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PROCESSO Nº 24/2021 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 207/2021 

 

O MUNICÍPIO DE LAGES – PREFEITURA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E 

SANEAMENTO – SEMASA, torna público, para ciência dos interessados, que por intermédio de 

seu(ua) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, realizará licitação na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO. 

 

A presente licitação, cujo tipo é o de MENOR PREÇO POR ITEM, será conduzida 

pelo(a)Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, regida pela Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo 

Decreto Municipal nº 7.014/03, pelo Decreto 10.024/19, pela Lei Complementar nº 123/06 e 

Alterações Posteriores e por este Edital e seu(s) anexo(s), com aplicação subsidiária da Lei nº 

8.666/93 e Diplomas Complementares. O provedor do sistema eletrônico adotado pela 

PREFEITURA para a realização deste certame é o da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 

http://licitacoes.caixa.gov.br 

 

Para participardeste pregão, dever-se-á observar os seguintes critérios: 

 

 Todos os horários estabelecidos neste Edital obedecerão, para todos os efeitos, o 

horário de Brasília – DF. 
 

 MODO DE DISPUTA: ABERTO 
 

 O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até as 23:59 horas do dia 

15/12/2021, exclusivamente por meio do endereço eletrônico, conforme subitem 3.4 deste edital. 

 

 As PROPOSTAS COMERCIAIS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃOdeverão ser 

enviados depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e serão recebidas até as 09:00 horas do 

dia 16/12/2021, exclusivamente por meio eletrônico, conforme subitem 5.1 deste edital. 

 

 A SESSÃO PÚBLICA, se inicia com a fase de recebimento das propostas e dos documentos de 

habilitação, às 09:00 horas do dia 16/12/2021, no endereço eletrônico 

http://licitacoes.caixa.gov.br.  

 

 A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet será aberta as 10:30 horas do dia 

16/12/2021,no endereço eletrônico, conforme subitem 8.1 deste edital, nos termos do Art. 32 do 

Decreto 10.024/2019 

 

 Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até as 23:59 horas do dia 

10/12/2021,exclusivamente por meio eletrônico, por uma das formas a seguir:  

 

a) Se tiver senha de acesso ao sistema, acessaro endereço 

http://licitacoes.caixa.gov.brAcesso ao Sistema Se você é licitante, faça login aqui: 

acessar  entrarOutras ações  Impugnação selecionar o item referente a este 

Pregão Eletrônico.  

 

http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
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b) Caso não tenha senha de acesso ao sistema, acessar o endereço 

http://licitacoes.caixa.gov.br quadro Pesquisa de certame, localize o Pregão Eletrônico 

clique no Nº Certame aba ImpugnaçãoImpugnação. 

 

 Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser formalizados até as 23:59 horas do dia 

10/12/2021,exclusivamente por meio eletrônico, por uma das formas a seguir:  

 

a) Se tiver senha de acesso ao sistema, acessar o endereço 

http://licitacoes.caixa.gov.brAcesso ao Sistema Se você é licitante, faça login aqui: 

acessar entrarOutras açõesQuestionamento   selecionar o item referente a este 

Pregão Eletrônico  digitar ou anexar o arquivo e Enviar Questionamento.  

 

b) Caso não tenha senha de acesso ao sistema, acessar o endereço 

http://licitacoes.caixa.gov.br quadro Pesquisa de certame, localize o Pregão Eletrônico  

clique no Nº Certame aba Questionamentos Esclarecimentos. 

 

1.  DO OBJETO: 

1.1 Registro de Preços para Aquisição de Grupos Geradores para ERAB III, ERAT e ETA, em 

conformidade com as especificações prescritas no Anexo I – Termo de Referência, que passa a 

fazer parte integrante deste Edital. 

  

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1 Poderão participar da presente licitação, Empresas, Microempreendedores Individuais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, consoante Lei Complementar 123/2006, legalmente 

constituídas no ramo de atividade do objeto, que satisfaçam as condições do presente Edital; 

2.2 Não poderão participar Empresas que estejam sob processo de falência ou concordata ou em 

regime de recuperação extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas, impedidas ou 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública, Direta ou Indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde 

que o ato tenha sido publicado em imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou Responsável; 

2.3 Não poderá participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou dirigente da Prefeitura 

do Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais 

impedimentos constantes do art.9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

2.4 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste 

Edital e em seu(s) anexo(s).  

 

3. DO CADASTRO, DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
3.1 Para participar deste Pregão o interessado deve providenciar Cadastro no Portal de Compras 

“Licitações CAIXA”, realizar a Certificação da documentação necessária e efetuar o 

Credenciamento neste certame específico; 

3.2 O CADASTRO é realizado no site da CAIXA, acessando o endereço eletrônico 

http://licitacoes.caixa.gov.br, conforme as seguintes etapas: aba “Cadastro”  escolher a opção 

“pessoa física” ou “pessoa jurídica”preencher os dados do “pré-cadastro”  concordar com o 

Contrato de Adesão “Concluir o Pré-cadastro”; 

3.2.1 Na sequência, o interessado deve comparecer a uma agência da CAIXA para finalizar o 

Cadastro e realizar a Certificação da documentação; 

3.3 Para realizar a CERTIFICAÇÃO o interessado deve apresentar os seguintes documentos 

originais ou cópia autenticada: 

http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
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a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e Alterações; Procuração do Representante Legal (quando for o 

caso); Documento de Identificação Pessoal do representante da empresa; CPF e Comprovante de 

endereço; 

b) Pessoa Física: Documento de Identificação Pessoal; CPF; Comprovante de endereço e 

Procuração (quando for o caso); 

3.3.1 A procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma 

reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante 

para constituir mandatários; 

3.3.2 Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá ser apresentada cópia 

autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura; 

3.3.3 A Certificação tem vigência de 1 (um) ano, após esse prazo deverá ser renovada em uma 

agência CAIXA, conforme orientação do item 3.3 acima; 

3.3.4 Quando houver alteração cadastral a Certificação é suspensa e o Licitante deve comparecer a 

uma agência CAIXA para reativar a Certificação, munido da documentação acima; 

3.3.5 Finalizado o cadastro e a Certificação na agência, o sistema encaminhará ao licitante 

mensagem informando “Senha Bloqueada/Código de Validação” para desbloqueio do cadastro e 

geração de nova senha; 

3.3.5.1 O desbloqueio da senha deve ser efetuada em até 72 horas do horário em que o cadastro foi 

finalizado. Caso a confirmação não seja realizada no período estipulado, os dados serão excluídos 

da base e será necessário comparecer a uma agência da CAIXA e solicitar nova senha; 

3.3.5.2 A nova senha de acesso deve ser elaborada, obrigatoriamente, de acordo com as orientações 

recebidas por e-mail; 

3.4 Após essa etapa, a interessada deverá providenciar o CREDENCIAMENTO específico para 

este pregão até o dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, exclusivamente por meio do 

eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br efetuar login por meio da opção “Acesso ao Sistema”  

em seguida “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” na “Área do Licitante” escolher a 

opção “Credenciar” localizado no quadro “Minhas Atividades”  selecionar o certame desejado 

 clicar na Atividade “Credenciamento” selecionar a declaração de ciência marcar a(s) 

opção(ões) de direito de preferência, caso se aplique finalizar o credenciamento clicando em 

“Concordar”; 

3.4.1 Decorrido esse prazo não será possível o credenciamento para participação neste Pregão 

Eletrônico; 

3.4.2 Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de ME/EPP, nos termos do 

art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, o 

licitante deve selecionar a opção “ME/EPP” na tela “Credencia Pessoa Física/Pessoa Jurídica”, 

constante da opção “Credenciamento”, no endereço eletrônico citado no item 3.4, para usufruir dos 

benefícios previstos na referida LC; 

3.4.2.1 O sistema somente identificará o licitante como ME/EPP caso faça a opção indicada no 

subitem 3.4.2 acima, sendo este o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza ao licitante 

declarar sua condição de preferência, requisito indispensável para que possa exercer os 

benefícios estabelecidos na LC 123/2006 previsto neste edital; 

3.4.2.2Até o início da fase de lances, o licitante poderá alterar o seu credenciamento, as opções de 

preferência e até mesmo se descredenciar; 

3.5 A certificação possibilita a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que 

o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar todas 

as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA; 

http://licitacoes.caixa.gov.br/
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3.6 O link“Credenciar”, constante no endereço eletrônico mencionado no item 3.4, permite o 

acesso a todos os Pregões Eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a 

visualização e impressão do edital no link “Edital”; 

3.6.1 Ao clicar em “Credenciar” no Pregão Eletrônico escolhido, serão apresentadas as seguintes 

opções: “Edital” e a atividade “Credenciamento” caso ainda esteja no prazo.  

 

4. DO SISTEMA ELETRÔNICO  

4.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus lances; 

4.2 Se o Licitações CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de 

todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e 

retomado após comunicação, via e-mail ou sistema, aos participantes; 

4.3 No caso de desconexão apenas do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva, o sistema 

eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) 

Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados; 

4.3.1 Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão 

do pregão será suspensa e reiniciada após24 (vinte e quatro) horas da comunicação aos 

participantes; 

4.4 Caberá à licitante: 

4.4.1 Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 

responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

4.4.2 Comunicar imediatamente à caixa, por meio do help desk– 3004-1104 – capitais e 

regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 – demais localidades, qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 

acesso; 

4.4.3 Solicitar o cancelamento do cadastro ou da senha de acesso por interesse próprio; 

4.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

4.6 O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção 

de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

5.1 A Proposta Comerciale todos os documentos de habilitação devem ser enviados 

eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, por meio do endereço 

Eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área do Licitante”, efetuar login por meio da opção 

“Acesso ao Sistema”botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”escolher 

“Encaminhar/Alterar Propostas” selecionar o certame desejado  clicar na Atividade “Envio 

de Proposta” selecione o item desejado  digite o valor proposto  anexe a Proposta Comercial 

 clique no botão “Enviar Proposta”; 

5.2A Proposta Comercialcom preçodeve ser anexada em arquivo único, limitado às extensões 

doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods; 

5.3 A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comerciale 

corresponde ao VALOR POR ITEM que consta da Proposta Comercial; 

5.4 O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercialdeverão ser 

coincidentes; 

mailto:e-M@ail
http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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5.5 Os Documentos de Habilitação são aqueles elencados no item 6deste edital; 

5.5.1 Não haverá outra oportunidade para envio dos documentos de habilitação, admitindo-se 

apenas o envio de documentos complementares, caso solicitados pelo(a) pregoeiro(a), nos termos 

do subitem 9.2; 

5.6 Assim que a proposta e os documentos de habilitação forem acatados pelo sistema, será 

enviado ao licitante, via e-mail, a confirmação do recebimento da proposta; 

5.7 O licitante poderá retirar ou substituir a proposta comercial anteriormente apresentada até a 

data e hora marcadas para a abertura da sessão pública por meio do endereço eletrônico 

www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área Logada” “Acesso ao Sistema”“Se Você é Licitante, 

faça login aqui: Acessar”efetuar loginescolher “Encaminhar/Alterar Proposta” excluir a 

proposta anterior clicando no ícone “X” inserir a nova proposta; 

5.7.1 Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do arquivo contendo a 

nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme osubitem 

5.3; 

5.8 A Proposta Comercial deve ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, 

constando nome e endereço completo, redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem 

ressalvas e sem entrelinhas, contendo a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) 

fazendo-se constar a qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou 

Procurador), contendo os seguintes elementos: 

5.8.1 O(s) preço(s) unitário(s), que deverá(ão) ser cotado(s) em moeda nacional, com, no máximo, 

duas casas decimais depois da vírgula e nele já deverão estar incluídos toda incidência de impostos, 

transportes, custos diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos 

decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto deste Edital; 

5.8.2 O(s) produto(s) deverá(ão) ser cotado(s) com marca e descrito(s) com as especificações 

necessárias para facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital; 

5.8.3 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da 

data definida para abertura do certame. Caso não conste na proposta o prazo acima referido, esta 

será considerada válida pelo referido período. 

 

Nota: Anexar, preferencialmente na Proposta, Declaração formal, indicando o endereço e telefone 

da Empresa, bem como, o nome, o nº do RG, CPF e o cargo do titular que a representará no 

contrato decorrente, se vencedora.  

 

6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HABILITAÇÃO: 

6.1 Para fins de habilitação no certame, os licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos à 

regularidade jurídica, fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme abaixo:

  

 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 

6.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores ou Cópia da última Alteração Consolidada 

e das alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado, em se tratando de Firma 

Individual, o Registro Comercial e, no caso de Sociedade por Ações, o Ato Constitutivo/Estatuto 

acompanhado da Ata da Assembléia que elegeu a diretoria em exercício; 

6.1.2 Comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da 

Certidão Simplificada, com emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura 

da licitação, expedida pela Junta Comercial do Estado, para fins de aplicação dos procedimentos 

definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores. 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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6.1.3 Comprovação da condição de Microempreendedor Individual (MEI), enquadrado, mediante 

apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), 

disponibilizado no site do Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br), para fins 

de aplicação dos procedimentos definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores. 

 

 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

6.1.4 Cópia do CNPJ; 

6.1.5 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 

6.1.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do licitante; 

6.1.7 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

6.1.8 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária, 

compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional; 

6.1.9 Prova de Regularidade com FGTS; 

6.1.10 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43. 

 

 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

6.1.11 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial, em vigência, acompanhada da certidão de registro no sistema Eproc, se exigida. 

 

 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

6.1.12 Declaração formal, firmada por representante legalmente constituído, de que não possui em 

seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, ou em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 anos; 

6.1.13 Declaração formal, firmada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra 

si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com 

outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em 

atendimento ao artigo 97 da referida Lei. 

 

Notas: 

- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 90 (noventa) dias, 

contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet;  

- Para instruir e complementar o Processo Licitatório, fica facultado ao Pregoeiro, consultar o site 

oficial disponibilizado para confirmar e ou extrair via de certidão indispensável para regularizar 

documento apresentado com insuficiência, desde que não altere a sua validade jurídica;  

- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão 

estar em nome desta; 

- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão 

estar em nome desta; 

- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, 

matriz e filiais, serão aceitos pelo(a) Pregoeiro(a) para efeito de julgamento, independentemente da 

inscrição do CNPJ do Proponente. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços; 

7.2 Em seguida, o(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

edital; 

7.3 O licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da sessão de lances, 

podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, 

conforme item 10 deste edital; 

7.4 Os licitantes cujas propostas tenham sido classificadas, as quais serão ordenadas 

automaticamente pelo sistema, poderão participar da disputa de lances no pregão eletrônico, sendo 

classificada em primeiro lugar aquela que oferecer o MENOR PREÇO POR ITEM; 

7.5 Quanto ao valor da proposta, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será 

classificado pelo(a) Pregoeiro(a) o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado; 

7.6 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas em ordem crescente as ofertas de preços propostos, 

caso a proposta mais bem classificada ou a com menor preço cotado, não seja de MEI/ME/EPP, e 

havendo proposta(s) apresentada(s) por MEI/ME/EPP com valor igual ou superior até 5% do menor 

preço cotado, caracterizada(s) pelo empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.6.1 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) de MEI/ME/EPP, dispondo-a(s) 

pela ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no 

Inciso I do art. 45 da LC 123/2006; 

7.7 O(a) Pregoeiro(a) dará início à fase para oportunizar o direito de preferência ao MEI/ME/EPP 

apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances; 

7.8 O novo valor proposto porMEI/ME/EPP deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) 

minutos a contar da convocação da Pregoeira, sob pena de perda do direito de preferência; 

7.9 Para exercer o disposto na LC 123/06, o Licitante deverá acessar o endereço eletrônico 

http://licitacoes.caixa.gov.br, na “Área Logada”, “Acesso ao Sistema”, - “Se Você é Licitante, 

faça login aqui: Acessar”, efetuar login, no quadro “Minhas Atividades”, escolher “Exercer 

direito de preferência”. O Sistema disponibilizará esta etapa no dia e horário agendados pela 

Pregoeira, pelo prazo de 05 (cinco) minutos. 

7.10 Para efeito de exercício do direito preferência, o desempate de valor(es) cotado(s) com 

equivalência, se houver, para efeito de classificação e a colocação de MEI/ME/EPP e, no caso de 

envio no mesmo horário, observar-se-á o disposto nos arts. 36 e 37 do Decreto 10.024/19 

7.11 ConvocadoMEI/ME/EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência e esta 

deliberar pela apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, 

cotado/negociado, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a 

fase de competição; 

7.12 ConvocadoMEI/ME/EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta 

deliberar pela não apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, 

cotado/negociado, convocar-se-á oMEI/ME/EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até a 

que satisfaça os requisitos requeridos, observando-se o limite das classificadas; 

7.13 Se nenhum MEI/ME/EPP convocada, exercer o direito de preferência e/ou a que exercer, não 

atender as exigências editalícias, a empresa que apresentou o melhor preço/lance, será julgada a 

vencedora; 

7.14 Não havendo oferta de lance(s), será verificada a conformidade da proposta inicial de menor 

preço e o valor estimado, se compatível, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado; 

7.15 No julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os 

participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação; 
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7.16 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 

7.17 Caso os licitantes classificados não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da 

proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o(a)  

pregoeiro(a)  deverá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor; 

7.18 No caso de Propostas com valores iguais, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 36 e 37 do 

Decreto 10024/19; 

7.19 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for 

aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 

proposta ou lance subsequente, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, 

procedendo ao julgamento da habilitação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta 

que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e, caso 

não haja manifestação motivada de intenção de recurso, a ele será adjudicado o objeto da licitação 

definido neste Edital e seu(s) anexo(s); 

7.20 No julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os 

participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação; 

7.21 A bem dos serviços, o(a)Pregoeiro(a), se julgar conveniente, reserva-se do direito, de 

suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e 

desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do 

resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços, via e-mail; 

7.22 Se todas as propostas forem desclassificadas, o(a) Pregoeiro(a) poderá fixar aos licitantes o 

prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da 

desclassificação, consoante art. 48 da Lei 8.666/93. 

 

8. DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES  

8.1 Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no 

endereço eletrônico, selecionando a seguinte sequência: “Acesso ao Sistema”“Se você é 

licitante, faça login aqui: acessar”“entrarMinhas Atividades Efetuar Lances, no dia e 

horário informados no preâmbulo deste edital, quando então os licitantes poderão encaminhar 

lances exclusivamente por meio eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO; 

8.1.1 A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance(s) ofertado(s) nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública; 

8.1.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando 

se tratar de lances intermediários; 

8.1.2.1 Os lances intermediários são lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém, 

inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante; 

8.1.3 Na hipótese de não haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 8.1.2, a sessão 

pública será encerrada automaticamente; 

8.1.4 Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, sendo vedada a desistência 

dos lances ofertados, sujeitando o licitante às penalidades constantes no item 21 deste edital; 

8.1.5 Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo 

justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a); 

8.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes 

condições: 

8.2.1 Os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO POR ITEM ofertado; 
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8.2.2 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, será de R$ 

1,00 (um real); 

8.3 Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance; 

8.4 Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este 

equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexequível, o preço 

incompatível ou lance manifestamente inexequível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema; 

8.5 Existindo lance durante os 2 últimos minutos da fase competitiva, o Sistema eletrônico emitirá 

aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em prorrogação automática por mais 2 

minutos; 

8.5.1 Encerrada a etapa de lances, sem prorrogação automática pelo sistema, o(a) pregoeiro(a) 

poderá reiniciar a etapa de lances, mediante justificativa no sistema; 

8.6 Após o encerramento da etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante que ofertou o 

menor preço; 

8.7 Durante a etapa de lances, quando na sua oportunidade de ofertar novo lance não puder cobrir o 

menor preço apresentado, o licitante poderá oferecer um último lance para melhorar o seu preço, 

mesmo que este seja superior ao menor preço registrado até aquele momento; 

8.8 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 

8.9 Esgotadas as etapas anteriores, o(a) Pregoeiro(a)deveránegociar com o licitante melhor 

classificado para que seja obtido desconto sobre o valor ofertado, sendo essa negociação realizada 

no campo próprio para troca de mensagensexclusivamente por meio eletrônico 

www.licitacoes.caixa.gov.br - na “Área do Licitante”, efetuar o login no sistema por meio da 

opção “Acesso ao Sistema”, botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”, escolher a 

opção “Efetuar Negociação”; 

8.10 Encerrada a etapa de lances, o(a) pregoeiro(a) solicitará do licitante detentor do menor preço o 

envio da proposta comercial, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor; 

8.11A proposta adequada deve ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas a contar da solicitação 

do(a) pregoeiro(a) por meio do endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, na “Área 

Logada”“Acesso ao Sistema”“Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”efetuar login, 

no quadro “Minhas Atividades” escolher “Encaminhar documentos de habilitação”. 

 

9. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 

9.1 Prosseguindo, o(a) Pregoeiro(a) verificará o atendimento das condições de habilitação do 

licitante detentor do melhor preço, mediante a análise da documentação encaminhada na forma do 

subitem 5.5.1; 

9.2 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da 

proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, após solicitação 

do(a) pregoeiro(a) no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art. 38, do Decreto 

10024/19; 

9.3 Os Licitantes MEI/ME/EPP, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que as certidões apresentem alguma 

restrição, hipótese em que será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

mediante comunicação eletrônica a todos os participantes, prorrogável por igual período, a critério 

da Administração, desde que requerida pelo licitante, mediante justificativa; 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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9.4 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado ao(à) Pregoeiro(a), 

convocar oMEI/ME/EPP remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e 

o limite de classificação; 

9.5 Constatado o atendimento pleno pelo licitante das exigências de habilitação previstas neste 

Edital, este será declarado vencedor do certame, iniciando-se, por conseguinte, o prazo recursal; 

9.5.1 O licitante declarado vencedor deste certame, deverá, então, encaminhar a Proposta 

Comercial, em original, assinada pelo seu representante legal, devidamente readequada em função 

do seu menor preço; 

9.6 No julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não 

altere(m) a substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia 

para fins de habilitação; 

9.7 Se, todos os licitantes forem inabilitados, fica facultado ao(à) Pregoeiro(a) a aplicação das 

disposições do art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

10. DOS RECURSOS: 

10.1 Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação do(s) licitante(s) 

vencedor(es) deste PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente 

a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário 

eletrônico disponibilizado no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br – na “Área do Licitante” 

efetuar o login no sistema por meio da opção “Acesso ao Sistema” selecionar “Se Você é 

Licitante, faça login aqui: Acessar” escolher a opção “Intenção de Recurso” localizada no 

quadro “Outras Ações”no prazo de até 30 (trinta) minutos, a partir da comunicação pelo sistema; 

10.2 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo(a) pregoeiro(a) será 

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar Razões de Recurso, facultando-se aos demais 

licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses; 

10.3 Os recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado 

no item 10.1; 

10.4A falta de manifestação motivada do licitante, no prazo estabelecido no item 10.1, importará na 

decadência do direito de recurso ficando o(a) pregoeiro(a) autorizada a adjudicar o objeto ao 

licitante declarado vencedor; 

10.5A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por 

meio de comunicação por e-mail; 

10.6 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora do prazo 

legal e/ou subscrito(s) por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 

para responder pelo licitante. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

11.1 Havendo interposição de recurso(s), o(s) mesmo(s) será(ao) analisado(s) pelo(a)pregoeiro(a) 

que o(s) submeterá ao Secretário de Administração, para decisão quanto à adjudicação do objeto e à 

homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios, decorrentes. Se, ao contrário, não 

houver interposição de recurso, caberá ao(à) pregoeiro(a) a adjudicação. 
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12.  DAS OBRIGAÇÕES: 

 DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 

12.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de 

Registro de Preço, decorrente; 

12.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 15 (quinze) dias a 

contar da data do seu recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver a Ata de Registro de 

Preços dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando a empresa às penalidades legalmente estabelecidas; 

12.3. Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do Edital e de 

seu(s) Anexo(s);  

12.4. Manter, durante toda a execução a Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

 DO CONTRATANTE: 

12.5 Encaminhar à Empresa Registrada a Ata de Registro de Preços, em prazo não superior a 30 

(trinta) dias contados da data da sua emissão;  

12.6 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 

12.7 Realizar a Gestão da (s) Ata(s) através do servidor Jefferson Vieira, e-

mail engenharia.semasa@lages.sc.gov.br tendo como substituto o servidor Ricardo Fontana Sirtoli, 

e-mail engenharia.semasa@lages.sc.gov.br. 

 

13. DO(S) PRAZO(S) E LOCAL(IS): 

13.1 De Início:a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 

13.2 De Execução:em até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de 

Preços; 

13.3 De Entrega(s)/Local(is):em até 30 (trinta) dias, a contar da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), 

no(s) local(is) nela(s) indicado(s); 

13.4 Do Recebimento:Provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da 

Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em 

consequência a aceitação, para ulteriormente passar o recebimento definitivo, se aprovado(s); 
13.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 

 

14. DO(S) PAGAMENTO(S): 

14.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s), à vista da(s) Nota(s) Fiscal(is), 

decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

14.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 

comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e 

demais Documentos inerentes ao Processo; 

14.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 

atualização financeira será o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93 e 

Diplomas Complementares, incidindo juros de mora nos termos do art. 40, XIV, “d”, da Lei 

8.666/93. 

 

15. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

15.1 O objeto desta licitação será adquirido com recursos 100% Próprios, provisionados na conta 

Aquisição de Grupos Geradores para ERAB III, ERAT e ETA, Código de Despesa 5 e Elemento de 

Despesa 44905239;  

15.2 Valor Global Estimado, Máximo: R$ 1.291.464,18 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, 

quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos). 
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16. DA REVISÃO DOS PREÇOS: 

16.1O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 

no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 

gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 

16.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 

16.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido 

de fornecimento; 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 

16.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata 

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa; 

16.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a 

Empresarealize a entrega do produto, e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, 

esta nãoincidirá sobre o pedido já formalizado e empenhado; 

16.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão 

recebidos. Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço 

registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município. 

 

17. DO REGISTRO DE PREÇOS 

17.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal 

de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de materiais, para contratações futuras; 

17.2 A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as 

condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, 

fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento 

convocatório e nas respectivas propostas aduzidas; 

17.3 Órgão Gerenciador é órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução 

do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da 

futura Ata de Registro de Preços; 

17.4 Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da 

presente licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de 

Preços; 

17.5 O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Lages; 

17.6 A existência de Registro de Preços não obriga o Município a firmar as contratações que 

delespoderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade 

de condições. 
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18. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 

18.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 

da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 

possibilidade de adesão; 

18.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador 

e órgãos participantes; 

18.4 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou  

entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e  

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

18.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 

aderirem; 

18.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 

18.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

19.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas 

Complementares, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; 

19.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 

19.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

a) por razão de interesse público;  

b) a pedido do fornecedor.  

 

20. DA CONTRATAÇÃO 

20.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para 

assinatura da Ata de Registro de Preços, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá 

efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7


 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 

20.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de 

Registro de Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 

20.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no 

prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; 

20.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de 

fornecimento pelo fornecedor; 

20.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, 

mesmo que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 

20.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 

registrado em igualdade de condições. 

 

21. DAS SANÇÕES: 

21.1 Consoante o disposto noart. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da AtadeRegistro 

de Preços enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 

21.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser 

aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser 

arbitrada em valor de 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 

21.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

o Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 

21.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar 

documentos solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem 

prejuízo da aplicação de multa de 10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais 

sanções previstas em lei, o Município se reserva ao direito de convocar outro licitante, observada a 

ordem de classificação, hipótese em que a(o) pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o 

licitante para obtenção de preço menor; 

21.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pelo 

licitante, poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da 

Administração, isolada ou cumulativamente: 

a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na 

Ata; 

b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública 

por prazo de até 5 (cinco) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será 

concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois 

de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

22. DAS DEMAIS CONDIÇÕES: 

22.1 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 

22.2 Somente serão aceitos pedidos de esclarecimentos, impugnações, propostas e lances 

encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital; 
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22.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário; 

22.4 É facultado ao(à) Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta; 

22.5 Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a 

indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas 

à sessão pública do pregão; 

22.6 Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no endereço eletrônico 

www.licitacoes.caixa.gov.br, por meio das consultas do quadro “Painel Geral”. Selecionar o 

número do certame desejado e clicar na aba “Editais”; 

22.7 No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as 

propostas porventura encaminhadas continuam válidos; 

22.8 Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, 

permanecendo válido apenas o credenciamento do(s) licitante(s); 

22.9 Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no endereço eletrônico 

www.licitacoes.caixa.gov.br, no quadro “Painel Geral”, selecionar o número do certame desejado e 

clicar na aba “Pedidos de Esclarecimento”; 

22.10 É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no 

endereço http://licitacoes.caixa.gov.br; 

22.11 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste 

Edital e em seus anexos; 

22.12 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação, tais 

como elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital; 

22.13 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente na 

PREFEITURA; 
22.14 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a); 

22.15 O Edital encontra-se disponível no site: http://www.lages.sc.gov.br. 

 

23.  DO DIREITO DE RESERVA: 

23.1 O Município deLages, reserva-se ao direito, derevogarocertame por razõesdeinteressepúblico 

devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 

da Lei de Licitações; 

23.2 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as 

especificações do Edital e seu(s) anexo(s), não será(ão) aceito(s), sem atribuição de qualquer ônus 

ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 

 

24. DA PUBLICIDADE: 

24.1ATA(S) / ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO  

Site Oficial da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br, no campo apropriado configurado na página da 

disponibilização dos editais; 

Fly-Transparência; 

 

24.2 CONTRATOS/ARP’s 

O termo de contrato no Fly-Transparência com automaticidade a formalização, via site Oficial da 

Prefeitura: www.lages.sc.gov.br; 

O espelho, na Imprensa Oficial do Município – DOM e/ou imprensa oficial do(s) ente(s) 

detentor(es) do(s) recurso(s) financeiro(s); 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://www.lages.sc.gov.br/
http://www.lages.sc.gov.br/
http://www.lages.sc.gov.br/


 
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 

 

25. DO FORO: 

Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 

porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do licitante. 

 

Lages, 26 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa de Oliveira Freitas 

Pregoeira 

 

 

 

Fabiano Marcelino de Sá 

Diretor de Licitações e Contratos 

 

 

 

Antônio Cesar Alves de Arruda 

Secretário de Administração e Fazenda 
 

 

 

Jurandi D. Agustini 

Secretário da SEMASA 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

REF.:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2021 

 

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Grupos Geradores para ERAB III, ERAT e 

ETA. 

 

1 – RELAÇÃO DOS ITENS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

ESTIMADO 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

MÁXIMO 

ESTIMADO 

R$ 

01 Grupo gerador de energia 125/113KVA a Diesel com 

carenagem. 

Características: Trifásico. Grupo gerador a Diesel, com 

potência mínima de125/113KVA, frequência 60HZ. Com 

instalação, conforme especificações constantes no Termo 

de Referência. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações da ABNT no que couber. 

UND 1    250.498,32  250.498,32  

02 Grupo gerador de energia 550/495KVA a Diesel. 

Características: Trifásico. Grupo gerador a Diesel, com 

potência mínima de 550/495KVA, cabinado, frequência 

60HZ. Com instalação, conforme especificações 

constantes no Termo de Referência. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações da ABNT no 

que couber. 

UND 1 536.642,83   536.642,83  

03 Grupo gerador de energia 320/400KVA a Diesel com 

carenagem. 

Características: Trifásico. Grupo gerador a Diesel, com 

potência mínima de 320/400KVA, frequência 60HZ. Com 

instalação, conforme especificações constantes no Termo 

de Referência. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações da ABNT no que couber. 

UND 1    504.323,03   504.323,03  

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 1.291.464,18 

 
NOTA: Em caso de divergência entre os itens do edital e os do Portal de Compras, prevalecem as informações constantes do 

edital. 

 

 

1. DAS NORMAS APLICÁVEIS 

Todo o conjunto Motor-Geradores (GMG) deverá ser projetado, construído ensaiado de acordo com as 

últimas revisões das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO 

(Inatituto Metrologia Nacional), devendo ser aplicadas, em casos omissos, as normas das seguintes 

entidades: 

1.1 ANSI - American National Standard Institute 

1.2 NEMA - National Electrical Manufacturers Association  

1.3 VDE  - Verband Deutscher Elektrotecniker 

1.4 DIN  - Deustshe Industrie Normen  

1.5  IEC – International Electrotechnical Commission  

1.6 ISSO – International Organization for Standardization  

1.7 ASTM – American Society for Testing and Material  
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2. DO PRAZO DE FORNECIMENTO 

O fornecimento deve ocorrer em 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva solicitação de 

fornecimento da SEMASA. 

 

3. ENTREGA TÉCNICA: 

3.1 Instalações do Grupo de gerador abrangendo:  

3.2 Ligações elétricas; 

3.3 Sistema de aterramento e demais sistemas operacionais, tais como combustível, arrefecimento, 

lubrificação e escapamento; 

3.4 Inspeções visuais dos equipamentos disponibilização dos itens necessários a sua operacionalidade; 

3.5 Execuções da primeira partida do Grupo Gerador; 

3.6 Realizações dos testes operacionais do conjunto de manobras de carga com interrupções 

momentâneas, com carga local; 

3.7 O equipamento deverá ser testado na fábrica do fornecedor em situação simulada em banca de testes; 

3.8 O teste consistirá de colocar os grupos em funcionamento seguido da ligação dos mesmos, no caso de 

03 (três) geradores, e após deve ser simulada a ligação dos grupos a carga equivalente; 

3.9 Os testes deverão ser acompanhados por representante técnico da SEMASA, sendo que quaisquer 

despesas de realização, deslocamento e permanência correrá por conta da empresa contratada; 

 

4. ASSIETÊNCIAS TÉCNICA 

4.1 A contratada deverá dispor de equipe técnica devidamente capacitada para manutenção corretiva do 

grupo na região prazo de até (3) horas para atendimento, para que seja possível o pronto-atendimento 

das necessidades da contratante; 

4.2 Colocar plano de manutenção preventiva para 02 anos à fiscalização da SEMASA; 

4.3 Prover suporte para atendimentos de emergência 24 horas através de responsável técnico da empresa 

vencedora; 

4.4 Possuir estoque de peças originais para reposição; 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  

5.1 Acontratada deverá encaminhar para cada item do fornecimento, os seguintes documentos: 

5.1.1 Cópias de normas de fabricação de organização não mencionadas neste item desta especificação; 

5.1.2 Cópia impressa de manuais de instrução e manutenção, desenhos técnicos; 

5.1.3 Certificados originais ou cópias completas dos ENSAIOS DE TIPO autenticadas; 

5.1.4 Detalhes completos do projeto, construção e descrição do funcionamento; 

5.1.5 Características, classe de isolamento, tensões suportáveis, corrente normais, etc; 

5.1.6 Relação codificada de peças sobressalentes e respectivos preços unitários. 

5.1.7 Modelos dos relatórios de ensaios de recebimento, com todos os procedimentos a serem realizados 

e, equipamentos e instrumentos utilizados; 

5.1.8 Declaração emitida por no mínimo 3 (três) clientes que utilizem GMG (Grupo Motor Gerador) de 

igual ou maior capacidade, atestando o bom funcionamento, contendo além da declaração o 

endereço, telefone e nome do responsável; 

 

6. FORNECER CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 

Capacitação/Treinamento para 02 (dois) técnicos da SEMASA sobre a Operação Manutenção e 

Análise de defeito e falha dos equipamentos, in loco, ou em fábrica.  

 

7. DAS INSTALAÇÕES 

7.1 A instalação a ser executada deverá atender a todas as normas aplicáveis, alem das recomendações 

previstas no manual de instalação dos equipamentos; 

7.2 Serão da responsabilidade da empresa contratada, danos à estrutura, recomposição em alvenaria pisos 

pintura e vidraças etc; 

7.3 Deverá esta inclusa toda a instalação a instalação elétrica, incluindo cabeamento e todo material 

necessário para perfeito funcionamento dos geradores; 
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7.4 Deverão ser fornecidos máquinas e equipamentos para execução dos serviços de instalação elétrica, 

testes e aferições finais; 

7.5 Utilizar-se de componentes de qualidade, novos e adequados a instalação dos equipamentos; 

7.6 Todas as ferramentas e equipamentos necessários À instalação dos equipamentos serão da 

responsabilidade da empresa contratada; 

7.7 Responsabilizar-se por um 01 (um) em relação aos equipamentos e instalações executadas, devendo o 

mesmo providenciar a troca dos equipamentos que apresentarem problemas dentro deste período, 

imediatamente após o dano ocorrido, evitando assim maiores perdas e danos a SEMASA; 

7.8 Informar quaisquer alterações de projeto (peças, placas, software, componentes eletrônicos, 

mecanismos, borneiras, conectores, etc); 

7.9 Dispor de equipe técnica devidamente capacitada para manutenção corretiva do grupo gerador na 

região prazo de até (03) horas para atendimento, para que seja possível o pronto-atendimento das 

necessidades da contratante; 

7.10Colocar plano de manutenção preventiva para 02 (dois) anos à fiscalização da SEMASA; 

7.11 Prover suporte para atendimento de emergência 24 horas através de responsável técnico da empresa 

vencedora; 

7.12 Apresentar projeto elétrico para aprovação junta à concessionária (CELESC); 

7.13 Cópias das normas de fabricação dos itens licitados; 

7.14 Características, classe de isolamento, tensões suportáveis, corrente nominais, etc. 

 

 

2 . INSTALAÇÕES DO GRUPO GERADOR NA ETA - (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA).  

Fornecimento. Instalação e Colocação em funcionamento de grupo motor gerador a diesel comcarenagem 

potência mínima de 125/113KVA em regime Prime Power para o prédio da ETA. Av 1° de Maio, 1700, 

Bairro Popular. 

 

2.1 Especificação Básica de Materiais, Equipamentos e Mão-de-Obra. 

Os materiais e equipamentos a serem projetados e instalados deverão obedecer obrigatoriamente às seguintes 

especificações técnicas em função das condições de manutenção que a Semasa determinar. 

 

2.2 Instalação GMG: 

2.2.1 A fim de atender a demanda solicitada, deve ser fornecido e instalado grupo gerador, carenado, 

com alternador hibrido especial para cargas motóricas, fator de potência 0,8 indutivo, dotado de Quadro de 

Comando Automático (em rampa), com dispositivo de conexão e sincronismo, com chave de transferência, na 

tensão de 380/220Vca - 60Hz. Trifásico. 

2.2.2 O escopo deste fornecimento incluirá, mas não se restringirá, ao estipulado nesta especificação, 

cabendo ao fornecedor às complementações julgadas necessárias ao bom desempenho do grupo gerador e seus 

complementos. 

 2.2.3 Equipamento estará dimensionado para atender a: 

 2.2.4 Um (01) motor de indução trifásicos de 40CV, 2 conjunto moto bomba de 5CV, 4 bombas 

dosadoras de 0,37kW cada, carga de ar condicionado e a iluminação interna e externa do prédio da ETA 

perfazendo 15 kW de carga. 

2.2.5 Iluminação interna e externa da ETA - potência de 10KVA.  

2.2.6 Nova estação de tratamento de água Compacta 19,2kW 

 

 

2.3  Projeto elétrico para instalação de grupo(s) gerador (es) 

2.3.1 Incluir projeto e Estudo de seletividade para aprovação do projeto junto à concessionária local 

(CELESC). 

2.3.2 Da aprovação deste projeto depende a execução do serviço. 

2.3.3 Este projeto deverá obedecer obrigatoriamente às seguintes condições: 

2.3.4 Instalação de grupo gerador que forneça energia elétrica para um motor de indução trifásicos de 40CV, 2 

conjunto moto bomba de 5CV, 4 bombas dosadoras de 0,37kW cada e a iluminação interna e externa do 

prédio da ETA perfazendo 15 kW de carga e a nova estação de tratamento de água Compacta 19,2kW  
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2.3.5 Instalação de chave de conexão de grupo à barra de sincronismo em caixa separada do comando. 

2.3.6 Ligação da sala do gerador até a chave de transferência geral de baixa tensão da Casa de Bombas através 

de cabos devidamente dimensionados para as cargas a serem atendidas 

2.3.7 Os cabos devem ser instalados em eletrocalhas na parte interna e eletrodutos de aço galvanizado na parte 

externa da casa. 

2.3.8 O eletroduto e a eletrocalha devem ser dimensionados com capacidade adequada para permitir a 

passagem de cabos para uma futura ampliação de potência dos geradores (instalação de outro grupo gerador). 

2.3.9 A empresa deverá realizar visita técnica na ETA, para definição dos itens a ser dimensionado no projeto 

complementar a ser elaborado (registrando a sua presença no livro de ocorrências existente na CB), 

observando os requisitos mínimos de qualidade e segurança recomendados pela ABNT, assumindo a 

responsabilidade técnica pelo projeto e execução dos serviços com a competente emissão da ART no CREA-

SC 

2.3.10 Este projeto complementar deve ser aprovado pela Semasa, possibilitando assim a sua execução, não 

eximindo assim tais responsabilidades da contratada. 

2.3.11O conjunto GMG deverá ser instalado em sala civil conforme dimensões repassadas pelo vencedor a ser 

construído pela Semasa, ou em local aberto.  

2.3.12 Possuir sistema de atenuação de ruídos em um nível máximo de até 85dB 1,5 metros de distancia. 

2.3.13 Possuir um relé de proteção, capaz de atender as exigências e funções ANSI (67-Rele direcional de 

sobrecorrente de fase) da concessionária. 

2.3.14 O nível de emissão de gases deverá atender as normas ambientais do Governo de Santa Catarina e 

legislação federal. 

2.3.15 A descarga dos gases de combustão para o extintor deverá ser feita através de oxicatalizador, que reduz 

os níveis de poluentes emitidos no funcionamento grupo motor gerador. 

2.3.16 Segmento elástico, silenciador hospitalar e tubulação, são indispensáveis.  

2.3.17 Entrada dos cabos de força por abertura inferior, abaixo do quadro de proteção (disjuntor).  

2.3.18 O conjunto completo (GMG, controle e acessórios) será instalado pela empresa vencedora em local pré-

determinado pela SEMASA. 

2.3.19 O local de instalação possui infra-estrutura (base de assentamento concretada) adequada para receber o 

GMG. A contratada repassará detalhes e projetos para esta base de assentamento; 

 2.3.20 Ligação da sala dos geradores até a chave de transferência geral de baixa tensão da Casa de Bombas 

através de cabos devidamente dimensionados para as cargas a serem atendidas. 

2.3.21 A empresa deverá realizar visita técnica na ETA (Estação de Tratamento da Água), para definição dos 

itens a ser dimensionado no projeto complementar a ser elaborado, observando os requisitos mínimos de 

qualidade e segurança recomendados pela ABNT(Associação Brasileira Normas Técnicas), assumindo a 

responsabilidade técnica pelo projeto e execução dos serviços com a competente emissão da ART (Anotação 

de Responsabilidade Técnica) no CREA(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)-SC. 

 2.3.22 Para funcionamento do sistema manual/automático está prevista a instalação de um CLP. Este CLP 

deve enviar informações ao Controlador Lógico Programável da telemetria existente (sinal analógico/digital), 

fornecendo informações do sistema de proteção, sistema de arrefecimento, Sistema elétrico, Sistema de 

gerenciamento eletrônico de velocidade (R.E.V.) de seu estado, ao Centro de Controle e Operações (CCO), e 

níveis dos tanques externo. 

 

2.4 Motores (ELETRÔNICO) 

2.4.1 Potências: compatível para acionamento de operação da estação de tratamento e iluminação interna e 

externa. 

2.4.2 Tipo:  

2.4.3 Injeção eletrônica de combustível, aspiração natural, 4 cilindros em linha. 

2.4.4 Sistema de governo: regulador eletrônico de velocidade. 

2.4.5  Sistema elétrico: motor elétrico de partida de 12 Vcc dotado de alternador para a carga da bateria; 

2.4.6 Sistema de arrefecimento: radiador, ventilador e bomba centrífuga. 

2.4.7 Sistema de pré-aquecimento: através de resistência elétrica intercalada no circuito de refrigeração. 

2.4.8 Filtros com elemento substituível para: ar tipo seco, lubrificação e combustível; 

2.4.9 Sistema de proteção: Termostato por alta e baixa temperatura da água e pressostato de alta/baixa pressão 

do óleo, sensor de nível de arrefecimento, provocando parada no motor nos casos de superaquecimento d'água 
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e de arrefecimento (baixo nível d'água) e pressostato de baixa pressão do óleo de lubrificação e falta de d'água 

no radiador; 

2.4.10 Sistema de gerenciamento eletrônico de velocidade (R.E.V.), este que visa estabelecer a rotação do 

motor diesel em 1.800 RPM, garantindo a geração e estabilidade da frequência em 60 Hz; 

2.4.11 Manual de Operação. 

2.4.12 O motor diesel deve obrigatoriamente ser novo de fabricação. 

2.4.13 Montado na base do grupo gerador sobre coxins anti-vibração. 

2.4.14 Incluir sensor de nível de água no radiador. 

2.4.15 Válvula de dreno do óleo lubrificante. 

2.4.16 Válvula de drenagem do liquido de arrefecimento 

 

2.5 Gerador 

2.5.1 Potência aparente mínima 125/113kVA - Dimensionada para atender a carga de um motor de indução 

trifásicos de 40CV, 2 conjunto moto bomba de 5CV, 4 bombas dosadoras de 0,37kW cada e a iluminação 

interna e externa do prédio da ETA perfazendo 15 kW de carga , demais equipamento elétricos laboratoriais e 

a nova estação de tratamento de água compacta de 19,2 kW 

2.5.2 Iluminação interna e externa da potência de 10kW. 

2.5.3 Tipo: alternador síncrono, trifásico, especial para cargas deformantes. 

2.5.4 Excitação: excitatriz rotativa sem escovas (Brushless) com regulador eletrônico automático de tensão 

montado junto ao gerador. 

 2.5.5 Tensão: 380/220VCA. 

2.5.6 Trifásico 

 2.5.7 Frequência: 60HZ, (4pólos/1800rpm). 

 2.5.8 Ligação: estrela com neutro acessível. 

 2.5.9 Grau de proteção: IP23 

2.5.10 Classe de isolamento: H (180°C).  

2.5.11 Regulação: regulador de tensão eletrônico para mais ou menos 2% em toda faixa de carga. 

2.5.12 Regulagem de Frequência, Excitatriz de CA e unidade retificadora rotativa. 

2.5.13 Refrigeração: Ventilador centrífugo montado no próprio eixo. 

 2.5.14 Rolamento único, sem escovas tipo brushless, campo rotativo, 4 pólos, tela de proteção a prova de 

gotejamento. 

2.5.15 Enrolamento do estator com revestimento Epoxy 

2.5.16 Rotor excitatriz impregnados com resina de poliéster adequada ao clima tropical, resistente a óleo e 

ácidos. 

2.5.17 Rotor enrolado em camadas com cunha mecânica. 

2.5.18 Manual de Operação. 

2.5.19 Rolamento blindado, com lubrificante permanente. 

2.5.20 Disjuntor de Proteção manual na base do GG; 

2.5.21 Sobre velocidade: 125%  

2.5.22 Montado na base do grupo gerador sobre coxins anti-vibração. 

 

2.6 Base Metálica 

 Construída em longarinas de chapa dobrada em "U", com travessas tubulares soldadas, suportes de apoio para 

motor gerador pontos para colocação dos amortecedores de vibração.  

 

2.7 Quadro de comando dos geradores 

 

2.7.1 Dotado de controlador micro-processado para grupos geradores que incorpora as funções de medição 

digital, monitoração sistema de controle, que está instalado individualmente no motor-gerador. Possui uma 

interface simples, regulação digital de tensão, controle de partida/parada e proteções do motor e gerador, pede-

se que não seja 

fixado na base do grupo gerador.  

2.7.2 Medições do motor: Temperatura, pressão do óleo, tensão de bateria, horímetro e RPM. 
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2.7.3 Medições do gerador: Tensão entre fases e fase-neutro, corrente trifásica, potência aparente (kVA) e 

frequência. 

2.7.4 Proteções do motor: Baixa pressão do óleo lubrificante, alta e baixa temperatura do liquido de 

arrefecimento, baixo nivel dolíquido de arrefecimento, tensão alta e tensão baixa da bateria, falha na partida, 

sobre-velocidade. 

2.7.5 Proteções do gerador: Tensão alta e tensão baixa, sobrecorrente, frequência alta e frequência baixa, 

sobrecarga de campo, perda das amostras de tensão. 

2.7.6 Funções técnicas: Temporizador de partida, partida/parada elétrica. 

2.7.7 Interface Modbus ou similar - para interconexão com o equipamento do cliente. 2.7.8 Entradas 

configuráveis: O controle inclui quatro (4) sinais de entrada de dispositivos discretos do cliente que podem 

ser configuradas para advertência, parada ou indicação de status, além da exibição de mensagens. 

2.7.9 O quadro deverá ser em estrutura de chapa de aço # 14 USG, com pintura em pó a base de époxi aplicado 

por processo eletrostático, na cor cinza. 

2.7.10 Todos os circuitos internos do quadro deverão ser claramente identificados. 

2.7.11 Este quadro deve possuir um CLP(controlador lógico programável ou microprocessador) responsável 

pela: supervisão da rede, partida, parada, sincronismo no caso dos dois geradores e transferência automática 

do(s) grupo(s) para funcionarem com a telemetria atual. 

2.7.12 O quadro de comando deve ser instalado dentro da sala dos geradores, devendo ser montado em 

gabinete metálico auto-sustentado, devendo fazer o monitoramento com indicações digitais para: 

2.7.13 Tensão (de linha e de fase) 

2.7.14 Corrente  

2.7.15 Frequência 

2.7.16 Potência ativa (kW)  

2.7.17 Potência reativa (kVAr) 

2.7.18 Fator de potência (cosj) 

2.7.19 Horas de operação  

2.7.20 Número de horas restantes para manutenção 

2.7.21 Rotação 

2.7.22 Pressão do óleo 

2.7.23 Contador de partidas 

2.7.24 Temperatura do motor 

2.7.25 Tensão de bateria, 

2.7.26 Este quadro deve possuir led's indicadores para: 

2.7.27 Quadro ligado. 

2.7.28 Automático/manual.  

2.7.29 Grupo em supervisão. 

2.7.30 Alarme. 

2.7.31 Parada de emergência. 

2.7.32 Fase medida 

2.7.33 Deve ter anúncios no display para: 

2.7.34 Falha partida 

2.7.35 Falha parada 

2.7.36 Baixa pressão.  

2.7.37 Alta temperatura. 

2.7.38 Tensão anormal (alta/baixa).  

2.7.39 Frequência anormal (alta/baixa). 

2.7.40 Sobrecorrente. 

2.7.41 Sobrecarga.  

2.7.42 Subtensão da bateria 

2.7.43 Curto-circuito. 

 

2.8 Operação 

O quadro de comando automático poderá funcionar sob comando automático, manual ou teste. 
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2.9Manual: 

2.9.1 Neste modo de operação, a partida dos grupos se dará manualmente no CLP. Em seguida os grupos são 

ligados em paralelo e à barra automaticamente.  

2.9.2 Transferência de carga da REDE/GMG e GMG/REDE pelo acionamento dos respectivos comandos no 

painel frontal. 

2.9.3 Parada do grupo, pelo acionamento do comando de parada no painel frontal. 

 

2.10 Automática: 

2.10.1 Quando selecionado este modo, enquanto a rede estiver em condições normais à carga será alimentada 

por esta. Em caso de falta de energia estão previstos os seguintes ajustes:  

2.10.2 Tempo de confirmação de falha da rede ajustável de 01 a 99 segundos. 

2.10.3 Faixa de supervisão da rede: sobretensão e subtensão (+/- 15%). 

2.10.4 Faixa de supervisão da tensão do grupo: sobretensão e subtensão (+/- 10%). 

2.10.5 Faixa de supervisão da frequência do grupo: sobrefrequência e subfrequência 

(+/-5%). 

2.10.6 Três (3) tentativas de partida com intervalos reguláveis de 01 a 99 segundos. 2.10.7 Após a 3ª  tentativa, 

não ocorrendo partida será sinalizada falha. 

2.10.8 Após a partida, ocorrendo estabilização de pressão, tensão e frequência o 1° grupo será conectado no 

barramento de sincronismo. 

2.10.9 Ao normalizar a rede da concessionária ocorre a transferência GMG/REDE, a partir da confirmação da 

normalidade da rede (ajustável de 0,0 a 15 minutos); 

2.10.10 Aos termos todos os grupos no barramento, dar-se-á operação das chaves de transferência. 

2.10.11 Os grupos permanecem de 01 a 3 minutos, ajustável, para resfriamento, sendo após comandada a 

parada. Ocorrendo anormalidade no período de resfriamento, o grupo reassume a alimentação da carga. 

 

2.11 Testes: quando selecionado o modo "teste" será simulada a falta de energia da rede, 

sendo chamada a partida do grupo, porém a carga permanecerá alimentada pela rede, para a transferência basta 

efetuar o comando manual. 

 

2.12 Etapas de força 
54.1 O sistema de força é constituído pelos dispositivos de conexão de transferência automática de carga. 

54.2 Os dispositivos são interligados por barras de cobre eletrolíticas, devidamente pintadas conforme norma 

ABNT, com pontos de ligação prateados para um perfeito contato elétrico. 

 

2.13 Dispositivos de saída de carga 
 Por dois contatores eletromagnéticos, tripolares, com bobina alimentada em corrente retificada. 

 

2.14 Contatoras. 
As contatoras serão tripolares, com bobina alimentada em corrente retificada, nas capacidades a serem 

projetadas individualmente. 

 

2.15 Disjuntores  

Os Disjuntores de proteção serão do tipo caixa moldada de fabricação SIEMENS ou similar a serem 

projetados individualmente conforme as potências a serem atendidas. 

 

2.16 Quadro de Transferência Automática (QTA)  

2.16.1 Quadro de transferência automático, composto por um Mecanismo de Transferência de Capacidade 

400A preparado para funcionamento em regime de transferência aberta, com interrupção, estando incluso de 

um relé programador para horário de ponta. Deve ser locado em painel fora da base do grupo gerador. 

 2.16.2 A interface do painel possibilita a visualização de indicação de status da transferência, posição da 

transferência e indicações de controle. A interface também possibilita a configuração dos parâmetros do 

sistema e ajustes. Dedicado apenas ao painel de transferência. 

2.16.3 O sistema de transferência automático de carga em RAMPA ofertado é capaz de executar paralelismo 

momentâneo, entre o disjuntor da CONCESSIONÁRIA e o disjuntor do GRUPO GERADOR. Este sistema 
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visa á transferência ininterrupta e gradativa de cargas para operações em horário de ponta, no retorno à 

concessionária após uma emergência, ou em manobras programadas. 

 

2.17 Acessórios: 

2.17.1 Recipiente diário de consumo para combustível diesel com capacidade mínima de até 300 litros em 

polietileno na base do gerador. 

2.17.2 Entrada para abastecimento automático de combustível vindo do recipiente diário.  

2.17.3 Uma bateria de partida de 12Vcc de 80 A/h com respectivos cabos conectores  

2.17.4 Para manter a bateria de partida e comando do GMG em um nível de flutuação desejável, deverá ser 

utilizado um retificador automático com as seguintes características:  

2.17.5 Tensão de alimentação: 220 a 250 Vca (duzentos e vinte a duzentos e cinquenta volts em corrente 

alternada):  

2.17.6 Tensão de saída nominal: 12 Vcc (doze volts em corrente continua); 

2.17.7 Corrente de saída máxima: 3A (três ampéres). 

2.17.8 Tanque para combustível metálico na base do GMG, com capacidade de até 300 litros;  

2.17.9 Conjunto de manuais técnicos; 

2.17.10 Sistema de pré-aquecimento do motor; 

2.17.11 Os eletrodutos projetados deverão ser de aço carbono, pintados na cor cinza padrão RPI, de rosca 

paralela, com espessura mínima de parede de 1,50 mm, obedecendo à norma ABNT NBR-5624/84. Todos os 

eletrodutos deverão ser do tipo galvanizado a fogo. 

2.17.12 As luvas deverão ser de aço carbono, galvanizadas a fogo, recebendo recobrimento igual a do 

eletroduto em sua superfície externa. 

2.17.13 As curvas deverão ser galvanizadas, recebendo recobrimento igual a do eletroduto em sua superfície 

externa.  

2.17.14 As buchas e arruelas deverão ser de alumínio ou liga zamac 

2.17.15 As braçadeiras para os eletrodutos deverão ser de aço galvanizado providas de cunha tipo 652 da Sisa 

ou similar.  

2.17.16 Os parafusos, porcas e arruelas deverão ser de bitola e tipo de rosca adequada às 

situações de emprego, do tipo galvanizado a fogo.  

2.17.17 As eletrocalhas, caso projetadas, deverão ser de dimensionadas através do projeto complementar. 

2.17.18 Deverão ser fornecidos ainda os seguintes acessórios: 

 2.17.18.1 Apoios elásticos ou conjunto de amortecedores de vibração de alto desempenho, tipo, mola 

helicoidais de aço, para instalação entre base metálica e superfície de sustentação. 

2.17.18.2 Quatro baterias chumbo ácido 12-180Ah com cabos e terminais. 

2.17.18.3 Silenciadores de absorção para escapamento de gases e segmentos elásticos. 

2.17.18.4 Manual técnico de manutenção e operação do Grupo motorGerador (em português). 

 

2.18 Retificadores de bateria  

2.18.1 Para manter as baterias de partida e comando do Grupo Gerador em nível de flutuação desejável 

deveremos ser utilizados um carregador automático. 

2.18.2 Este retificador deverá ser montado no Quadro Automático, com fácil acesso para manutenção, sendo 

fornecido com as seguintes características: 

2.18.2.1 Potência máxima de consumo: 230VA. 

2.18.2.2 Tensão de alimentação: 220V.  

2.18.2.3 Corrente de saída, máxima: 5 A. 

 

2.19 Condutores. 
Para conexão dos geradores ao quadro de comando automático, deste à chave de transferência e desta ao 

barramento do quadro geral de baixa tensão deverão ser empregados cabos condutores de cobre eletrolítico, 

unipolares, com isolamento em PVC classe 0,6/1kV nas bitolas a serem dimensionadas pela Empresa no 

projeto complementar, de fabricação Ficap, Pirelli, Alcoa ou similar.  
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2.20 Sinalizadores. 

Na parte externa do quadro da chave de transferência deve ser instalada sinalização de funcionamento dos 

geradores e para o caso de falhas. 

 

3 . INSTALAÇÕES DO GRUPO GERADOR NA – ERAT 2 - (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA 

TRATADA2).  

Fornecimento, instalação e colocação em funcionamento de grupo motor geradores a diesel com carenagem, 

potência mínima de 550/495 KVA em regime Prime Power para o pedido da ERAT 2. Av 1º de Maio, 1700, 

Bairro Popular.  

 

3.1 Especificação Básica de Materiais, Equipamentos e Mão-de-Obra. 

Os materiais e equipamentos a serem projetados e instalados deverão obedecer obrigatoriamente às seguintes 

especificações técnicas em função das condições de manutenção que a SEMASA determinar. 

 

3.2 Instalação GMG: 

3.2.1 A fim de atender a demanda solicitada, deve ser fornecido e instalado grupo motor gerador, carenado, 

com alternador híbrido especial para cargas motóricas, fator de potência 0,8 indutivo, dotado de Quadro de 

Comando Automático (em (rampa), com dispositivo de conexão e sincronismo, com chave de transferência, na 

tensão de 380/220Vca – 60Hz. 

                3.2.2 O escopo deste fornecimento incluirá, mas não se restringirá, ao estipulado nesta especificação, 

cabendo ao fornecedor as complementações julgadas necessárias ao bom desempenho do grupo gerador e seus 

complementos. 

                3.2.3 Equipamento estará dimensionado para atender a: 

                3.2.4 Um (1) motor de 500CV (70% da nominal), com sistema de partida com inversor de 

frequência e softstarter, com as seguintes caracteristicas: 

 

Potência 
500 cv 

370 kW 

Fabricante WEG 

Tensão 380 Vca 

Corrente 662 A 

Frequência 60 Hz 

Cosɸ 0,88 

Rend% 96 

RPM 1785 

FS 1.00 

CAT N 

Isol F 

 

                3.2.5 Iluminação interna da CB – potênciade 1,2KW. 

 

3.3 Projeto elétrico para instalação de grupo(s) gerador (es) 

3.3.1 Incluir projeto e Estudo de seletividade para aprovação do projeto junto à concessionária local 

(CELESC). 

3.3.2 Da aprovação deste projeto depende a execução do serviço. 

3.3.3 Este projeto deverá obedecer obrigatoriamente às seguintes condições: 

3.3.4 Instalação do grupo geradore que forneça energia elétrica para um motore de indução trifásicos, 

especificados acima, (os motores acionam bombas de recalque horizontais) e iluminação interna e externa do 

prédio da ERAT2 e sala de bombas; 

3.3.5 Instalação de chave de conexão de grupo à barra de sincronismo em caixa separada do comando. 
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3.3.6 Ligação da sala do gerador até a chave de transferência geral de baixa tensão da Casa de Bombas através 

de cabos devidamente dimensionados para as cargas a serem atendidas 

3.3.7 Os cabos devem ser instalados em eletrocalhas na parte interna e eletrodutos de aço galvanizado na parte 

externa da casa. 

3.3.8 O eletroduto e a eletrocalha devem ser dimensionados com capacidade adequada para permitir a 

passagem de cabos para uma futura ampliação de potência dos geradores (instalação de outro grupo gerador). 

3.3.9 A empresa deverá realizar visita técnica na ERAT2, para definição dos itens a ser dimensionado no 

projeto complementar a ser elaborado (registrando a sua presença no livro de ocorrências existente na CB), 

observando os requisitos mínimos de qualidade e segurança recomendados pela ABNT, assumindo a 

responsabilidade técnica pelo projeto e execução dos serviços com a competente emissão da ART no CREA-

SC 

3.3.10 Este projeto complementar deve ser aprovado pela Semasa, possibilitando assim a sua execução, não 

eximindo assim tais responsabilidades da contratada. 

3.3.11O conjunto GMG deverá ser instalado em sala civil conforme dimensões repassadas pelo vencedor a ser 

construído pela Semasa, ou instalado em local aberto. 

3.3.12 Possuir sistema de atenuação de ruídos em um nível máximo de até85dB 1,5 metros de distância. 

3.3.13 Possuir um relé de proteção, capaz de atender as exigências e funções ANSI (67-Rele direcional de 

sobrecorrente de fase) da concessionária. 

3.3.14 O nível de emissão de gases deverá atender as normas ambientais do Governo de Santa Catarina e 

legislação federal. 

3.3.15 A descarga dos gases de combustão para o extintor deverá ser feita através de oxicatalizador, que reduz 

os níveis de poluentes emitidos no funcionamento grupo motor gerador. 

3.3.16 Segmento elástico, silenciador hospitalar e tubulação, são indispensáveis.  

3.3.17 Entrada dos cabos de força por abertura inferior, abaixo do quadro de proteção (disjuntor).  

3.3.18 O conjunto completo (GMG, controle e acessórios) será instalado pela empresa vencedora em local pré-

determinado pela SEMASA. 

3.3.19 O local de instalação possui infra-estrutura (base de assentamento concretada) adequada para receber o 

GMG. A contratada repassará detalhes e projetos para esta base de assentamento; 

 3.3.20Fornecer cabeamento do Grupo Gerador ao QTA (quadro de transferência automático) e ao quadro 

geral de força atual; 

 3.3.22 Para funcionamento do sistema manual/automático está prevista a instalação de um CLP. Este CLP 

deve enviar informações ao Controlador Lógico Programável da telemetria existente (sinal analógico/digital), 

fornecendo informações do sistema de proteção, sistema de arrefecimento, Sistema elétrico, Sistema de 

gerenciamento eletrônico de velocidade (R.E.V.) de seu estado, ao Centro de Controle e Operações (CCO), e 

níveis dos tanques externo. 

 

3.4 Motores (ELETRÔNICO) 

3.4.1 Potências: compatível para acionamento conjunto moto-bomba 1 e 2; 

3.4.2 Tipo:  

3.4.3 Injeção eletrônica de combustível, aspiração natural, 5 cilindros em linha. 

3.4.4 Sistema de governo: regulador eletrônico de velocidade. 

3.4.5  Sistema elétrico: motor elétrico de partida de 12 Vcc dotado de alternador para a carga da bateria; 

3.4.6 Sistema de arrefecimento: radiador, ventilador e bomba centrífuga. 

3.4.7 Sistema de pré-aquecimento: através de resistência elétrica intercalada no circuito de refrigeração. 

3.4.8 Filtros com elemento substituível para: ar tipo seco, lubrificação e combustível; 

3.4.9 Sistema de proteção: Termostato por alta e baixa temperatura da água e pressostato de alta/baixa pressão 

do óleo, sensor de nível de arrefecimento, provocando parada no motor nos casos de superaquecimento d'água 

e de arrefecimento (baixo nível d'água) e pressostato de baixa pressão do óleo de lubrificação e falta de d'água 

no radiador; 

3.4.10 Sistema de gerenciamento eletrônico de velocidade (R.E.V.), este que visa estabelecer a rotação do 

motor diesel em 1.800 RPM, garantindo a geração e estabilidade da frequência em 60 Hz; 

3.4.11 Manual de Operação. 

3.4.13 Montado na base do grupo gerador sobre coxins anti-vibração. 

3.4.14 Incluir sensor de nível de água no radiador. 
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3.4.15 Válvula de dreno do óleo lubrificante. 

3.4.16 Válvula de drenagem do liquido de arrefecimento 

 

3.5 Gerador 

3.5.1 Potência aparente cada (mínima): - Dimensionada para atender a carga de um (1) motor elétrico de 500cv 

(70% da nominal), com sistema de partida com inversor de frequência, na bomba 1. 

3.5.2 Iluminação interna e externa da ERAT2 e prédio da ETA – potência de4,2KW; 

3.5.3 Tipo: alternador síncrono, trifásico, especial para cargas deformantes. 

3.5.4 Excitação: excitatriz rotativa sem escovas (Brushless) com regulador eletrônico automático de tensão 

montado junto ao gerador. 

 3.5.5 Tensão: 380/220VCA. 

3.5.6 Trifásico 

 3.5.7 Frequência: 60HZ, (4pólos/1800rpm). 

 3.5.8 Ligação: estrela com neutro acessível. 

 3.5.9 Grau de proteção: IP23 

3.5.10 Classe de isolamento: H (180°C).  

3.5.11 Regulação: regulador de tensão eletrônico para mais ou menos 2% em toda faixa de carga. 

3.5.12 Regulagem de Frequência, Excitatriz de CA e unidade retificadora rotativa. 

3.5.13 Refrigeração: Ventilador centrífugo montado no próprio eixo. 

 3.5.14 Rolamento único, sem escovas tipo brushless, campo rotativo, 4 pólos, tela de proteção a prova de 

gotejamento. 

3.5.15 Enrolamento do estator com revestimento Epoxy 

3.5.16 Rotor excitatriz impregnados com resina de poliéster adequada ao clima tropical, resistente a óleo e 

ácidos. 

3.5.17 Rotor enrolado em camadas com cunha mecânica. 

3.5.18 Manual de Operação. 

3.5.19 Rolamento blindado, com lubrificante permanente. 

3.5.20 Disjuntor de Proteção manual na base do GG; 

3.5.21 Sobre velocidade: 125%  

3.5.22 Montado na base do grupo gerador sobre coxins anti-vibração. 

 

 

3.6 Base Metálica 

Construída em longarinas de chapa dobrada em "U", com travessas tubulares soldadas, suportes de apoio para 

motor gerador pontos para colocação dos amortecedores de vibração.  

 

3.7 Quadro de comando GMG (QCGMG) 

 

3.7.1 Dotado de controlador micro-processado para grupos geradores que incorpora as funções de medição 

digital, monitoração sistema de controle, que está instalado individualmente no motor-gerador. Possui uma 

interface simples, regulação digital de tensão, controle de partida/parada e proteções do motor e gerador, pede-

se que não seja 

fixado na base do grupo gerador.  

3.7.2 Medições do motor: Temperatura, pressão do óleo, tensão de bateria, horímetro e RPM. 

3.7.3 Medições do gerador: Tensão entre fases e fase-neutro, corrente trifásica, potência aparente (kVA) e 

frequência. 

3.7.4 Proteções do motor: Baixa pressão do óleo lubrificante, alta e baixa temperatura do liquido de 

arrefecimento, baixo nivel dolíquido de arrefecimento, tensão alta e tensão baixa da bateria, falha na partida, 

sobre-velocidade. 

3.7.5 Proteções do gerador: Tensão alta e tensão baixa, sobrecorrente, frequência alta e frequência baixa, 

sobrecarga de campo, perda das amostras de tensão. 

3.7.6 Funções técnicas: Temporizador de partida, partida/parada elétrica. 
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3.7.7 Interface Modbus ou similar - para interconexão com o equipamento do cliente. 3.7.8 Entradas 

configuráveis: O controle inclui quatro (4) sinais de entrada de dispositivos discretos do cliente que podem 

ser configuradas para advertência, parada ou indicação de status, além da exibição de mensagens. 

3.7.9 O quadro deverá ser em estrutura de chapa de aço # 14 USG, com pintura em pó a base de époxi aplicado 

por processo eletrostático, na cor cinza. 

3.7.10 Todos os circuitos internos do quadro deverão ser claramente identificados. 

3.7.11 Este quadro deve possuir um CLP(controlador lógico programável ou microprocessador) responsável 

pela: supervisão da rede, partida, parada, sincronismo no caso dos dois geradores e transferência automática 

do(s) grupo(s) para funcionarem com a telemetria atual. 

3.7.12 O quadro de comando deve ser instalado dentro da sala dos geradores, devendo ser montado em 

gabinete metálico auto-sustentado, devendo fazer o monitoramento com indicações digitais para: 

3.7.13 Tensão (de linha e de fase) 

3.7.14 Corrente  

3.7.15 Frequência 

3.7.16 Potência ativa (kW)  

3.7.17 Potência reativa (kVAr) 

3.7.18 Fator de potência (cosj) 

3.7.19 Horas de operação  

3.7.20 Número de horas restantes para manutenção 

3.7.21 Rotação 

3.7.22 Pressão do óleo 

3.7.24 Temperatura do motor 

3.7.25 Tensão de bateria, 

 

3.7.26 Nível do tanque externo (4 a 20 Ma). 

3.7.26 Este quadro deve possuir led's indicadores para: 

3.7.27 Quadro ligado. 

3.7.28 Automático/manual.  

3.7.29 Grupo em supervisão. 

3.7.30 Alarme. 

3.7.31 Parada de emergência. 

3.7.32 Fase medida 

 

3.7.33 Deve ter anúncios no display para: 

3.7.34 Falha partida 

3.7.35 Falha parada 

3.7.36 Baixa pressão.  

3.7.37 Alta temperatura. 

3.7.38 Tensão anormal (alta/baixa).  

3.7.39 Frequência anormal (alta/baixa). 

3.7.40 Sobrecorrente. 

3.7.41 Sobrecarga.  

3.7.42 Subtensão da bateria 

3.7.43 Curto-circuito. 

 

3.8 Operação 

O quadro de comando automático poderá funcionar sob comando automático, manual ou teste. 

 

3.9 Manual: 

3.9.1 Neste modo de operação, a partida dos grupos se dará manualmente no CLP. Em seguida os grupos são 

ligados em paralelo e à barra automaticamente.  

3.9.2 Transferência de carga da REDE/GMG e GMG/REDE pelo acionamento dos respectivos comandos no 

painel frontal. 

3.9.3 Parada do grupo, pelo acionamento do comando de parada no painel frontal. 
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3.10 Automática: 

3.10.1 Quando selecionado este modo, enquanto a rede estiver em condições normais à carga será alimentada 

por esta. Em caso de falta de energia estão previstos os seguintes ajustes:  

3.10.2 Tempo de confirmação de falha da rede ajustável de 01 a 99 segundos. 

3.10.3 Faixa de supervisão da rede: sobretensão e subtensão (+/- 15%). 

3.10.4 Faixa de supervisão da tensão do grupo: sobretensão e subtensão (+/- 10%). 

3.10.5 Faixa de supervisão da frequência do grupo: sobrefrequência e subfrequência 

(+/-5%). 

3.10.6 Três (3) tentativas de partida com intervalos reguláveis de 01 a 99 segundos.  

2.10.7 Após a 3ª tentativa, não ocorrendo partida será sinalizada falha. 

3.10.8 Após a partida, ocorrendo estabilização de pressão, tensão e frequência o 1° grupo será conectado no 

barramento de sincronismo. 

3.10.9 Ao normalizar a rede da concessionária ocorre a transferência GMG/REDE, a partir da confirmação da 

normalidade da rede (ajustável de 0,0 a 15 minutos); 

3.10.10 Ao termo todos os grupos no barramento, dar-se-á operação das chaves de transferência. 

3.10.11 Os grupos permanecem de 01 a 3 minutos, ajustável, para resfriamento, sendo após comandada a 

parada. Ocorrendo anormalidade no período de resfriamento, o grupo reassume a alimentação da carga. 

 

3.11 Testes: quando selecionado o modo "teste" será simulada a falta de energia da rede, 

Sendo chamada a partida do grupo, porém a carga permanecerá alimentada pela rede, para a transferência 

basta efetuar o comando manual. 

 

 3.12 Etapas de força 
3.12.1 O sistema de força é constituído pelos dispositivos de conexão de transferência automática de carga. 

3.12.2 Os dispositivos são interligados por barras de cobre eletrolíticas, devidamente pintadas conforme norma 

ABNT, com pontos de ligação prateados para um perfeito contato elétrico. 

 

3.13 Dispositivos de saída de carga 
 Por dois contatores eletromagnéticos, tripolares, com bobina alimentada em corrente retificada. 

 

3.14 Contatoras. 
As contatoras serão tripolares, com bobina alimentada em corrente retificada, nas capacidades a serem 

projetadas individualmente. 

 

3.15 Disjuntores  

Os Disjuntores de proteção serão do tipo caixa moldada de fabricação SIEMENS ou similar a serem 

projetados individualmente conforme as potências a serem atendidas. 

 

3.16 Quadro de Transferência Automática (QTA)  

3.16.1 Quadro de transferência automático, composto por um Mecanismo de Transferência de Capacidade 

800A preparado para funcionamento em regime de transferência aberta, com interrupção, estando incluso de 

um relé programador para horário de ponta. Deve ser locado em painel fora da base do grupo gerador. 

 3.16.2 A interface do painel possibilita a visualização de indicação de status da transferência, posição da 

transferência e indicações de controle. A interface também possibilita a configuração dos parâmetros do 

sistema e ajustes. Dedicado apenas ao painel de transferência. 

3.16.3 O sistema de transferência automático de carga em RAMPA ofertado é capaz de executar paralelismo 

momentâneo, entre o disjuntor da CONCESSIONÁRIA e o disjuntor do GRUPO GERADOR. Este sistema 

visa á transferência ininterrupta e gradativa de cargas para operações em horário de ponta, no retorno à 

concessionária após uma emergência, ou em manobras programadas. 

 

3.17 Acessórios: 

3.17.1 Recipiente diário de consumo para combustível diesel com capacidade mínima de até 300 litros em 

polietileno na base do gerador. 

3.17.2 Entrada para abastecimento automático de combustível vindo do recipiente diário.  
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3.17.3 Uma bateria de partida de 12Vcc de 80 A/h com respectivos cabos conectores  

3.17.4 Para manter a bateria de partida e comando do GMG em um nível de flutuação desejável, deverá ser 

utilizado um retificador automático com as seguintes características:  

3.17.5 Tensão de alimentação: 220 a 250 Vca (duzentos e vinte a duzentos e cinquenta volts em corrente 

alternada):  

3.17.6 Tensão de saída nominal: 12 Vcc (doze volts em corrente continua); 

3.17.7 Corrente de saída máxima: 3A (três ampéres). 

 3.17.8 Tanque para combustível metálico na base do GMG, com capacidade de até 300 litros;  

3.17.9 Conjunto de manuais técnicos; 

3.17.10 Sistema de pré-aquecimento do motor; 

3.17.11 Os eletrodutos projetados deverão ser de aço carbono, pintados na cor cinza padrão RPI, de rosca 

paralela, com espessura mínima de parede de 1,50 mm, obedecendo à norma ABNT NBR-5624/84. Todos os 

eletrodutos deverão ser do tipo galvanizado a fogo. 

3.17.12 As luvas deverão ser de aço carbono, galvanizadas a fogo, recebendo recobrimento igual a do 

eletroduto em sua superfície externa. 

3.17.13 As curvas deverão ser galvanizadas, recebendo recobrimento igual a do eletroduto em sua superfície 

externa.  

3.17.14 As buchas e arruelas deverão ser de alumínio ou liga zamac 

3.17.15 As braçadeiras para os eletrodutos deverão ser de aço galvanizado providas de cunha tipo 652 da Sisa 

ou similar.  

3.17.16 Os parafusos, porcas e arruelas deverão ser de bitola e tipo de rosca adequada às 

situações de emprego, do tipo galvanizado a fogo.  

3.17.17 As eletrocalhas, caso projetadas, deverão ser de dimensionadas através do projeto complementar. 

3.17.18 Deverão ser fornecidos ainda os seguintes acessórios: 

 3.17.18.1 Apoios elásticos ou conjunto de amortecedores de vibração de alto desempenho, tipo, mola 

helicoidais de aço, para instalação entre base metálica e superfície de sustentação. 

3.17.18.2 Quatro baterias chumbo ácido 12-180Ah com cabos e terminais. 

3.17.18.3 Silenciadores de absorção para escapamento de gases e segmentos elásticos. 

3.17.18.4 Manual técnico de manutenção e operação do Grupo motorGerador (em português). 

 

3.18 Retificadores de bateria  

3.18.1 Para manter as baterias de partida e comando do Grupo Gerador em nível de flutuação desejável 

deveremos ser utilizados um carregador automático. 

3.18.2 Este retificador deverá ser montado no Quadro Automático, com fácil acesso para manutenção, sendo 

fornecido com as seguintes características: 

3.18.2.1 Potência máxima de consumo: 230VA. 

3.18.2.2 Tensão de alimentação: 220V.  

3.18.2.3 Corrente de saída, máxima: 5 A. 

 

3.19 Condutores. 
Para conexão dos geradores ao quadro de comando automático, deste à chave de transferência e desta ao 

barramento do quadro geral de baixa tensão deverão ser empregados cabos condutores de cobre eletrolítico, 

unipolares, com isolamento em PVC classe 0,6/1kV nas bitolas a serem dimensionadas pela Empresa no 

projeto complementar, de fabricação Ficap, Pirelli, Alcoa ou similar.  

 

3.20 Sinalizadores. 

Na parte externa do quadro da chave de transferência deve ser instalada sinalização de funcionamento dos 

geradores e para o caso de falhas. 

 

4.     INSTALAÇÕES DO GRUPOS GERADORE NA ERAB 3 – (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE 

ÁGUA BRUTA 3). 
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Fornecimento, instalação e colocação em funcionamento de grupo motor gerador a diesel com 

carenagem, sendo com potência mínima de 320 kW 400kVA em regime Prime Power para a ERAB 3. Av 

Vitor Alves de Brito, s/n, Bairro Penha. 

 

      4.1  Especificação básica de materiais, equipamentos e mão-de-obra. 

Os materiais e equipamentos a serem projetados e instalados deverão obedecer obrigatoriamente às 

seguintes especificações técnicas e em função das condições de manutenção que a SEMASA 

determinar.  

 

      4.2  Instalação GMG (Grupo Motor Gerador): 

4.2.1 A fim de atender a demanda solicitada acima, deve ser fornecido e instalado 1 (um) grupo 

motor gerador, carenado, com alternador hídrico especial para cargas motóricas, fator de potência 0,8 

indutivo, dotado de Quadro de Comando Automático (em rampa), com dispositivo de conexão e 

sincronismo, com chave de transferência, na tensão de 380/220Vca – 60Hz; 

4.2.2 O escopo deste fornecimento incluirá, mas não se restringirá, ao estipulado nesta 

especificação, cabendo ao fornecedor às complementações julgadas necessárias ao bom desempenho do 

grupo gerador e seus complementos; 

 4.2.3 Equipamentos estarão dimensionados para atender a: 

 4.2.3.1Motor de 350cv (80% da nominal), com sistema de partida com inversor de frequência com as 

seguintes caracteristicas técnicas:  

 
 4.2.3.2 Iluminação interna da CB – potência de 1,0kW. 

 

4.3  Projeto para instalação de grupo(s) gerador (es). 

4.3.1 Incluir projeto e Estudo de seletividade para atualização do projeto junto à concessionária local 

(CELESC); 

 4.3.2 Da aprovação deste projeto dependem a execução do serviço; 

4.3.3 Este projeto deverá obedecer obrigatoriamente às seguintes condições: 

4.3.4 Instalação do grupo geradorque forneça energia elétrica para 1 (um) motorde indução trifásico, 

especificado acima, (o motores aciona uma bomba de recalque vertical) e iluminação interna e externa do 

prédio da ERAB3 e sala de bombas; 

4.3.5 Instalação de chave de conexão de grupo à barra de sincronismo em caixa separada do comando; 

4.3.6 Ligação da sala do gerador até a chave de transferência geral de baixa tensão da Casa de Bombas 

através de cabos devidamente dimensionados para as cargas a serem atendidas. Os cabos devem ser 

instalados em eletrocalhas na parte interna e eletrodutos de aço galvanizado na parte externa da casa; 

4.3.7 O eletroduto e a eletrocalha de cabos devem prever uma futura ampliação de potência dos 

geradores; 

4.3.8 A empresa deverá realizar visita técnica na ERAB 3, para definição dos itens a ser dimensionado 

no projeto complementar a ser elaborado (registrando a sua presença no livro de ocorrências existente na 

CB), observando os requisitos mínimos de qualidade e segurança recomendados pela ABNT ( Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), assumindo a responsabilidade técnica pelo projeto e execução dos 
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serviços com a competência emissão da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) no CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) –SC. 

4.3.9 Este projeto complementar deve ser aprovado pela SEMASA, possibilitando assim a sua 

execução, não eximindo assim tais responsabilidades da contratada; 

4.3.10 O conjunto GMG (Grupo Motor Gerador) deverá ser instalado ao ar livre conforme dimensões 

existentes no local; 

4.3.11 Possuir sistema de atenuação de resíduos em nível máximo de até 85dB a 1,5 metros de 

distância; 

4.3.12 Possuir um relé de proteção, capaz de atender as exigências e funções ANSI  (67- Rele 

direcional de sobrecorrente de fase) da concessionária; 

4.3.13 O nível de emissão de gases deverá atender as normas ambientais do Governo de Santa 

Catarina e legislação federal; 

4.3.14 A descarga dos gases de combustão para o extintor deverá ser feita através de oxicatalizador, 

quer reduza os níveis de poluentes emitidos no funcionamento do grupo motor gerador.  

4.3.15 Segmento elástico, silenciador hospitalar e tubulação são indispensáveis; 

4.3.16 Entrada dos cabos de força por abertura inferior, abaixo do quadro de proteção (disjuntor); 

4.3.17 O conjunto completo (GMG, controle e acessórios) será instalado pela empresa vencedora em 

local pré-determinado pela SEMASA; 

4.3.19 Fornecer cabeamento do Grupo Gerador ao QTA (quadro de transferência automático) e ao 

quadro geral de força atual; 

4.3.20 Para Funcionamento do sistema manual/automático esta prevista a instalação de um CLP. Este 

CLP deve enviar informações ao Controlador Lógico Programável da telemetria existente (sinal 

analógico/digital), fornecendo informações do sistema de proteção, sistema de arrefecimento, Sistema 

elétrico, Sistema de gerenciamento eletrônico de velocidade (R.E.V) de seu estado, ao Centro de Controle 

e Operações (CCO), e níveis dos tanques externo, os quais serão lançados via telemetria ao Centro e 

Operações (CCO). 

 

4.4  Motor (ELETRÔNICO) 

4.4.1 Potência: compatível para acionamento do conjunto motor-bomba; 

4.4.2 Tipo: injeção eletrônico de combustível, aspiração natural, 5 cilindros em linha; 

4.4.3 Sistema de governo: regular eletrônico de velocidade; 

4.4.4 Sistema elétrico: motor elétrico de partida de 12 VCC dotado de alternador para carga de bateria; 

4.4.5 Sistema de arrefecimento: radiador e bomba centrífuga; 

4.4.6 Sistema de pré-aquecimento: através de resistência elétrica intercalada no circuito de 

refrigeração; 

4.4.7 Filtros com elemento substituível para: ar tipo seco lubrificação e combustível; 

4.4.8 Sistema de proteção: Termostato por alta e baixa temperatura da água e pressostato de alta-baixa 

pressão do óleo, sensor de nível de arrefecimemento, provocando parada no motor nos casos de 

superaquecimento d’água e de arrefecimento (baixo nível d’água) e pressostato de alta-baixa pressão do 

óleo de lubrificação e falta d’água no radiador); 

4.4.9 Sistema de gerenciamento eletrônico de velocidade (R.E.V). Este que visa estabelecer a rotação 

do motor diesel em 1.800 RPM, garantindo a geração e estabilidade da frequência em 60Hz; 

4.4.10 Manual de Operação: 

4.4.11 Motor diesel deve obrigatoriamente ser novo; 

4.4.12 Montado na base do grupo gerador sobre coxins anti-vibração; 

4.4.13 Incluir sensor de nível de água no radiador; 

4.4.14 Válvula de dreno do óleo lubrificante; 

4.4.15 Válvula de drenagem do líquido de arrefecimento; 

 

4.5 Gerador 

4.5.1Potência aparentemínima 400kVA. Dimensionado para atender a carga de um (1) motor elétrico de 

350cv (80% da nominal), com sistema de partida com Inversor de frequência, na bomba 1; 

4.5.2 Iluminação interna e externa da ERAB 3 – potência de 1,2 kW; 

4.5.3 Tipo: alternador síncrono, com Imã permanente (PMG), trifásico, especial para cargas deformantes; 



MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 

 

4.5.4 Excitação: excitatriz rotativa sem escovas (Brushless) com regulador eletrônico automático de tensão 

montado junto ao gerador; 

4.5.5 Tensão: 380/220VCA; 

4.5.6. Trifásico 

4.5.7 Frequência: 60HZ, (4 pólos/1800rpm); 

4.5.8Ligação: estrela com neutro acessível; 

4.5.9Grau de proteção: IP23; 

4.5.10Classe de isolamento H (180°C); 

4.5.11 Regulação: regulador de tensão eletrônico para mais ou menos 2% em toda a faixa de carga; 

4.5.12Regulagem de frequência, Excitatriz de CA e unidade retificadora rotativa; 

4.5.13Refrigeração: Ventilador centrífugo montado no próprio eixo; 

4.5.14Rolamento único, sem escovas tipo brushless, campo rotativo, 04 pólos, tela de proteção a prova de 

gotejamento; 

4.5.15Enrolamento do estator com revestimento Epoxy; 

4.5.16Rotor e excitatriz impregnados com resina de poliéster adequada ao clima tropical, resistente a óleo 

e ácidos; 

4.5.17 Rotor enrolado em camadas e com cunha mecânica; 

4.5.18 Manual de Operação; 

4.5.19Rolamento blindado, com lubrificante permanente; 

4.5.20 Disjuntor de Proteção manual na base do GG; 

4.5.21 Sobre velocidade: 125%; 

4.5.22Montado na base do grupo gerador sobre coxins anti-vibração; 

 

4.6 Base Metálica 

Construída em longarinas de chapa dobrada em “U”, com travessas tubulares soldadas, suportes de apoio para 

motor e gerador e pontos para colocação dos amortecedores de vibração. 

 

      4.7  Quadro de comando dos Geradores Comando do GMG (QCGMG) 

4.7.1 Dotado de controlador micro-processado para grupos geradores que incorpora as funções de medição 

digital, monitoração e sistema de controle, que está instalado individualmente no motor-gerador. Possuir uma 

interface simples, regulação digital de tensão, controle de partida/parada e proteção do motor e gerador. Pode-

se que não seja fixado na base do grupo gerador; 

4.7.2 Medições do motor: Temperatura, pressão do óleo, tensão da bateria, holímetro e RPM; 

4.7.3 Medições do gerador: Tensão entre fases e fase-neutro, corrente trifásica, potência aparente (kVA) e 

frequência; 

4.7.4 Proteção do motor: Baixa pressão do óleo lubrificante, alta e baixa temperatura do líquido de 

arrefecimento, baixo nível do líquido de arrefecimento, tensão alta e tensão baixa de bateria, falha na partida, 

sobre-velocidade; 

4.7.5 Proteções do gerador: Tensão alta e tensão baixa, sobrecorrentes, frequência alta e frequência baixa, 

sobrecarga de campo, perda das amostras de tensão; 

4.7.6 Funções técnicas: Temporizador de partida, partida/parada elétrica; 

4.7.7 Interface Modbus ou similar – anunciador remoto, comunicação Modbus com entradas e saídas digitais 

para interconexão com o equipamento do cliente; 

4.7.8 Entradas configuráveis: Ao controle incluir quetro (4) sinais de entrada de dispositivos discretos do 

cliente que podem ser configuradas para advertência, para ou indicação de status, além da exibição de 

mensagens; 

4.7.9 O quadro deverá ser em estrutura de chapa de aço # 14 USG, com pintura em pó a base de epóxi aplicado 

por processo eletrostático, na cor cinza; 

4.7.10 Todos os circuitos internos do quadro deverão ser claramente identificados; 

4.7.11 Este quadro deve possuir um CLP (controlador lógico programável ou microprocessador) responsável 

pela: supervisão da rede, partida, parada, sincronismo no caso dos dois geradores e transferência automática do 

(s) grupo (s)para funcionarem com a telemetria atual; 

4.7.12 Quadro de comando deve ser instalado dentro da sala decontrole, devendo ser montado em gabinete 

metálico auto-sustentado, devendo fazer o monitoramento com indicações digitais e/ou analógicas para: 
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4.7.12.1Tensão (de linha e de fase) 

4.7.12.2 Corrente; 

4.7.12.3 Frequência; 

4.7.12.4 Potência ativa (kW); 

4.7.12.5 Potência reativa (kVAr); 

4.7.12.6 Fator de potência (cosj); 

4.7.12.7 Horas de operação; 

4.7.12.8Número de horas restantes para manutenção; 

4.7.12.9 Rotação; 

4.7.12.10 Pressão do óleo; 

4.7.12.11 Contador de partidas; 

4.7.12.12 Temperatura do motor; 

4.7.12.13 Tensão de bateria; 

1.7.12.14 Nível do tanque externo (4 a 20Ma). 

           4.7.12 15 Este quadro deve possuir led’s indicadores para: 

4.7.12.16 Quadro ligado  

 4.7.12.17 Automático/Manual; 

 4.7.12.18 Grupo em supervisão; 

 4.7.12.19 Alarme; 

 4.7.12.20 Parada de emergência; 

 4.7.12.21 Fase medida; 

 4.7.12.22 Deve ter anúncios no display para: 

 4.7.12.23 Falha partida; 

 4.7.12.24 Falha parada;  

 4.7.12.25 Baixa pressão; 

 4.7.12.26 Alta temperatura; 

 4.7.12.27 Tensão anormal (alta/baixa); 

 4.7.12.28 Frequência anormal (alta/baixa); 

 4.7.12.29 Sobrecorrente; 

 4.7.12.30 Sobrecarga; 

 4.7.12.31 Subtensão de bateria; 

 4.7.12.32 Curto-circuito. 

 

            4.7.13 A contratada deverá comprometer-se a fornecer durante um período de 10 (dez) anos, a contar 

da data de entrega dos equipamentos, qualquer peça cuja substituição venha a ser necessária, devendo entrega-

las no máximo 20 (vinte) dias após a data de emissão da Ordem de Compra para aquisição das mesmas.  

 

4.8 Operação 

4.8.1 O quadro de comando automático poderá funcionar sob comando automático, manual ou testes; 

4.8.2 Manual: 

4.8.3Neste modo de operação, a partida dos grupos se dará manualmente no CLP. Em seguida os grupos 

são ligados automaticamente;  

4.8.4Transferência de carga da REDE/GMG e GMG/REDE pelo acionamento dos respectivos comandos 

no painel frontal; 

4.8.5 Parada do grupo, pelo acionamento do comando de parada no painel frontal. 

 

4.9 Automática:  

4.9.1 Quando selecionado este modo, enquanto a rede estiver condições normais à carga será alimentada 

por esta. Em caso de falta de energia estão previstos os seguintes ajustes: 

4.9.2 tempo de confirmação de falha da rede ajustável de 01 a 99 segundos; 

4.9.3 Faixa de supervisão da rede: sobretensão e subtensão (+/- 15%); 

4.9.4 Faixa de supervisão da tensão do grupo: sobretensão e subtensão (+/- 10%); 

4.9.5 Faixa de supervisão da frequência do grupo: sobrefrequência e subfrequência (+/-5%); 

4.9.6 Três (3) tentativas de partida com intervalos reguláveis de 01 a 99 segundos; 
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4.9.7 Após a 3ª tentativa, não ocorrendo partida será sinalizada falha; 

4.9.8 Após a partida, ocorrendo estabilização de pressão, tensão e frequência o 1° grupo será conectado no 

barramento de sincronismo; 

4.9.9 Ao normalizar a rede da concessionária ocorre a transferência GMG/REDE, a partir da confirmação 

da normalidade da rede (ajustável de 0,0 a 15 minutos); 

4.9.10 Ao termos todos os grupos no barramento, dar-se à operação das chaves de transferência.  

4.9.11 Os grupos permanecem de 01 a 3 minutos, ajustável para resfriamento, sendo após comandada a 

parada. Ocorrendo anormalidade no período de resfriamento, o grupo reassume a alimentação da carga. 

 

4.10 Teste: 

Quando selecionado o modo “teste” será simulada a falta de energia da rede, sendo chamada a partida do 

grupo, porém a carga permanecerá alimentada pela rede, para a transferência basta efetuar o comando 

manual.  

 

4.11 Etapa de força 

4.11.1 O sistema de Força é constituído pelos dispositivos de conexão de grupo à barra de sincronismo e 

pelos dispositivos de transferência automática de carga.  

4.11.2 Os dispositivos são interligados por barras de cobre eletrolíticas, devidamente pintadas conforme 

norma ABNT, com pontos de ligação prateados para um perfeito contato elétrico. 

4.11.3 Incluir rede de proteção para impedimento á exportação de energia para a rede da Celesc.  

 

4.12 Conexão de grupo à barra de sincronismo 

Por dois contatores eletromagnéticos, tripolares com bobina alimentada em corrente retificada.  

  

4.13      Dispositivo de saída de carga 

Por dois contatores eletromagnéticos, tripolares com bobina alimentada em corrente retificada. 

 

      4.14 Contatoras. 

As contatoras serão tripolares com bobina alimentada em corrente retificada, nas capacidades a serem 

projetadas individualmente. 

 

4.15        Disjuntores. 

Os disjuntores de proteção serão do tipo caixa moldada de fabricação SIEMENS ou similar a serem 

projetadas individualmente conforme as potências a serem atendidas. 

 

4.16 Quadro de Transferência Automática (QTA) 

1.16.1 Quadro de transferência automático, composto por um Mecanismo de Transferência de 

capacidade 630A preparado para funcionamento em regime de transferência aberta, com interrupção 

estando incluso de um relé programador  para horário de ponta. Deve ser locado em painel fora da base 

do grupo gerador.  
4.16.2 A interface do painel possibilita a visualização de indicação de status da transferência, posição da 

transferência e indicações de controle. A interface também possibilita a configuração dos parâmetros do 

sistema e ajustes. Dedicado apenas ao painel de transferência.  

4.16.3 O sistema de transferência automático de carga em RAMPA ofertado deverá ser capaz de executar 

paralelismo momentâneo, entre o disjuntor da CONCESSIONÁRIA e o disjuntor do GRUPO GERADOR.  

Este sistema visa à transferência ininterrupta e gradativa de cargas para operação em horário de ponta, no 

retorno á concessionária após uma emergência, ou em manobras programadas.  

 

4.17 Acessórios; 

4.17.1 Recipiente diário de consumo para combustível com capacidade mínima de até 300 litros em 

polietileno na base de cada gerador; 

4.17.2 Entradas para abastecimento automático de combustível vindo tanque externo; 

4.17.3 Uma bateria de partida de 12Vcc de 80 A/h com respectivos cabos e conectores; 
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4.17.4 Para manter a bateria de partida e comando do GMG em um nível de flutuação desejável deverá ser 

utilizado um retificador automático com as seguintes características: 

4.17.5Tensão de alimentação: 220 a 250 Vca (duzentos e vinte a duzentos e cinquenta volts em corrente 

alternada); 

4.17.6Tensão de sida nominal: 12 Vcc (doze volts em corrente contínua); 

4.17.7 Corrente de saída máxima: 3A (três amperes); 

4.17.8Conjunto de manuais técnicos; 

4.17.9Sistema de pré-aquecimento do motor; 

4.17.10Oseletrodutos projetados deverão ser de aço carbono, pintado na cor cinza padrão RPI, de rosca 

paralela, com espessura mínima de parede de 1,50 mm, obedecendo a norma ABNT-NBR-5624/84. 

4.17.11Todos os eletrodutos deverão ser do tipo galvanizado a fogo. 

4.17.12As luvas deverão ser de aço carbono, galvanizadas a fogo, recebendo recobrimento igual a do 

eletroduto em sua superfície externa.  

4.17.13As curvas deverão ser galvanizadas, recebendo recobrimento igual a do eletroduto em sua 

superfície externa; 

4.17.14 As buchas e arruelas deverão ser de alumínio ou liga zamac; 

4.17.15As braçadeiras para os eletrodutos deverão ser de aço galvanizado providas de cunha tipo 652 da 

Sisa ou similar; 

4.17.16 Os parafusos, porcas e arruelas deverão ser bitola e tipo de rosca adequada ás situações de 

emprego, do tipo galvanizado a fogo; 

4.17.17Aseletrocalhas, caso projetadas, deverão ser dimensionadas através do projeto complementar; 

4.17.18Deverão ser fornecidas ainda os seguintes acessórios:  

4.17.19Apoios elásticos ou conjunto de amortecedores de vibração de alto desempenho, tipo, mola 

helicoidais de aço, para instalação entre base metálica e superfície de sustentação; 

4.17.20Quadro baterias chumbo ácido 12-180Ah com cabos e terminais; 

4.17.21Silenciadores de absorção para escapamento de gases e segmentos elásticos; 

 4.17.22Manual técnico de manutenção e operação do grupo motor Gerador (em português); 

 

4.18 Retificador de bateria 

4.18.1 Para manter as baterias de partida e comando do Grupo Gerador em nível de flutuação desejável 

deverá ser utilizado um carregador automático. Este retificador deverá ser montado no Quadro automático, 

com fácil acesso para manutenção, sendo fornecido as seguintes características:  

4.18.2 Potência máxima de consumo: 230VA; 

4.18.3 Tensão de alimentação: 220V; 

      4.18.4 Correntes de sida, máxima: 5 A; 

 

      4.19 Condutores. 

Para conexão dos geradores ao quadro de comando automático, deste à chave de transferência e deste 

barramento do quadro geral de baixa tensão deverão ser empregados cabos condutores de cobre 

eletrolítico, unipolares, com isolamento em PVC classe 0,6/1kV nos bitolas a serem dimensionadas pela 

Empresa no projeto complementar, de fabricação Ficap, Pirelli, Alcoa ou similar. 

 

     4.20 Sinalizadores. 

Na parte externa do quadro da chave de transferência deve ser instalada sinalização de funcionamento 

dos geradores e para o caso de falhas.  

 

    4.21 Peças sobressalentes 

A contratada deverá cotar á parte cada item da Lista de peças Sobressalentes. A definição da quantidade de 

peças sobressalentes deve ser informada pelo fabricante de acordo com seus critérios técnicos. No mínimo a 

contratada deverá cotar os seguintes componentes para o quadro de supervisão e controle: 

 4.21.1 08 (oito) elementos filtrantes de óleo combustível; 

 4.21.2 16 (dezesseis) elementos filtrantes de óleo lubrificante; 

 4.21.3 04 (quatro) elementos filtrantes de ar; 

 4.21.4 02 (duas) correias de ventilador; 
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 4.21.5 01(um) jogo completo de mangueiras; 

 4.21.6 04 (quatro) resistores de pré-aquecimento; 

 4.21.7 01(um) regulador de tensão completo; 

 4.21.8 01(um) retificador; 

 4.21.9 01(uma) unidade de supervisão e controle; 

 4.21.10 01(um) conjunto de resistência de aquecimento para GMG; 

 4.21.11 01(uma) placa de tensão; 
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ANEXO II 

ATA REGISTRO DE PREÇOS N° _ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2021 

PROCESSO Nº 24/2021 
 

Aos ______ dias do mês de _______ do ano de 2021, O MUNICÍPIO DE LAGES – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO – SEMASA, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), 

referente ao Pregão Eletrônico 207/2021, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e os 

fornecedores classificados na licitação, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-

se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz das regras inseridas na Lei nº 10.520/02, 

regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.014/03, pelo Decreto 10.024/19, pela Lei Complementar nº 123/06 

e Alterações Posteriores e por este Edital e seu(s) anexo(s), com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e 

Diplomas Complementares. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Registro de Preços para Aquisição de Grupos Geradores para ERAB III, ERAT e ETA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S) 

2.1 De Início:a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 

2.2 De Execução:em até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços; 

2.3 De Entrega(s)/Local(is):em até 30 (trinta) dias, a contar da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), no(s) local(is) 

nela(s) indicado(s); 

2.4 Do Recebimento:Provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 

e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em consequência a aceitação, para 

ulteriormente passar o recebimento definitivo, se aprovado(s); 
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S) 

3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) 

especificado(s) na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº .........../2021. 

 

EMPRESA  
 

CNPJ  

ITEM QUANT UNID. ESPECIFICAÇÕES MARCA P.UNIT. (R$) TOTAL (R$) 

       
TOTAL GERAL  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 

4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s), à vista da(s) Nota(s) Fiscal(is), decorrente(s), 

nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 

comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais 

Documentos inerentes ao Processo. 

 

CLAÚSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1 O objeto desta licitação será adquirido com recursos 100% Próprios, provisionados na conta 

Aquisição de Grupos Geradores para ERAB III, ERAT e ETA, Código de Despesa 5 e Elemento de 

Despesa 44905239. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
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6.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, 

ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover 

as necessárias negociações junto aos fornecedores; 

6.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 

no mercado o órgão gerenciador deverá: 

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 

6.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 

6.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro 

de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa; 

6.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa realize a 

entrega do produto, e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o 

pedido já formalizado e empenhado; 

6.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos. 

Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço registrado e no prazo 

ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município; 

6.7 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 

financeira será o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 

incidindo juros de mora nos termos do art. 40, XIV, “d”, da Lei 8.666/93. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES: 

 DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de Registro de 

Preço, decorrente; 

7.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da data 

do seu recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver a Ata de Registro de Preços dentro do prazo 

estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades 

legalmente estabelecidas; 

7.3. Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do Edital e de seu(s) Anexo(s);  

7.4. Manter, durante toda a execução a Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

 DO CONTRATANTE: 

7.5 Encaminhar à Empresa Registrada a Ata de Registro de Preços, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 

contados da data da sua emissão;  

7.6 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 

7.7 Realizar a Gestão da (s) Ata(s) através do servidor Jefferson Vieira, e-

mail engenharia.semasa@lages.sc.gov.br tendo como substituto o servidor Ricardo Fontana Sirtoli, e-

mail engenharia.semasa@lages.sc.gov.br. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO 

8.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de classificação e a 

quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro 

de Preços, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas 

condições estabelecidas; 

8.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de Registro de 

Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 
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8.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 

condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

8.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de fornecimento 

pelo fornecedor; 

8.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, mesmo que 

as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 

8.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

 

CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência,  

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 

9.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro depreços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a  

possibilidade de adesão; 

9.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 

presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

9.4 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

9.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem; 

9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 

9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 

obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas 

Complementares, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; 

10.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 

10.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 

ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

a) por razão de interesse público;  

b) a pedido do fornecedor.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de Registro de 

Preços enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 
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11.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 

penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de 10% do 

fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 

11.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste 

Edital e das demais cominações legais; 

11.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar documentos 

solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de 

multa de 10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o Município se 

reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação, hipótese em que o(a) 

pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 

11.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, poderá 

ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, isolada ou 

cumulativamente: 

a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na Ata; 

b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por prazo 

de até 5 (cinco) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o 

fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no subitem anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO DIREITO DE RESERVA 

12.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 

devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei de 

Licitações; 

12.2 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as 

especificações do Edital e seu(s) anexo(s), não será(ão) aceito(s), sem atribuição de qualquer ônus ao 

Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 

decorram da presente Ata de Registro de Preço, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante, para 

dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro 

irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Os 

casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000, alterada, e demais 

normas aplicáveis. E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três 

vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem. 

 

 Lages, SC, em ...... de .......... de 2021 

 

 

Secretário  

 

Empresa Registrada/Contratada 

 


