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MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
           SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Lages, 27 de agosto de 2019. 

 
 

RERRATIFICAÇÃO  
 
 
REF:  CONCORRÊNCIA Nº 03/2019 – SEMASA  
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS 

DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS 
DO TIPO ANFÍBIA NA ERAB-3 SEMASA, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS. 

 
 
O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de 

Administração e Fazenda, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos 

termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna 

notório aos interessados as alterações que se fazem necessárias no Edital em comento: 

 
Onde se lê: 

16.5.2 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior devidamente reconhecido 
pelo CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) por elaboração de 
projeto de captação flutuante para abastecimento de água; 

 
Leia-se: 

16.5.2 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior devidamente reconhecido 
pelo CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) por elaboração de 
projeto de captação para abastecimento de água; 

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

5.2 No ato de entrega dos equipamentos serão exigidos: 

Onde se lê: 
a) Certificado de Qualidade do motor elétrico, comprovando que foram executados os 
ensaios de rotina previstos pela norma ABNT NBR 17094, tais como ensaio de medição de 
resistência de isolamento e resistência elétrica do enrolamento, ensaio dielétrico, ensaio de 
vazio sob tensão nominal, ensaio do rotor bloqueado, para determinação de corrente, 
conjugado e potência absorvida e medição de tensão secundária; 

Leia-se: 
a) Certificado de Qualidade do motor elétrico, comprovando que foram executados os 
ensaios de rotina previsto pelas normas vigentes, tais como ensaio de medição de 
resistência de isolamento e resistência elétrica do enrolamento, ensaio de vazio sob tensão 
nominal. 
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Onde se lê: 
c) Certificados que comprovem a qualidade do processo produtivo dos seus componentes, 
ou seja, resultados de Ensaios de Performance, como curva de altura manométrica x vazão, 
rendimento da bomba x vazão, potência elétrica consumida para acionamento da bomba x 
vazão e NPSHD x vazão; 

Leia-se: 
c) Certificados que comprovem a qualidade do processo produtivo dos seus componentes, 
ou seja, resultados de Ensaios de Performance, como curva de altura manométrica x vazão, 
rendimento da bomba x vazão, potência elétrica consumida para acionamento da bomba x 
vazão. 

Onde se lê: 
5.4 A SEMASA poderá exigir inspeção em fábrica dos conjuntos moto bomba que estão 
sendo adquiridos, assim sendo, esta SECRETARIA deverá ser notificada, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias para providenciar o deslocamento dos inspetores até 
a fábrica. Durante a inspeção deverão ser realizados, na presença dos inspetores, os ensaios 
de performance previstos no subitem 5.2, alínea “c” deste Edital. O fornecedor deverá 
prever o teste em bancada assistido pelos inspetores indicados pela SEMASA, realizado 
conforme NBR 6400 em todos os equipamentos que estão sendo adquiridos, para 
confirmação e validação dos pontos de operação estipulado no Termo de Referência. 

Leia-se: 
5.4 A SEMASA poderá exigir inspeção em fábrica dos conjuntos moto bomba que estão 
sendo adquiridos, assim sendo, esta SECRETARIA deverá ser notificada, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias para providenciar o deslocamento dos inspetores até 
a fábrica. Durante a inspeção deverão ser realizados, na presença dos inspetores, os ensaios 
de performance previstos no subitem 5.2, alínea “c” deste Edital. O fornecedor deverá 
prever o teste em bancada assistido pelos inspetores indicados pela SEMASA, realizado 
conforme ANSI / HI 14.6 – 2016 – Grade 2-2B ou ISO 9906.2012 Gr. 2B em todos os 
equipamentos que estão sendo adquiridos, para confirmação e validação dos pontos de 
operação estipulado no Termo de Referência.  

ANEXO II.I 

Onde se lê: 
3.2.2. Propulsor O propulsor (rotor) deverá ser do tipo radial, fabricado a partir de aço 
inoxidável AISI 304 (ASTM A 743 CF8), Liga 304 ABNT NBR 5601. O rotor deverá ser 
estática e dinamicamente balanceado. 
 
Leia-se: 
3.2.2. Propulsor O propulsor (rotor) deverá ser do tipo radial ou misto, fabricado a partir de 
aço inoxidável AISI 304 (ASTM A 743 CF8), Liga 304 ABNT NBR 5601. O rotor deverá 
ser estática e dinamicamente balanceado. 
 
Onde se lê: 
3.2.8 Flanges  
Os flanges de sucção e recalque das bombas a serem propostas ao SEMASA, deverão 
preferencialmente atender às exigências visuais e dimensionais da norma ISO 2531 PN 40. 
Diâmetro de entrada DN 300mm e saída de DN 350mm. 



 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 

3
 
 
 
 
 

 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
           SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Leia-se 
3.2.8 Flanges 
Os flanges de sucção e recalque das bombas a serem propostas a SEMASA, deverão 
preferencialmente atender às exigências visuais e dimensionais da norma ISO 2531 PN 40 
ou PN 10. Diâmetro de entrada DN 300mm e saída de DN 350mm. 
 
Onde se lê: 
4.4.1 Fabricação e instalação de nova chapa de aço com espessura de 1”, com dimensões 
de 900 x 900 mm, sendo que no centro da chapa deverá possuir um furo de 700mm, 
conforme Anexo. Esta chapa deverá ser usinada em uma das faces afim de garantir a 
linearidade da face para melhor nivelar e fixar a bomba. 
 
Leia-se 
4.4.1 Fabricação e instalação de nova chapa de aço com espessura de 1”, com dimensões 
de 900 x 900 mm, sendo que no centro da chapa deverá possuir um furo compatível com o 
dimensional do equipamento sob responsabilidade do fornecedor. Esta chapa deverá ser 
usinada em uma das faces afim de garantir a linearidade da face para melhor nivelar e fixar 
a bomba. 

 
 
Em consequência, adia-se a data de abertura da sessão, marcada para o dia 

03/09/2019 às 09:00 horas, para o dia 30/09/2019 às 09:00 horas. 
 

 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 
 
 
 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário da Administração e Fazenda 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


