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Prezado Cliente,
Com grande satisfação a Santarém vem por meio desta apresentar
qualidade no comércio e manutenção

o que há de melhor em tecnologia e

de bombas hidráulicas e motores elétricos.

Vejam mais detalhes de nossos serviços no site www.santarem.com.br


Venda de bombas centrífugas



Venda e rebobinamento de motores elétricos. (Veja no site fotos da nossa manutenção)



Locação de Bombas



Gestão de estoque de peças sobressalentes



Alinhamento á Laser



Engaxetamento com massa vedação em Teflon e Grafite



Serviço de prevenção e manutenção de bombas e reparos de motores (Veja no site fotos)



Assistência técnica com profissionais altamente qualificados (24hs); (Veja no site fotos)



Instalação, supervisão de montagem e startup;



Assessoria e consultoria para sistemas de bombeamento;



Acoplamentos



Selos Mecânicos



Usinagem em Geral
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HISTÓRICO
“Todas as coisas são possíveis para aquele que crê.”
(São Bernardo de Claraval)
Defendo minhas convicções como se fosse à própria essência do meu ser, no dia
26/6/1990 inaugurei o meu projeto de vida que foi batizado como SANTARÉM COM.
DE BOMBAS; ainda jovem, mas com um único propósito: VENCER, e minha vitória
dependiam de aperfeiçoar a cada dia o atendimento ao cliente.
Os erros foram meus mestres, reconhecê-los um aprendizado.
Vencer é nunca desistir, para mim o conformismo é carcereiro da liberdade e o
inimigo do crescimento.
Hoje tenho orgulho da empresa que construí com lealdade aos compromissos
adquiridos, dedicação, alta tecnologia, padrão de qualidade e equipe qualificada.
Com o processo de globalização, a grandeza e cumplicidade no comércio de bombas
requerem: Prontidão, Agilidade e Qualidade do produto.
Esta biografia relata uma parte preciosa de um homem, que provou que vale a pena
sonhar, que todo sonho se torna realidade pela insistência, e, corrida contra o tempo,
trabalhando com dignidade para quem deposita sua confiança, abrindo suas portas
para a prestação de nossos serviços.
Dividir as conquistas multiplica a felicidade, hoje divido minha vitória com todos
os meus colaboradores e clientes que acreditam em nosso trabalho.
Atenciosamente,

Valter Azevedo
Diretor

www.santarem.com.br

RELAÇÃO PARCIAL DE CLIENTES

AIR PRODUCTS GASES INDS. LTDA
B IOSINTETICA
BRASILIT S/A
BUNGE ALIMENTOS
BUNGE FERTILIZANTES
CIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA
COLGATE PALMOLIVE
CLUBE PAULISTANO
COATS CORRENTE LTDA
DURATEX S/A
EUROFARMA
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
LIBBS FARMACEUTICA
MINERAÇÃO TABOCA S/A
RHODIA POLIAMIDA LTDA
SAINT – GOBAIN
ESTADIO CICERO POMPEU DE TOLEDO-SPFC
SESC – INTERLAGOS
SESC- ITAQUERA
SESC – VILA MARIANA
SHELL BRASIL S/A
TICKET RESTAURANTE
VOITH SIEMENS
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