s007853
Caixa de texto
ANEXO 11 - EB SKID INERTIZAÇÃO DE LODO



 
 
 

 CÓDIGO VERSÃO DATA DA APROVAÇÃO USO EXCLUSIVO USPE:       PÁG.          DE 
EB/GPES/000000093 01 02/07/2019 4.02.02.002      2           4  

 ASSUNTO 
INTERFACE HUMANO MÁQUINA (IHM) - TOUCH SCREEN – ETH ERNET 24Vdc 

 

IA/MAT/0166 
 
 

10” / 800x480 pixels 
Colorida, mín. 
64.000 cores. 

 
                      Demais características da IHM ver ANEXO I. 
 
                    
7     RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO  
 

Especificação elaborada por:  

Nome:   Cezio Carlo Mazuroski   
CREA:   120.144-D/PR   
Unidade:   USPE   
FONE:   (41) 3582-2209   
Data:                  11/05/2017   

 

 
 
8    CONTROLE DAS REVISÕES 

 
Rev. Data Descrição:  Elaboração: Aprovação: 

00 16/03/06 EMISSÃO INICIAL  COMITÊ COMITÊ 
01 14/12/10 Touch screen RODRIGO USPE 

02 01/06/11 PADRONIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES CEZIO USPE 
03 29/05/13 Normas e cor da tela RODRIGO USPE 

04 31/07/14 Tamanho e Resolução LUCIANO USPE 

05 11/05/17 Unificação das especificações com código USMA CEZIO USPE 

06 26/06/2019 Inclusão de IHM de 4,3” JOANNA GPES 
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ANEXO I – FOLHA DE DADOS 

 
A CARACTERÍSTICAS  PREVISTAS SANEPAR  PROPOSTAS 

A1 GERAIS   
01 INSTALAÇÃO Em gabinete abrigado ou gabinete 

ao tempo, fixação vertical pela base. 
 

02 GRAU DE PROTEÇÃO 
FRONTAL / TRASEIRO 

IP65 / IP20  

03 TEMPERATURA AMBIENTE Operação de 0 a 50 °C 
Armazenagem: -20°C a 60°C 

 

04 UMIDADE DO GABINETE 10 a 90% de UR, sem condensação.  
05 CONSTRUTIVAS Protegido por invólucro plástico ou 

similar para encapsulamento das 
partes eletrônicas. 

 

06 CLIMATIZAÇÃO DOS 
CIRCUITOS  

Indicar atendimento a tropicalização 
dos circuitos. 

 

07 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Deverá atender a norma IEC 61131-
2 e, IEC61000-4 ou IEC801-4 em 
relação à rigidez dieletrica, nível de 
impulso, imunidade a ruído elétrico, 
severidade de descargas 
eletrostáticas e imunidade a campo 
eletromagnético irradiado. 

 

08 ALIMENTAÇÃO 24 Vdc, +/- 20%  
A2 CAPACIDADES / FUNÇÕES    
09 MEMÓRIA PARA APLICAÇÕES Mínimo 512kB  
10 INTERFACES DE 

COMUNICAÇÃO 
Ethernet RJ45  

11 PROTOCOLO DE 
COMUNICAÇÃO 

TCP/IP  

12 MENSAGENS DE 
ALERTA/ALARME 

Sim, com texto editável e exibição 
no visor configurável, de acordo 
com o valor das variáveis. 

 

13 NÚMERO DE MENSAGENS 
CONFIGURÁVEIS 

Mínimo 200  

14 NÚMERO DE MENSAGENS 
ATIVAS, SEM SUBSTITUIÇÃO 

Mínimo 64  

15 NÚMERO DE TELAS Mínimo 50  
16 SENHA DE SEGURANÇA Mínimo oito níveis.  
17 RELÓGIO Sim  
A3 VISOR   
18 TIPO LCD TFT ou FSTN; Touch Screen .  
19 FORMA DE APRESENTAÇÃO Texto e Gráfica  
20 TAMANHO MÍNIMO DO TEXTO 5 mm  
A4 TECLADO    
21 TECLADO NUMÉRICO Sim, no visor touchscreen.  
22 TECLAS DE NAVEGAÇÃO Sim, no visor touchscreen.  
23 TECLAS DE FUNÇÃO Indicar disponibilidade  
24 LED’s nas teclas de função Indicar disponibilidade  
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A  CARACTERÍSTICAS  PREVISTAS SANEPAR  PROPOSTAS 
A5 SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO  
25 SOFTWARE FORNECIDO 

COM A IHM E COM LICENCA 
PARA USO DA SANEPAR 

Para programação, configuração e 
diagnóstico da IHM. 
Versão mais atualizada para 
instalação em plataforma Windows 
XP ou superior. (Notebook). 

 

A6 PROGRAMAÇÃO    
26 DRIVERS DE COMUNICAÇÃO Configuráveis via software, 

específicos para cada tipo de 
interface. 

 

A7 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA    

27 DOCUMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA DESENVOLVIDO 
PARA A IHM 
(2 vias em CD) 

Comentado. 
Configuração e parâmetros internos 
utilizados. 

 

28 DOCUMENTAÇÃO DO 
SOFTWARE DE 
PROGRAMAÇÃO DA IHM 
(1 via impressa e 1 via CD) 

Manuais de instalação, programação 
e ajuda do software 
(Preferencialmente em idioma 
Português). 

 

29 DOCUMENTAÇÃO DA IHM 
(1 via impressa e 1 via CD) 

Manuais de instalação, configuração, 
operação, manutenção corretiva e 
preventiva (Preferencialmente em 
idioma Português). 

 

A8 ACESSÓRIOS   

30 ACESSÓRIOS GERAIS - Cabos e conectores para 
programação (2 jogos). 

- Cabos e conectores para 
interligação com o CP ou rede de 
comunicação. 

 

A9 CERTIFICAÇÕES   
31 CERTIFICAÇÕES 

 
Comprovar o atendimento das 
normas citadas nos itens 11 e 12, 
através de laudos técnicos emitidos 
por laboratórios oficiais. 
 

 

A10 GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
32 GARANTIA ATENDER O DESCRITO NO 

ITEM 4. 
 

33 ASSISTÊNCIA TÉCNICA SIM 
 Especificar política de assistência 
 técnica, indicar local, contato e 
 metodologia de atendimento. 
 

 

MARCA / MODELO de referência *KTP400 (color) (4,3”) Siemens ou 
similar; 
*HMISTO735 (color) (4,3”) Schneider 
ou similar; 
HMISTU855 (color) (5,7”) Schneider 
ou similar; 
HMIGXU3512 (color) (7”) Schneider; 
KTP700 basic (color) (7”) Siemens; ou 
similar. 
HMIGXU5512 (color) (10”) Schneider; 
KTP1200 basic Siemens; ou similar 
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ANEXO 11 – EB/GPES/0019 – Conversor de frequência quadrático_R3 
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1 OBJETIVO 

Especificação básica referente aos dados, características construtivas e técnicas para o 
fornecimento de Conversor de Frequência para acionamento de motobombas que possuem torque com 
características quadráticas com aplicação em Sistemas de Abastecimento de Água ou Sistemas de 
Esgotamento Sanitário da Sanepar. 
 
2 DEFINIÇÕES 

EN – European standard 
EMC – Electromagnetic compatibility 
IP – Índice de proteção 
IEC – International Electrotechnical Commission 
ISO – International Organization for Standardization 
LCD – Liquid Crystal Display 
Modbus – Protocolo de comunicação serial desenvolvido pela Modicon e publicado em 1979 para 
utilização em controladores lógicos programáveis e adotada pela Modbus Organization 
PROFINET – é uma rede baseada em um padrão de comunicação Ethernet Industrial padronizado 
pelas normas IEC 61158-5 e IEC 61158-6, 100% compatível com a tecnologia Ethernet (IEEE 
802.3) adotada pela associação PI - PROFIBUS & PROFINET International 
Profibus DP – Protocolo de comunicação desenvolvido pela PROFIBUS & PROFINET 
International para solução de alta velocidade, visando a comunicação entre sistemas de automação e 
equipamentos descentralizados. 
RFI – Radio-Frequency Interference 
TCP – Transmission Control Protocol 
TCP/IP – Representa um conjunto de protocolos que permitem que diversos equipamentos que 
constituem uma rede possam comunicar entre si. É um protocolo estruturado por camadas na qual 
cada camada utiliza e presta serviços às camadas adjacentes. Cada camada apenas trata das 
informações que correspondem à sua função 
THD – Total Harmonic Distortion 
THDI – Total Harmonic Distortion of Current 
THDv – Total Harmonic Distortion of Voltage 
USB – Universal Serial Bus 

 
3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Os conversores de frequência devem satisfazer a norma: 
- IEC 61800 – Adjustable speed electrical power drive systems. 
- IEC 60721 – Classification of environmental conditions 
- EN 50052 – High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled cast aluminium alloy enclosures. 
- EN 50081 – Electromagnetic Compatibility. 
- EN 55011 – Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance 
characteristics - Limits and methods of measurement. 
- ABNT NBR IEC 60529:2017 – Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP) 
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4 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

As características técnicas, construtivas e de montagem do conversor de frequência estão descritas no 
item 14 - Anexos. Deve ser atendido também o item 5 - Características específicas. 

4.1 Características dimensionais 

As dimensões de cada conversor de frequência devem ser compatibilizadas com o espaço disponível 
previsto para a instalação (interno ou externo ao quadro), devendo o fabricante/fornecedor solicitar ao 
comprador o desenho e informações que representem as dimensões dos locais da instalação. 
Visando a correta troca de calor entre o conversor de frequência e o meio, o fabricante/fornecedor deve 
analisar os espaços livres (superior, inferior, lateral, frontal, etc.) disponíveis na instalação. 

4.2 Aterramento 

O sistema de aterramento de cada conversor de frequência deve ser compatibilizado com o sistema de 
aterramento da instalação elétrica onde este será aplicado, devendo o fabricante/fornecedor solicitar ao 
comprador às informações que representem a instalação. 
É de responsabilidade do fabricante/fornecedor a definição da aplicação do conversor em função das 
características do aterramento da instalação. 

4.3 Segurança 

O conversor de frequência deve possuir a função STO (Safe Torque Off) de acordo com as normas IEC 
61800-5-2 e IEC 61508. 

4.4 Condições operacionais 

O equipamento deve permitir operação local via display e remota via entradas de controle, de sinal 4–20 
mA. Quando operar via manual, a partir do acionamento de uma entrada digital, comutar para o controle 
via 0-10 vcc (potenciômetro) instalado na porta do painel ou pela IHM do equipamento. 
Quando o conversor de frequência operar via protocolo de comunicação, após acionada a entrada digital, 
ou botão local/ remoto da IHM, desabilitar a rede e operar localmente via potenciômetro ou via botão 
acelera/desacelera da IHM do equipamento. 

4.5 Tratamento das placas de circuito impresso e conexões internas 

O tratamento das placas de circuito impresso e conexões internas devem ser tropicalizados e suportar 
presença de produtos corrosivos volatilizados no ambiente. (Ex: Cloro, Cloreto Férrico, Ácido 
Clorídrico, Metano, Sulfetos). Devem atender a classe 3C3 da norma IEC60721-3-3. 

4.6 Níveis de EMC:  

O conversor de frequência deve atender os requisitos de emissão de RFI, com uso de filtro RFI 
incorporado ao produto, atendendo os requisitos de emissão em EMC em ambientes industriais pesados 
(normas EN 50081-2, IEC 61800-3; e o inversor deve atender os requisitos de imunidade de EMC 
conforme norma EN 50052-1, 50052-2 e IEC 61800-3). 
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5 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

Conversor de frequência deve atender as condições abaixo: 
 

Potência 
Corrente 
nominal 

Tensão 
nominal 

Tipo de 
instalação 

Grau 
de Proteção 

Aterramento da 
Instalação 

0,75kW 4,6A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

1,1kW 6,6A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

1,5kW 7A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

2,2kW 10A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

3kW 12,5A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

4kW 16,7A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

5,5kW 24A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

7,5kW 28A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

11kW 45A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

15kW 54A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

18,5kW 74,8A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

22kW 86A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

30kW 105 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

37kW 143 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

45kW 170A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

55kW 211A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

75kW 248A 220V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 
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Potência Corrente 

nominal 
Tensão 
nominal 

Tipo de instalação Grau de 
Proteção 

Aterramento da 
Instalação 

0,75kW 4,6A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

1,1kW 6,6A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

1,5kW 7A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

2,2kW 10A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

3kW 12,5A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

4kW 16,7A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

5,5kW 24A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

7,5kW 28A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

11kW 45A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

15kW 54A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

18,5kW 74,8A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

22kW 86A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

30kW 105A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

37kW 143A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

45kW 170A 220V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 
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Potência 
Corrente 
nominal 

Tensão 
nominal 

Tipo de instalação 
Grau de 
Proteção 

Aterramento da 
Instalação 

0,75kW 2,2A 380 a 480V (Interna) – Gabinete Metálico IP21 TN 

1,1kW 3A 380 a 480V (Interna) – Gabinete Metálico IP21 TN 

1,5kW 3,6A 380 a 480V (Interna) – Gabinete Metálico IP21 TN 

2,2kW 5A 380 a 480V (Interna) – Gabinete Metálico IP21 TN 

3kW 6,8A 380 a 480V (Interna) – Gabinete Metálico IP21 TN 

4kW 8,8A 380 a 480V (Interna) – Gabinete Metálico IP21 TN 

5,5kW 11,9A 380 a 480V (Interna) – Gabinete Metálico IP21 TN 

7,5kW 15,4A 380 a 480V (Interna) – Gabinete Metálico IP21 TN 

11kW 23A 380 a 480V (Interna) – Gabinete Metálico IP21 TN 

15kW 30,4A 380 a 480V (Interna) – Gabinete Metálico IP21 TN 

18,5kW 36,1A 380 a 480V (Interna) – Gabinete Metálico IP21 TN 

22kW 42,8A 380 a 480V (Interna) – Gabinete Metálico IP21 TN 

30kW 58A 380 a 480V (Interna) – Gabinete Metálico IP21 TN 

37kW 68,4A 380 a 480V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

45kW 83A 380 a 480V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 

55kW 100A 380 a 480V (Interna) - Gabinete Metálico IP21 TN 
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Potência 
Corrente 
nominal 

Tensão nominal Tipo de instalação 
Grau de 
Proteção 

Aterramento da 
Instalação 

0,75kW 2,2A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

1,1kW 3A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

1,5kW 3,6A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

2,2kW 5A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

3kW 6,8A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

4kW 8,8A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

5,5kW 11,9A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

7,5kW 15,4A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

11kW 23A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

15kW 30,4A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

18,5kW 36,1A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

22kW 42,8A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

30kW 58A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

37kW 68,4A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

45kW 83A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

55kW 100A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

75kW 138A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

90kW 161A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

110kW 196A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

132kW 234A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

160kW 278A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

200kW 345A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

250kW 477A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

315kW 575A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 

355kW 634A 380 a 480V Interna - Parede ou Base autossustentável IP54 TN 
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5.1 Acessórios 

Os acessórios do conversor de frequência devem atender as condições abaixo: 
 

Descrição 

Módulo de comunicação, protocolo de nível de transporte TCP, protocolo de nível de rede IP e protocolo de aplicação 
Modbus TCP/IP, com conector RJ45; 

Módulo de comunicação, Modbus RTU, com conector RS-232; 

Módulo de comunicação, Modbus RTU, com conector RS-485; 

Módulo de comunicação, Modbus RTU, com conector RJ45; 

Módulo de comunicação, protocolo de nível de transporte TCP, protocolo de nível de rede IP e protocolo de aplicação 
Siemens ISO sobre TCP/IP; com conector RJ45; 

Módulo de comunicação, protocolo de nível de transporte TCP, protocolo de nível de rede IP e protocolo de aplicação 
Profinet; com conector RJ45; 

Módulo de comunicação protocolo Profibus-DP, com conector tipo DB9; 

KIT Montagem Remota Display (cabo 2m + suporte instalação porta painel) 

Base de montagem de inversor sobre o piso; 

 
Base autossustentável: Considera-se um inversor de frequência instalado em um gabinete autoportante. 
Ele deve ser dimensionado para abrigar todos os equipamentos necessários para o funcionamento do 
inversor (IGBT, Placas e componentes eletrônicos, sistema de ventilação, barramentos e etc). Na frontal 
deste gabinete deve estar instalada a IHM de controle e operação do inversor. A refrigeração deste 
equipamento deve atender os critérios definidos neste documento. 
Exemplos de instalação de inversores em base autossustentável: 
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Demais características do conversor, conferir no item 14 – Anexos 
 
6 DESEMPENHO 

As características de desempenho deverão atender o item 14 – Anexos.  
 
7 INSPEÇÃO E ENSAIOS 

Não há necessidade de ensaios em fábrica com a presença de inspetor da Sanepar, desde que a empresa 
ganhadora forneça cópia das certificações conforme descrito no item 14 – Anexos. 
A inspeção deve ser realizada no recebimento do equipamento, verificando todos os itens descritos no 
item 14 – Anexos. 
 
8 IDENTIFICAÇÃO E MARCAÇÃO 

O Conversor de frequência deve ser identificado conforme nome ou marca do fabricante, modelo, 
número de série, potencia, tensão, corrente e grau de proteção. 
 
9 CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

O conversor de frequência deve ser fornecido em embalagem apropriada para transporte e 
armazenamento. 
 
10 PROPOSTA TÉCNICA 

O equipamento deverá atender obrigatoriamente os requisitos exigidos nos itens 4 - Características 
gerais e 5 - Características específicas desta especificação; explicitando com clareza a marca, modelo e 
características técnicas que atendam a especificação. O preenchimento de todos os itens da Folha de 
Dados (ver item 14 – Anexos) é expressamente obrigatório. Poderão ser anexados catálogos ou folhetos, 
descrevendo e indicando todas as características, dimensões, materiais e componentes. 
O fornecedor deve realizar análise de aplicação do produto proposto visando apresentar a melhor 
proposta técnica para a Sanepar. Ao elaborar a proposta técnica devem ser avaliadas pelo fornecedor as 
condições técnicas (projeto elétrico da instalação e do quadro de comando e força, comprimento dos 
cabos de alimentação do motor elétrico) e ambientais (local de instalação, agressividade do meio) em 
que o conversor de frequência será instalado. Caso necessário, deve ser efetuada visita em campo para 
colher informações para o desenvolvimento da proposta. 
 
11 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

O fabricante deverá garantir que todos os itens fornecidos são construídos conforme as especificações; 
são novos e da melhor qualidade; isentos de erros, vícios ou defeitos de concepção ou projeto; vícios ou 
defeitos de fabricação ou de matéria-prima; têm as dimensões e capacidades suficientes; são constituídos 
de materiais adequados ao atendimento, sob todos os aspectos das condições de operação e oferecem 
desempenho plenamente satisfatório. 
O tempo de vigência da garantia do sistema e dos equipamentos deve ser de no mínimo 12 (doze) meses 
após o início do seu funcionamento, ou 24 (vinte e quatro) meses após a entrega, o que ocorrer primeiro. 
Equipamentos contidos no sistema que possuírem período de garantia individual devem atender o 
período mínimo exigido ou o período fornecido pelo fabricante caso o mesmo seja superior. 
O fabricante deve se obrigar a dar assistência técnica que se fizer necessária, bem como satisfazer 
plenamente as condições da proposta; efetuando às suas exclusivas expensas as alterações, os reparos, às 
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substituições, as reposições e os consertos de todo e qualquer material que dentro do período de vigência 
apresentar anomalias, vícios ou defeitos decorrentes de matéria-prima empregada em sua produção e/ou 
decorrentes de erros de concepção de projeto e/ou fabricação; assim como o não cumprimento de metas 
de desempenho e eficiência definidas nesta especificação e nos demais documentos que a compõe. 
A aceitação dos termos desta especificação por parte da Sanepar não exime o fornecedor da 
responsabilidade sobre a garantia dos itens em escopo, estando incluso na garantia, o desempenho de 
acordo com o catálogo técnico. 
Componentes que apresentarem defeito devem ser substituídos pelo fornecedor, no prazo de 15 dias da 
notificação. Todas as despesas decorrentes serão de responsabilidade do fornecedor. 
 
 
12 RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO 

Especificação elaborada por: 
Nome: Cezio Carlo Mazuroski 
CREA: PR-120.144-D 
Unidade: GPES 
FONE: (41) 3582-2209 

Nome: Jonas Abilio Sestrem Junior 
CREA: PR-87.211-D 
Unidade: GPES 
FONE: (41) 3582-2195 

 
Data: 11/12/2019 

s007853
Caixa de texto
ANEXO 12 - EB SKID INERTIZAÇÃO DE LODO



                  

CÓDIGO VERSÃO DATA DA APROVAÇÃO CÓDIGO EB BASE PÁG.           DE 
EB/GPES/000000019 03 18/12/2020 6.02.00.002   10       13  

ASSUNTO 
CONVERSOR DE FREQUÊNCIA TORQUE QUADRÁTICO 

 

IA/MAT/0166-003 

13 CONTROLE DAS REVISÕES 

Rev. Data Descrição Elaboração Aprovação 

00 02/04/02 Emissão inicial PURIM USCO 

01 14/01/02 Revisão CEZIO USCO 

02 05/04/02 Revisão HELCIO A. ZILOTTI CEZIO 

03 25/09/02 Revisão para lote 4.1.a HELCIO A. ZILOTTI CEZIO 

04 30/11/04 Revisão lote 4.1.7 CEZIO USPE 

05 24/04/08 Instalação fora de painel e moto-bombas existentes RODRIGO USPE 

06 23/06/10 Atualização de características técnicas CEZIO USPE 

07 01/06/11 Padronização especificações CEZIO USPE 

08 15/03/16 Padronização usma e inserção de 690v CEZIO USPE 

09 08/08/16 Alterado os itens 26 e 48 CEZIO USPE 

10 12/05/17 Unificação das especificações com código USMA CEZIO USPE 

11 12/12/17 Inclusão de novos códigos no item 6 JONAS SESTREM USPE 

12 25/04/2018 
Supressão de codificação e Inclusão de novos códigos 

no item 6 
JONAS SESTREM USPE 

13 14/09/2018 

Alteração de código de EB (EB/SUPE/000001495 para 
EB/GPES/000000019), inclusão dos itens 5 e 6, 

adequações de itens existentes, inclusão de novos 
códigos no item 8 e alterações no Anexo I. 

JONAS SESTREM GPES 

14 11/12/2019 Revisão geral JONAS SESTREM GPES 

15 18/12/2020 
Alteração de data e versão, especificação não houve 

inclusões ou alteração de texto. 
NESTOR INACIO GPES 

 
 

s007853
Caixa de texto
ANEXO 12 - EB SKID INERTIZAÇÃO DE LODO



                  

CÓDIGO VERSÃO DATA DA APROVAÇÃO CÓDIGO EB BASE PÁG.           DE 
EB/GPES/000000019 03 18/12/2020 6.02.00.002   11       13  

ASSUNTO 
CONVERSOR DE FREQUÊNCIA TORQUE QUADRÁTICO 

 

IA/MAT/0166-003 

14 ANEXOS 

Anexo I – Folha de Dados 
  CARACTERÍSTICAS PREVISTAS SANEPAR PROPOSTAS 

A BÁSICAS   

1 Posição de instalação Vertical   

B CONDIÇÕES DO AMBIENTE     

2 Temperatura interna do painel sem derating 40ºC   

3 Temperatura externa do painel 0 a 40ºC   

4 Umidade relativa máxima 5% a 90% s (sem condensação)   

5 
Ventilação e arrefecimento PAINEL: 
Dimensionada para manter a temperatura 
máxima no interior do Painel 40ºC 

SIM   

6 
Tratamento das placas de circuito impresso e 
conexões internas. 

Ver item 4.5   

C TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE   

7 Variação de tensão ±10%   

8 Frequência nominal 50 a 60Hz   

9 Variação da frequência da rede ±2%   

10 Fator de potência - cos ϕ  0,92 
D CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS     

11 Tensão de saída 0 a 97% da tensão nominal   

12 Frequência de saída 0 a 120Hz   

13 
Corrente nominal de saída 
Corrente Nominal Motor + FS + 20% 

Ver tabela item 5.   

14 Tensão nominal do motor Ver tabela item 5.   

15 Tempo de aceleração e desaceleração Ajustável de 1 a 300s   

16 Torque de partida 110% por 60s   

17 Sobrecarga máxima 110% por 60s   

18 Tipo de torque da carga Variável Quadrática.   

19 Tipo do conversor Vetorial   

20 Frequência de chaveamento 4 a 10kHz   

21 Resolução da frequência de saída  0,1Hz 

22 THD THDi ≤ 48%   

E DADOS GERAIS     

23 Rendimento nominal  95% 
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  CARACTERÍSTICAS PREVISTAS SANEPAR PROPOSTAS  

E DADOS GERAIS     

24 
Display: Destacável em LCD 4 linhas com 
indicação simultânea de 3 variáveis com 
gráfico de variáveis   

SIM   

25 
Parametrização local: Via display sem 
necessidade de acessórios. 

SIM   

26 IHM 

Teclas: 
-Local/Remoto ou 
Manual/Automático 
- Liga 
- Desliga 
- Rolagem de Menu 

  

27 Aterramento Ver item 4.2   

28 Características dimensionais Ver item 4.1   

29 Segurança Ver item 4.3   

F ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS     

30 

Entradas digitais 24Vcc 
Nota (Cabe ao fornecedor prever os 
acessórios necessários para o atendimento do 
item) 

6 (seis) Parametrizáveis (PARTIR - 
PARAR / RESET / TROCA DE 
REFERENCIA / BLOQUEIO / 
ACELERAR / DESACELERAR) 

  

31 

Saídas digitais 
Nota (Cabe ao fornecedor prever os 
acessórios necessários para o atendimento do 
item) 

2 (duas) saídas a relé parametrizáveis 
(FALHA E OPERANDO) 

  

G ENTRADAS E SAÍDAS ANALÓGICAS   

32 

Entrada 4 a 20mA resolução 10 bits com erro 
máximo de 0,5 % no final da escala. 
Nota (Cabe ao fornecedor prever os 
acessórios necessários para o atendimento do 
item) 

Controle remoto   

33 

Entrada 0 a 10Vcc resolução 10 bits com erro 
máximo de 1,0% no final da escala. 
Nota (Cabe ao fornecedor prever os 
acessórios necessários para o atendimento do 
item) 

Controle local via potenciômetro   
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ASSUNTO 
CONVERSOR DE FREQUÊNCIA TORQUE QUADRÁTICO 

 

IA/MAT/0166-003 

 
  CARACTERÍSTICAS PREVISTAS SANEPAR PROPOSTAS  

G ENTRADAS E SAÍDAS ANALÓGICAS   

34 

Saída 4 a 20mA resolução 8 bits com erro 
máximo de 1,0 % no final da escala. 
Nota (Cabe ao fornecedor prever os 
acessórios necessários para o atendimento do 
item) 

1 parametrizável, caso solicitado 
comunicação via rede. Do contrário, 
fornecer com duas saídas 
parametrizáveis para corrente e 
frequência. 

  

H PROTEÇÕES     

35 Proteção contra sobrecarga térmica do motor SIM   

36 Proteção contra sub carga do motor SIM   

37 Curto circuito nos terminais de saída SIM   

38 Fuga a terra nos terminais de saída SIM   

39 Falta de fase na alimentação do motor SIM   

40 
Sub e sobre tensão na alimentação do 
conversor 

SIM   

41 
Insensibilidade para inversão de fases na 
alimentação do conversor 

SIM   

I ACESSÓRIOS     

42 Filtro LC 
SIM Descrever (checar distância até o 
motor) 

  

43 Filtro RFI Conforme EN 55011 Classe B1 SIM   

44 Reator de entrada 2% SIM   

45 
Acesso via software PC: interface USB, Mini 
USB, Serial ou Ethernet  

SIM   

J CERTIFICAÇÕES     

46 Níveis de EMC Ver item 4.6   

K DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA     

47 

Manual completo em 1 via com todas as 
instruções em língua brasileira para 
Instalação, operação, parametrização e 
manutenção. 

SIM   
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