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SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE – IN 

NÚMERO/ANO RESPONSÁVEL DATA DE EMISSÃO
PROTOCOLO NO

CECS

008/2021
Fábio Vinícius de

Oliveira – UHE GJC
13/04/2021

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição  de  Sistema  CIP  com  Bomba  com  Sistema  de  Aquecimento  por
Resistências.

3. JUSTIFICATIVA

O sistema de Resfriamento da Usina UHEGJC em cada unidade geradora (UNG’s
01,02 e 03) é composto basicamente por:

- Filtro principal de resfriamento
- Skid mancal combinado (MC);
- Skid mancal guia turbina (MGT);
- Skid mancal guia gerador (MGG);
Os Skids são compostos por;
-  duas  motobombas  de  óleo,uma  em  funcionamento  e  outra  reserva  que  são

responsáveis pelo abastecimento do óleo na cuba dos mancais e pela circulação do óleo
no sistema;

- um filtro duplex de óleo, que faz a filtragem do óleo do sistema;
- dois trocadores de calor água/óleo, um em funcionamento e outro reserva, que são

responsáveis por manter a temperatura do óleo do sistema através da  troca térmica;

Desde o inicio da operação comercial das Unidades Geradoras 01,02 e 03, se faz
necessário a intervenção da  manutenção na limpeza desses trocadores a cada vez que
a temperatura do óleo se eleva, pois   essa condição indica que a troca de calor não está
sendo feita de maneira adequada devido a sujeira existente entre as placas do trocador
(lama ferruginosa, mexilhão, impurezas...).

A  limpeza  é  feita  por  dois  manutentores,   desmontando-se  o  trocador,
desaparafusando  com  uma  parafusadeira  os  tirantes  que  mantém  as  placas
pressionadas, retirando-se as placas e as guarnições de vedação das placas, com uma
lavadora de alta pressão as placas são lavadas uma a uma em seguida as guarnições
são montadas nas placas e as placas são montadas novamente no trocador obedecendo-
se o sentido de circulação da água e do óleo.

Porém  a  cada  processo  de  limpeza  que  é  realizado  além  do  tempo  de
indisponibilidade  do  equipamento,   da  mão de  obra  utilizada  de duas  pessoas  e  do
desgaste natural do equipamento, ocorrem pequenas deformações  nas placas e nas
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guarnições (rompimento e deformação da borracha),  que podem ocasionar vazamentos
de água e ou óleo .

Devido à necessidade de preservação dos trocadores equipamento de significativa
importância  para  a  segurança  operacional  das  Unidades  Geradoras,  surgiu  a

necessidade de aquisição de um SISTEMA CIP COM BOMBA COM SISTEMA DE
AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS. O sistema é composto por:

- Com carrinho para transporte com 4 rodízios; 
- Tanque reservatório de 350 litros com aquecimento elétrico potência 24kw; 
- Base tubular em tubo 40 x 40 com suporte para o tanque e painel elétrico; 
- Painel elétrico com partida estrela triângulo WEG; 
-  Equipada com Motobomba Centrifuga Confeccionada em Aço  INOX AISI

304; 
- Modelo: BCI U03 A.C (09T-2P)G D160 RFF20 
- Motor: WEG DE 10CV 2P 220/380V, 60HZ, W22 IR3 
- Vedação: SELO MECÂNICO VITON + SILICIO/SILICIO. 
- Vazão (l/h): 45.000 L/H Altura (mca): 30 MCA 
- Liquido: ÁGUA+PRODUTOS QUIMICOS. Temperatura: NI 
- Ph: NI Densidade: NI 
- Sucção Ø: 3" Norma: ANSI B16.5 
- Recalque Ø: 2" Norma: ANSI B

Funcionamento:

Com o trocador de calor saturado  já devidamente isolado e bloqueado pela
equipe de operação, o Sistema CIP será conectado ao trocador de calor através
de duas mangueiras nas conexões na entrada e saída já existentes na linha do
trocador.

Após conectá-lo a uma tomada e ligá-lo o sistema CIP  fará uma circulação contínua
com  água  aquecida  mais  produtos  químicos  em  um  sentido  do  fluxo  e  após  um
determinado tempo esse fluxo pode ser invertido para uma limpeza de maior eficiência e
eficácia,  não  necessitando  assim  a  desmontagem  do  trocador  para  sua  limpeza,
preservando sua integridade.

4. VALOR DO ORÇAMENTO

R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), conforme orçamento anexo.

5. PRAZO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO

90 dias
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6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A ser definida na minuta do contrato.

7. MULTA

A ser definida na minuta do contrato.

8. LISTA DE PREÇOS 

A ser definida na minuta do contrato.

9. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS

Orçamento Básico SIM            NÃO
Especificação Técnica SIM            NÃO

10. MODALIDADE LICITATÓRIA

A ser definida Consórcio Energético Cruzeiro do Sul – CECS

11. EMPRESAS A SEREM CONSULTADAS

� Heis Industrial
Contato: Adilson Pimentel
Email:  vendas@heisindustrial.com.br
Fone: (42) 99983-0759

� Fortemec
Contato: João Emerson de Oliveira
Email: fortmecmecanica@gmail.com
Fone: (42) 99924-4106

� Aje Mecânica
Contato: Audi Barbosa
Email: audi@ajeguarapuava.com.br
Fone: (42) 3629-1575

ELABORAÇÃO DA SC ASSINATURA DATA
Leoni Ribas Porfirio

CONFERÊNCIA DA SC ASSINATURA DATA
Leoni Ribas Porfirio

APROVAÇÃO DA SC ASSINATURA DATA
Alexsander Lando
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Documento: SolicitacaodeContratacaoSistemaCIPUHEGJC.pdf.

Assinado digitalmente por: Luiz Carlos Bubiniak em 14/04/2021 10:44.

Assinado por: Alexsander Lando em 13/04/2021 11:34, Leoni Ribas Porfirio em 13/04/2021 12:30.
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