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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
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AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 017/2017 

 

OBJETO: Aquisição de Soft Starter, Capacitores, Disjuntores, Terminais e outros 

matérias elétricos, conforme consta no anexo II – Planilha de Especificações do presente 

Edital.  

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA – MG torna público, na 

presença e ciência do pregoeiro designado pela Portaria nº SAAE 052/2016 de 26 de abril 

de 2016, que às 09:00 horas do dia 30/03/2017, na sala de licitações do SAAE, localizada 

à Rua do Pintinho S/N, bairro Bela Vista, será realizada licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”. 

 

 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE:  FAX: 

 

RETIRAMOS ATRAVÉS DO ACESSO À PÁGINA www.saaevicosa.com.br NESTA 

DATA, CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO ACIMA 

IDENTIFICADA. 

 

Local: ___________________________, ______ de _________________ de 2017. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura 

 

Sr. Licitante, 

Visando comunicação futura entre o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Viçosa-MG e essa empresa, solicitamos preencher o recibo de retirada do edital e 

remeter ao setor de Licitações, via fax (31) 3899-5609 ou através do e-mail 

cplsaaevicosa@yahoo.com.br. 

 

Obs.: A remessa do recibo não é condição de participação no certame e a sua 

ausência exime o SAAE da responsabilidade de comunicação pessoal sobre eventuais 

esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório em momento 

anterior ao da sessão pública. 

mailto:cplsaaevicosa@yahoo.com.br
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 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

N.º 013/2017 

MODALIDADE: PREGÃO 013/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

SETOR: TÉCNICO  

PROCESSO: 017/2017 – 20/02/2017 

RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 

30/03/2017 até as 09h00min, em sua sede na Rua do Pintinho, S/N, CEP 36570-000. 
 

HORÁRIO LIMITE PARA CREDENCIAMENTO: 30/03/2017 até as 09h00min. 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: 30/03/2017 às 

09h00min. 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Decretos Municipais 3893/2004 e 3906/2005, bem como 

pela Lei nº 10520/02, retificada em 18 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.º 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações, Decreto Federal 

3.555/200 e Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, pelas demais legislações pertinentes, 

consoante às condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
 

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 17.512.0447.8502 – 3.3.90.30, 17.512.0447.9003 – 

4.4.90.52 exercício de 2017. 
 

OBJETO: Aquisição de Soft Starter, Capacitores, Disjuntores, Terminais e outros 

matérias elétricos, conforme consta no anexo II – Planilha de Especificações do presente 

Edital. 
  

PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 45 

(quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa torna público, na presença e 

ciência do pregoeiro designado pela Portaria nº SAAE 052/2016 de 26 de abril de 2016, 

que às 09h00min do dia 30/03/2017, na sala de licitações do SAAE, localizada à Rua do 

Pintinho S/N, bairro Bela Vista, será realizada licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, cujo objeto trata-se da 

aquisição de Soft Starter, Capacitores, Disjuntores, Terminais e outros matérias elétricos, 

conforme consta no anexo II – Planilha de Especificações do presente Edital. 

A presente licitação, cujo tipo é o de “MENOR PREÇO POR LOTE”, será 

integralmente conduzido pelo servidor da Autarquia, denominado pregoeiro, assessorado 

por sua equipe de apoio e reger-se-á pelas disposições dos Decretos Municipais nºs 

3893/2004 e 3906/2005, bem como pela Lei nº 10520/02, retificada em 18 de julho de 

2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8666/93 e Lei Complementar nº 123/2006, pelas 

demais legislações pertinentes, consoante às condições estatuídas neste instrumento 

convocatório e seus anexos, constantes do processo indicado acima. 
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Para os fins previstos neste instrumento convocatório, informa-se o horário de 

atendimento para esclarecimentos e informações: das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 

17 horas, em dias úteis. 
 

I – OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

O presente procedimento licitatório limita-se a aquisição de Soft Starter, Capacitores, 

Disjuntores, Terminais e outros matérias elétricos, conforme consta no anexo II – Planilha 

de Especificações do presente Edital. 
 

1.1. Local de entrega: Almoxarifado central situado à Rua do Pintinho, S/N, Bairro Bela 

Vista – no horário compreendido entre às 8h e 10h30min e entre às 13h30min e 16h, de 

segunda à sexta-feira. A entrega deverá ser previamente agendada na Seção de Compras e 

Materiais, através dos telefones (31) 3899-5608 ou endereço eletrônico 

cplsaaevicosa@yahoo.com.br. 

 

1.2. Prazo de entrega: A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
 

1.3. Todas as despesas com impostos, frete e descarga dos materiais, até a entrega no 

local indicado pela autarquia, serão por conta do proponente. 
 

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital e seus anexos. 
 

2.2. Para participar deste procedimento licitatório cujo resumo encontra-se disponibilizado 

na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, nos dias úteis no horário das 8 horas às 

11 horas e das 13 horas 17 horas, deverão ser atendidas as condições abaixo relacionadas, 

sendo que o não atendimento de qualquer das condições, independentemente de sua 

magnitude, implicará a inabilitação do licitante ou a desclassificação de sua proposta. 

 

2.3. Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo 

de falência, de dissolução, de fusão, de cisão, de incorporação, que estejam cumprindo 

suspensão temporária de participação de licitação imposta pelo SAAE, ou que tenham sido 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como os 

licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresa em consórcio, ou pessoa 

física e não cumpram o disposto no art 9º da Lei 8666/93. 
 

2.4. Não poderão participar dessa licitação pessoas físicas 
 

2.5. A simples participação neste certame implica a aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório.  
 

 

III – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

3.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

presente instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, protocolando o pedido 

em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 
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3.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e 

julgada na forma e prazos previstos no regulamento da licitação na modalidade de 

“Pregão” podendo ser encaminhados via correios, endereço eletrônico ou ser 

entregue diretamente ao pregoeiro, no escritório central do SAAE à Rua do 

Pintinho, S/N. 

3.2. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 

Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 

estabelecidas. 
 

IV – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 

4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá em especial, as seguintes 

atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar as propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 

menor preço; 

g) verificar os documentos de habilitação do proponente classificado em primeiro lugar. 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão, proceder com adjudicação do procedimento do(s) vencedor (es); 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no 

prazo estabelecido; 

m) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 
 

V – DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 

5.1. Os documentos deverão ser entregues ao pregoeiro em envelopes separados 

(Habilitação e Proposta) fechados e indevassáveis, até o dia, horário e local fixados neste 

Edital, contendo exteriormente: 
 

AO:             SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA-MG 

                    PROPOSTA – ENVELOPE Nº 01 

                    PREGÃO Nº 013/2017 

                    RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA – CNPJ 
 

 

                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA-MG 

                    HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02                   

                    PREGÃO Nº 013/2017 

                    RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA – CNPJ 
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5.1.1. Deverá ser entregue em sobrecarta a declaração dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos da habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 

10.520/02 e a cópia autenticada do Contrato Social ou Ato constitutivo devidamente 

registrado. 

 

5.2. A entrega dos envelopes poderá ser realizada via postal, por simples portador ou por 

pessoa credenciada através de procuração, com poderes para deliberar amplamente, a qual 

 deverá ser entregue ao pregoeiro, antes da entrega dos envelopes de proposta comercial e 

documentação de habilitação, devidamente assinada por representante legal do licitante, 

contendo o nome do representante, número de sua cédula de identidade RG, seu cargo, 

endereço comercial, telefone, e-mail e número de fac-símile, estes dois últimos se 

existentes. 
 

VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 

6.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do orçamento próprio, 

sendo seus elementos a classificações orçamentárias nº 17.512.0447.8502 – 3.3.90.30, 

17.512.0447.9003 – 4.4.90.52 exercício de 2017. 
 

VII – DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO. 
 

7.1  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
 

7.1.1 Comprovante de inscrição e de situação cadastral (CNPJ); 
 

7.1.2 Certidão negativa de débito municipal da sede do licitante; 
 

7.1.3 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
 

7.1.4 Certidão de regularidade de situação (CRS-FGTS); 
 

7.1.5 Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT); 
 

 

7.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

7.2.1 Comprovação de aptidão, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade 

técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o 

fornecimento satisfatório, por parte da licitante, com características funcionais similares ao 

objeto da presente licitação; 
 

7.3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 

7.3.1 Declaração para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8666/93, nos 

termos dos modelos anexos ao Decreto nº 4358 de 05/09/2002, pelo qual o 

representante legal da empresa declara que não emprega menor de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 

anos, sob pena de infringir a lei. 
 

7.4 Os documentos acima enumerados poderão ser apresentados em originais ou 

cópias reprográficas legíveis, devidamente autenticadas em cartório ou pela comissão, 

sendo reservada a esta, o direito de exigir a apresentação do original para conferência, no 

ato da abertura da habilitação e as Certidões Negativas de Débitos (CNDs) 
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TRABALHISTA, do INSS, e o CRS-FGTS quando extraídos via internet, terão seu 

aceite condicionado mediante consulta via internet no ato da abertura da habilitação. 
 

7.5 O LICITANTE legalmente qualificado como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverá 

apresentar os documentos relativos à habilitação fiscal, ainda que existam pendências e 

deverá apresentar também: 

 

7.6 Registro que conste a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

expedida pelo órgão de registro competente ou Declaração em conformidade ao disposto 

no art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, de que a empresa 

cumpre plenamente os requisitos previstos no referido artigo, quais sejam: 

a) estar enquadrada na situação de microempresa ou de empresa de pequeno porte;  

b) o valor da receita bruta anual de seu último exercício não tenha excedido limite 

legal fixado para a categoria em que se enquadra; 

c) não se enquadre em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 

3° da Lei Complementar n° 123/2006. 

 

7.7 No caso de existência de pendências fiscais, referente ao item 7.1 será concedido 

ao LICITANTE enquadrado no item 7.5 o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

regularização, prorrogável por uma única vez a critério da Autoridade. 

 

7.8 Se for a Filial da empresa ora interessada que cumprirá o objeto do certame 

licitatório, a mesma deverá comprovar regularidade fiscal, não bastando somente a 

documentação da matriz (Art. 29, incisos I e II da Lei de Licitações 8666/93). 

 

7.9 Os documentos que porventura não constem data de validade serão considerados 

válidos até no máximo, 06 (seis) meses da data de sua emissão. 

 

7.10 Se porventura, o endereço dos documentos enviados não corresponda com o 

endereço para faturamento, o licitante deve fazer observação, indicando, no ato da 

proposta, o endereço cujo faturamento será feito, para que a nota de empenho seja 

elaborada de acordo com o endereço indicado. 

 

7.11 A desclassificação do licitante importa perda do direito de participar das fases 

subsequentes desta licitação. 

 
VIII – DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

8.1. É admitida a participação de empresas pelo correio desde que os envelopes disponham: 

       8.1.1. Endereço de remessa; 

       8.1.2. Os envelopes de proposta e habilitação, a declaração de habilitação e a cópia 

autenticada do Contrato Social devem ser identificados e colocados em sobrecarta; 

       8.1.3. O pregão presencial exige a presença de representante credenciado para a prática dos 

atos de lance, negociação e recurso, sendo que a ausência implicará a decadência desses direitos. 
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8.2. É facultado ao licitante apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro por meio 

de um representante devidamente munido de documentos que o determinem como mandatário a 

participar deste procedimento licitatório. 

8.3. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 

por sua representada. 

 

8.4. Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

I- Documento oficial de identidade do representante; 

II- Instrumento de mandato que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 

formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 

em nome da licitante. 

III- Cópia autenticada do contrato social que comprove a legitimidade do documento acima. 

IV-      As micro-empresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar além dos 

documentos citados nos itens anteriores, comprovação de enquadramento em um dos 

dois regimes ou DECLARAÇÃO CONFORME MODELO NO ANEXO VI, para que 

possa ter o beneficio do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na 

forma do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014 e demais alterações. 
 

8.4.1. Caso o representante seja sócio/gerente da empresa, deverá apresentar-se para 

credenciamento acompanhado de cópia autenticada da última alteração do contrato social ou 

registro na junta comercial, comprovando a posse dos poderes para deliberar em nome da 

licitante. 
 

8.5. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento implicará 

nos seguintes impedimentos: 

a) ofertar lances verbais no presente certame; 

b) manifestação motivada da intenção de interpor recurso antes do encerramento da sessão.    

 

8.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado, desde que, 

devidamente justificado à Administração. 

 

8.7. Não será admitida a participação de um mandatário para mais de uma empresa licitante. 

 

8.8. Os documentos de credenciamento não deverão estar envelopados. 
 

8.9. O pregoeiro receberá em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, 

as propostas de preços e a documentação exigida para a habilitação das licitantes, registrando em 

ata a presença dos participantes, sendo permitida a remessa postal ou por empresa de encomenda 

expressa os envelopes (propostas, habilitação, a declaração de habilitação e a cópia 

autenticada do Contrato Social). 

8.10.  Após o horário limite estabelecido para o credenciamento e identificação dos 

representantes das empresas proponentes e entrega dos envelopes contendo as propostas e a 

documentação, será declarada a abertura da sessão pública pelo pregoeiro (a), e não mais serão 

admitidos novos proponentes. 

8.11. Após a entrega dos envelopes de proposta comercial não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  
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IX – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
 

9.1. A proposta deverá corresponder com precisão ao objeto da licitação. 
 

9.2. As propostas deverão ser datilografadas, redigidas à tinta azul ou preta em letra legível ou 

ainda impressas por qualquer outro processo eletrônico, em papel timbrado do proponente ou no 

anexo II, sem cotações alternativas, emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, devendo estar 

rubricadas e a última folha assinada por representante legal da empresa. 
 

9.3. Não serão aceitas propostas enviadas via fax, e-mail ou em envelopes abertos/grampeados. 

9.4. Os preços ofertados deverão estar expressos em moeda corrente nacional, explicitados 

unitariamente e globalmente, assim como conterão obrigatoriamente todas as incidências que 

sobre eles possam recair. 
 

9.5. Todas as despesas de seguros, taxas, impostos, carga e descarga dos materiais e demais 

despesas incidentes, até a entrega no local indicado pela autarquia, correrão sempre por conta do 

proponente. 
 

9.6. Deverá ser especificada a marca do material, seu fabricante, se importado o seu país de 

origem e demais elementos que permitem identificá-lo com clareza. 
 

9.7. Os preços desta proposta deverão ser fixos e irreajustáveis, admitida a repactuação, nos 

termos e condições previstas neste edital. 
 

9.8. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, do 

mesmo modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico, 

devendo ser respeitado os limites estabelecidos nos orçamentos realizados pela Autarquia. 
 

9.9. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 

apresentação. 
 

9.10. A licitante deverá fornecer os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço completo, 

número do telefone e do fax, bem como o nome do banco, o número da conta e a respectiva 

agência onde deseja receber seus créditos. O CNPJ do licitante deverá ser o mesmo que constará 

da Nota Fiscal a ser emitida pela empresa vencedora desta licitação após a entrega de seu serviço. 
 

9.11. Deverão ser feitas especificações e características detalhadas do produto, marca, tipo e 

outros elementos, de modo a ser atendido o disposto no art. 31 da Lei 8.078/90 – Código do 

Consumidor, e que identifiquem o produto ofertado, a fim de que o pregoeiro possa facilmente 

constatar que as especificações deste edital foram ou não atendidas. 
 

9.12. Após a entrega das propostas, não será admitida a sua retirada ou o descumprimento das 

condições estabelecidas neste edital, ficando o licitante sujeito às penalidades descritas neste 

instrumento. 

9.13. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

9.13.1. Contiverem cotação do objeto diverso daquele requerido nesta licitação. 

9.13.2. Não atenderem às exigências deste Edital. 

9.13.3. Oferecerem preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

9.13.4. Apresentarem, emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas. 

9.13.5. Apresentarem cotações alternativas com propostas que contenham mais de uma opção de 

marca e/ou valores por produto. 

9.13.6. Apresentarem valor que torne o objeto inexequível. 

9.13.7. Deixarem de apresentar os catálogos técnicos dos produtos ofertados. 



  

9 

RUA DO PINTINHO S/N, BAIRRO BELA VISTA, VÇOSA – MG CEP: 36.570-000 

TEL: 31-3899-5608 ............E-MAIL: cplsaaevicosa@yahoo.com.br 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

X – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 

10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro receberá dos licitantes o envelope PROPOSTA e a declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitação, nos termos do art. 4º, VII, 

da Lei nº 10.520/02. 
 

10.2. Os envelopes de Propostas comerciais serão abertos pelo pregoeiro que verificará, após a 

rubrica por todos os presentes, o atendimento da proposta a todas as especificações e condições 

estabelecidas neste Edital, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em 

desacordo.     

 10.3. O pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 

propostas de preços para o fornecimento do objeto da presente licitação, e os respectivos valores 

ofertados.  
 

10.4. O pregoeiro (a) identificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta 

de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
 

10.5. Caso não haja no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem 

anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), 

para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas apresentadas.    
 

10.6. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa  por meio de lances 

verbais e sucessivos, com valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta com o 

maior valor global para o item faça o primeiro lance, em seguida, de igual modo, abrirá 

oportunidade para que a licitante com o segundo maior valor global apresente seu lance, assim 

sucessivamente, sempre mantendo a ordem de classificação inicial, até que se esgotem as 

possibilidades de redução de preços propostos.   
 

10.7. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será 

realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 
 

10.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando feita a convocação pelo pregoeiro, 

implicará na impossibilidade da licitante futuramente efetuar novos lances.  

 

10.09. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias. 

 

10.10. Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado. 
 

10.11. Finda a fase de lance, caso haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que tenha 

apresentado lance até 5% (cinco por cento) superior ao do LICITANTE de menor lance, e desde 

que este não se enquadre no item 7.5, lhe será dado oportunidade de no prazo máximo de 05 

(cinco) minutos, ofertar novo lance inferior àquele, nos termos do art. 44 e art. 45, §3º da Lei 

Complementar 123/2006. 

 

10.12. Havendo empate entre empresas que não se enquadre na Lei Complementar 123/2006, será 

obedecido o critério previsto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8666/93, após o que, persistindo 

o empate, se fará o sorteio público previsto no parágrafo 2º do artigo 45 da mesma lei. 

 

10.13. O não atendimento completo de qualquer um dos requisitos acima implicará na 

desclassificação da proposta. 
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10.14. Uma vez apresentada a proposta para a participação da licitação, a firma declara 

implicitamente a aceitação das condições e termos do presente Edital. 

 

10.15. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando convocados pelo (a) pregoeiro (a), os 

licitantes manifestaram seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

10.16. No caso de não se realizarem lances verbais serão verificadas a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

 

XI – CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO  

 

11.1 – Sendo aceitável a proposta de menor preço será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para a confirmação das suas 

condições habilitatórias. 

 

11.2. Se o licitante desatender ás exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta do 

licitante classificado em sequência ao que fora inabilitado, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo à habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e 

a ele adjudicado o objeto do certame. 

 

11.3. A análise da habilitação se dará pela constatação da regularidade da documentação 

apresentada pelo licitante em comparação àquela solicitada neste instrumento convocatório.    

 

11.4. A regularidade da habilitação poderá ser confirmada por meio de consulta on-line, quando 

disponível, a qual será impressa e juntada ao processo de licitação. 

  

11.5. Os documentos relativos á habilitação que não possuírem prazo de validade somente serão 

aceitos com data não excedente a 06 (seis) meses de antecedência da data prevista para a 

apresentação das propostas. 

11.6. Caso a licitante apresente irregularidade de habilitação incompleta ou incorreta, será 

declarada inabilitada. 
 

11.7. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante 

vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo pregoeiro o objeto da presente licitação. 
 

11.8. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 

e que, ao final, deverá ser assinada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das 

licitantes presentes.    

 

XII – INSTRUÇÕES E NORMAS PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS  
 

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de interpor recurso, sendo-lhe concedido prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação 

das razões do recurso, no qual poderão juntar memoriais, ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 

12.1.1. O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo. 
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12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 
 

12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 

12.4. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo 

em ata, sendo que o prazo de 03 (três) dias úteis para as contra-razões contar-se-á da data da 

lavratura da ata. 

 

12.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade 

competente homologará o resultado da licitação.   
 

12.6. Dos demais atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei nº 

8666/93, caberá: 

a) recurso dirigido à autoridade superior por intermédio do pregoeiro, interposto no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da publicação do ato, a ser protocolizado no endereço referido no 

preâmbulo deste Edital, nos casos de: anulação ou revogação da licitação; rescisão de contrato, a 

que se refere o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93,  aplicação das penas de advertência, 

suspensão temporária ou multa; 

b) representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

c) pedido de reconsideração de decisão do Secretário Municipal, no caso de idoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do 

ato. 
 

12.7. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, 

a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser 

proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade (§ 4º do art. 109 da Lei 8666/93).    

 

12.8. A intimação dos recursos referidos no item 12.6.1 deste edital, excluindo-se as penas de 

advertência e multa de mora, será feita mediante publicação no diário oficial.     

 

12.9. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

 

12.10. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

12.11. Os memoriais dos recursos e contra razões deverão dar entrada no departamento de 

licitações do SAAE situado à Rua do Pintinho S/N. 

 

12.12. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no mesmo local indicado no 

item anterior.  

 

12.13. No caso de pendências descritas no item 7.7, o prazo recursal ficará postergado até decisão 

de habilitação ou inabilitação da LICITANTE declarada vencedora, observado os prazos nele 

previstos, suspendendo-se a sessão, e comunicando-se, desde logo, a data da sua reabertura a 

todos os LICITANTES presentes.   
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XIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

13.1. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada com o registro dos licitantes 

credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, dos preços 

a serem registrados, da análise dos documentos de habilitação dos recursos interpostos além de 

outros registros pertinentes. 
 

13.2. Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 

13.3. Havendo a interposição de recurso, após o julgamento e seu trânsito em julgado, o 

responsável adjudicará e homologará o procedimento licitatório ao licitante vencedor.     
 

XIV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

14.1. Aos licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 

proposta, falharem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem 

declaração falsa ou cometerem qualquer espécie de fraude, poderão ser aplicadas, conforme o 

caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração 

Pública. 

a) advertência; 

b) multas: de mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e compensatória de 2% 

(dois por cento) sobre o valor total da licitação;  

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração e/ou declaração de 

inidoneidade, conforme a gravidade e extensão da conduta.  
 

14.2. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa 

por parte do adjudicatário, na forma da lei. 
 

14.3. O licitante que não realizar a entrega dos produtos dentro do prazo previsto no item 1.2 

deste edital, sofrerá com as sanções descritas nas alíneas a, b e c do item 14.1. 
 

XV – PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

15.1. O proponente vencedor deverá retirar a Ordem de Fornecimento no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, a partir do comunicado expedido pela Administração. 
 

15.2. A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (dois) 

dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério da Administração, sob pena de decair 

o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.   

15.3. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de 

discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta 

conformidade com a minuta, em expressão e substância. 
 

15.4. Ao retirar a Ordem de Fornecimento, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o produto 

a ela adjudicado, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e 

também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e 

condições do edital. 
 

15.5. É facultada à administração quando o proponente vencedor não apresentar situação regular 

no ato da assinatura do contrato, recusar-se a assiná-lo ou a retirar a nota de empenho no prazo e 

nas condições estabelecidas, ou ainda quando a Administração rescindir o contrato por 

inadimplência, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas neste edital. 
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XVI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

16.1. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular 

em relação à Fazenda, ao INSS, ao FGTS e Justiça Trabalhista apresentados em atendimento às 

exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada o pagamento ficará retido até a 

apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade. 

 

16.2. O Contratante pagará à Contratada a atualização monetária sobre o valor devido entre a data 

do adimplemento das obrigações contratuais e a do efetivo pagamento, excluídos os períodos de 

carência, para recebimento definitivo e liquidação das despesas previstas neste contrato, 

utilizando o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o menor valor 

acumulado no período, desde que a Contratada não tenha sido responsável, no todo ou em parte, 

pelo atraso no pagamento. 
 

16.3. A administração disporá de 05 (cinco) dias úteis, após a apresentação da NOTA FISCAL e 

ACEITE dos produtos, para processar o pagamento.  

 

16.4. O termo de garantia deverá ser preenchido, assinado, ser reconhecido firma em 

cartório e entregue pela licitante vencedora, juntamente da nota fiscal, quando da entrega 

do bem, sob pena de retenção do pagamento e rescisão do vínculo, sem prejuízo das demais 

penalidades descritas no edital. 
 

XVII- DA RESCISÃO 
 

17.1. A Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer 

procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer 

indenização nos seguintes casos: 

a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos ou prazos; 

b) A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a entrega do produto no prazo 

estipulado; 

c) Atraso injustificado da entrega de materiais; 

d) Se a CONTRATADA não mantiver os padrões de qualidade exigidos; 

e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto; 

f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

g) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o 

falecimento do contratado; 

h) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juízo do 

SAAE, prejudique a execução do Contrato; 

i) O valor das multas atingir 10% (dez por cento) do valor global contratado ou após o trigésimo 

dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida; 

j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pelo Diretor do SAAE, exaradas no processo administrativo a que se refere o 

Contrato; 

k) O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a redação conferida 

pela Lei 9.854/99; 

l) Nos demais casos estipulados no art. 78 da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
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XVIII- DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

18.1.  Ao SAAE se reserva na prerrogativa de, por despacho fundamentado de seu diretor, e sem 

que caiba, em qualquer dos casos à licitante interessada, direito a indenização: 

a) Revogar a licitação, em razão de conveniência administrativa; 

b) Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso; 

c) Homologar a licitação optando pela aquisição total ou parcial do produto a ser adquirido. 
 

18.2. Poderá ser solicitado pela administração quando necessário, amostras para serem submetidas 

a quaisquer provas a fim de se verificar a qualidade do produto. 

 

18.3. Na hipótese de desclassificação de proposta ou inabilitação da proponente, os 

envelopes/documentos apresentados ficarão retidos na contracapa dos autos até a data de 

assinatura do contrato. Sendo destruído caso não solicitados pelo interessado em até 10 (dez) dias 

úteis desta data. 

 

18.4. Maiores esclarecimentos serão prestados na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 

situado na Rua do Pintinho, S/N – Bairro Bela Vista – Viçosa/MG, Tel.: (31) 3899-5608 fax.: (31) 

3899-5609, pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 

 
 

18.5. Os casos omissos serão submetidos à apreciação da autoridade competente superior do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa/MG. 

 
 

18.6. Fica eleito o foro da comarca de Viçosa/MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por 

mais especial que seja, para a solução de qualquer pendência atinente a este processo licitatório. 

 
 

 

 

Viçosa-MG, 10 de março de 2017. 

 

 

 

 Rodrigo Teixeira Bicalho 

Diretor Presidente do SAAE 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo nº: 017/2017 

Modalidade: Pregão Presencial n.º 013/2017 

Tipo de Licitação: Menor Preço por Lote 

Data: 30/03/2017 

Horário: 09h00min.  
 

Local: Sala de licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto    

1. DO OBJETO 

1.1. O presente procedimento licitatório limita-se a aquisição de Soft Starter, Capacitores, 

Disjuntores, Terminais e outros matérias elétricos, conforme consta no anexo II – Planilha 

de Especificações do presente Edital. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1.  Trata-se da aquisição de Soft Starter, Capacitores, Disjuntores, Terminais e outros 

matérias elétricos para serem utilizados nas manutenções realizadas pelo SAAE em todo 

Município de Viçosa. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO 

3.1. O produto a ser adquirido está especificado no anexo I – PLANILHA DE 

ESPECIFICAÇÃO. 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A dotação necessária à realização da despesa decorrente do objeto desta licitação consta do 

Orçamento da Autarquia 17.512.0447.8502 – 3.3.90.30 e 17.512.0447.9003 – 4.4.90.52 

exercício de 2017.  
 

5.  LOCAL DE ENTREGA 

5.1. Almoxarifado central situado à Rua do Pintinho, S/N, Bairro Bela Vista – no horário 

compreendido entre às 8h e 10h30min e entre às 13h30min e 16h, de segunda à sexta-feira. A 

entrega deverá ser previamente agendada na Seção de Compras e Materiais, através dos telefones 

(31) 3899-5608 ou endereço eletrônico cplsaaevicosa@yahoo.com.br. 

6.  PAGAMENTO 

6.1. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto efetuará o pagamento, mediante a entrega do produto, 

e disporá de 05 (cinco) dias úteis, após a apresentação da Nota Fiscal e “Aceite” dos produtos 

para processar o pagamento, não sendo permitido por Lei antecipar o mesmo. 
 

7.   DO RECEBIMENTO  
 

7.1.  O objeto da presente licitação será prestado de acordo com as necessidades do SAAE, em 

conformidade com § 8º, do Art. 15, da Lei nº 8.666/93. 

7.2.  A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os itens em desacordo com os termos do 

Edital e seus anexos. 
 

8. PRAZO DE ENTREGA 
 

8.1. A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar 

do recebimento da ordem de fornecimento. 
8.2. O seguro, frete e descarga dos materiais, correrão sempre por conta do proponente. 
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ANEXO II - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO  
 

PREGÃO Nº 013/2017               DATA: 30/03/2017 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:  INSC. EST.: 

ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE:  FAX: 

BANCO: AG BANCÁRIA: CONTA: 

 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, através do (a) Pregoeiro (a) e equipe de 

apoio, solicita à V.Sª. cotação para o(s) material(is) abaixo, de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas no EDITAL. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO LOTE 01 UNID QTD P.UNIT P. TOTAL MARCA 

01 

Disjuntor Termomagnético Monopolar, Bolt-On, 

10 A, certificado conforme norma ABNT NBR 

NM 60898:2004, com flexibilidade de instalação 

em quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

02 

Disjuntor Termomagnético Monopolar, Bolt-On, 

15 A, certificado conforme norma ABNT NBR 

NM 60898:2004, com flexibilidade de instalação 

em quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 10    

03 

Disjuntor Termomagnético Monopolar, Bolt-On, 

20 A, certificado conforme norma ABNT NBR 

NM 60898:2004, com flexibilidade de instalação 

em quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

04 

Disjuntor Termomagnético Monopolar, Bolt-On, 

25 A, certificado conforme norma ABNT NBR 

NM 60898:2004, com flexibilidade de instalação 

em quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

05 

Disjuntor Termomagnético Monopolar, Bolt-On, 

30 A, certificado conforme norma ABNT NBR 

NM 60898:2004, com flexibilidade de instalação 

em quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

06 

Disjuntor Termomagnético Monopolar, Bolt-On, 

40 A, certificado conforme norma ABNT NBR 

NM 60898:2004, com flexibilidade de instalação 

em quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

07 

Disjuntor Termomagnético Bipolar, Bolt-On, 15 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

08 

Disjuntor Termomagnético Bipolar, Bolt-On, 20 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    
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09 

Disjuntor Termomagnético Bipolar, Bolt-On, 25 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

10 

Disjuntor Termomagnético Bipolar, Bolt-On, 35 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

11 

Disjuntor Termomagnético Bipolar, Bolt-On, 40 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

12 

Disjuntor Termomagnético Bipolar, Bolt-On, 50 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

13 

Disjuntor Termomagnético Bipolar, Bolt-On, 60 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

14 

Disjuntor Termomagnético Bipolar, Bolt-On, 70 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

15 
Disjuntor Termomagnético Bipolar, Bolt-On, 90 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004. 

UN 05    

16 

Disjuntor Termomagnético Tripolar, Bolt-On, 25 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

17 

Disjuntor Termomagnético Tripolar, Bolt-On, 30 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

18 

Disjuntor Termomagnético Tripolar, Bolt-On, 35 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

19 

Disjuntor Termomagnético Tripolar, Bolt-On, 40 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

20 

Disjuntor Termomagnético Tripolar, Bolt-On, 50 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

21 Disjuntor Termomagnético Tripolar, Bolt-On, 60 UN 05    
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A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

22 

Disjuntor Termomagnético Tripolar, Bolt-On, 70 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004, com flexibilidade de instalação em 

quadro padrão DIN e bolt-on. 

UN 05    

23 
Disjuntor Termomagnético Tripolar, Bolt-On, 90 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004. 

UN 03    

24 
Disjuntor Termomagnético Tripolar, Bolt-On, 100 

A, certificado conforme norma ABNT NBR NM 

60898:2004. 

UN 03    

Deverá ser apresentado junto com a proposta comercial o catálogo com as características técnicas dos produtos 

ofertados. 

Total Lote 01: R$ ........................ (.............................................) 

 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO LOTE 02 UNID QTD P.UNIT P. TOTAL MARCA 

01 

Contator CWM 250.22 – 220 Volts 

Observação: O contator deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 01    

02 

Contator tripolar modelo CWM32 de 32 amperes,  

bobina 220 volts 

Observação: O contator deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 10    

03 

Minicontator Tripolar CW07-01-30V25 de 16 

amperes, bobina 220 volts. 

Observação: O contator deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 10    

04 

Minicontator Auxiliar CWCA0-22-00V26 

Observação: O contator deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 10    

05 
Minicontator Auxiliar CAW04-31-00V25 

Observação: O contator deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

UN 10    
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de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

06 

Minicontator Auxiliar CAW04-22-00V25 

Observação: O contator deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 10    

07 

Relé de sobrecarga tripolar modelo RW27-1D, 

faixa de ajuste 22 a 32 amperes 

Observação: O relé deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 10    

08 

Relé de sobrecarga tripolar modelo RW67-1D, 

faixa de ajuste 25 a 40 amperes 

Observação: O relé deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 05    

09 

Relé falta de fase modelo RPW-FF-D66, tensão de 

alimentação 220-240 Vca 

Observação: O contator deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 05    

10 

Relé falta de fase modelo RPW-FF-D74, tensão de 

alimentação 440-480 Vca 

Observação: O relé deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 05    

11 

Relé com Temporização Simples, Função Retardo 

na Energização, modelo RTW-RE02-U010S, 

tensão de alimentação 220-240 Vca, temporização 

de 1 a 10 segundos. 

Observação: O relé deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 05    

12 
Relé com Temporização Simples, Função Retardo 

na Energização, modelo RTW-RE02-U060S, 

tensão de alimentação 220-240 Vca, temporização 

UN 05    
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de 6 a 60 segundos. 

Observação: O relé deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

13 

Relé com Temporização Simples, Função Pulso na 

Energização, modelo RTW-PE02-U010S, tensão 

de alimentação 220-240 Vca, temporização de 1 a 

10 segundos. 

Observação: O relé deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 05    

14 

Relé com Temporização Simples, Função Pulso na 

Energização, modelo RTW-PE02-U030S, tensão 

de alimentação 220-240 Vca, temporização de 3 a 

30 segundos. 

Observação: O relé deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 05    

15 

Disjuntor geral tripolar em caixa moldada 75A 

Icu25K, modelo DWB160B50-3GX. 

Observação: O disjuntor deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 02    

16 

Manopla para acionamento rotativo em porta de 

painel com haste. 

Modelo: MRX160D-430E 

Observação: A manopla deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 04    

17 

CONTATOR AUXILIAR 220V 60HZ COM 2NA 

E 2NF CAW04-22. 

Observação: O contator deve ser do modelo 

especificado, pois este é para reposição em quadro 

de comandos. Além disso, objetiva manter a 

padronização dos componentes instalados nestes 

quadros. 

UN 04    

Deverá ser apresentado junto com a proposta comercial o catálogo com as características técnicas dos 

produtos ofertados. 

Total Lote 02: R$ .................... (..................................................) 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO LOTE 03 UNID QTD P.UNIT P. TOTAL MARCA 

01 

Banco de capacitores trifásico com disjuntor de 

proteção, com as seguintes características: 

- potência: 35 KVar; 

- Tensão: 220 Volts; 

- Corrente nominal: 91,9 A; 

- unidades capacitivas monofásicas ligadas em 

triângulo; 

- proteção geral com disjuntor em caixa moldada; 

- unidades capacitivas em invólucro de alumínio 

com dispositivos de proteção anti-explosão; 

- resistores de descarga incorporados; 

- contator de acionamento e relé temporizador; 

- tensão de comando 220 Volts; 

- caixa em material metálico em pintura 

eletrostática e com as seguintes dimensões: (C x L 

x A) (457 x 263 x 484 mm). 

Observação: 

Deverá ser apresentado junto com a proposta 

comercial o catálogo com as características 

técnicas do produto ofertado. 

UN 01    

02 

Banco de capacitores trifásico com disjuntor de 

proteção, com as seguintes características: 

- potência: 30 KVar; 

- Tensão: 220 Volts; 

- Corrente nominal: 78,7 A; 

- unidades capacitivas monofásicas ligadas em 

triângulo; 

- proteção geral com disjuntor em caixa moldada; 

- unidades capacitivas em invólucro de alumínio 

com dispositivos de proteção anti-explosão; 

- resistores de descarga incorporados; 

- contator de acionamento e relé temporizador; 

- tensão de comando 220 Volts; 

- caixa em material metálico em pintura 

eletrostática e com as seguintes dimensões: (C x L 

x A) (357 x 261 x 484 mm). 

Observação: 

Deverá ser apresentado junto com a proposta 

comercial o catálogo com as características 

técnicas do produto ofertado. 

UN 01    

03 

Banco de capacitores trifásico com disjuntor de 

proteção, com as seguintes características: 

- potência: 30 KVar; 

- Tensão: 440 Volts; 

- Corrente nominal: 39,4 A; 

- unidades capacitivas monofásicas ligadas em 

triângulo; 

- proteção geral com disjuntor em caixa moldada; 

UN 01    
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- unidades capacitivas em invólucro de alumínio 

com dispositivos de proteção anti-explosão; 

- resistores de descarga incorporados; 

- contator de acionamento e relé temporizador; 

- tensão de comando 220 Volts; 

- caixa em material metálico em pintura 

eletrostática e com as seguintes dimensões: (C x L 

x A) (357 x 261 x 484 mm). 

Observação: 

Deverá ser apresentado junto com a proposta 

comercial o catálogo com as características 

técnicas do produto ofertado. 

04 

Banco de capacitores trifásico com disjuntor de 

proteção, com as seguintes características: 

- potência: 60 KVar; 

- Tensão: 440 Volts; 

- Corrente nominal: 78,4 A; 

- unidades capacitivas monofásicas ligadas em 

triângulo; 

- proteção geral com disjuntor em caixa moldada; 

- unidades capacitivas em invólucro de alumínio 

com dispositivos de proteção anti-explosão; 

- resistores de descarga incorporados; 

- contator de acionamento e relé temporizador; 

- tensão de comando 220 Volts; 

- caixa em material metálico em pintura 

eletrostática e com as seguintes dimensões: (C x L 

x A) (457 x 263 x 484 mm). 

Observação: 

Deverá ser apresentado junto com a proposta 

comercial o catálogo com as características 

técnicas do produto ofertado. 

UN 01    

Deverá ser apresentado junto com a proposta comercial o catálogo com as características técnicas dos produtos 

ofertados. 

Total Lote 03: R$ .................... (..................................................) 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO LOTE 04 UNID QTD P.UNIT P. TOTAL MARCA 

01 

Terminal de compressão pino maciço curto 240 

mm², em cobre eletrolítico com acabamento 

estanhado e isolação tubular termocontrátil preta. 

Obs.: Os terminais devem ser normatizados pela 

CEMIG. 

UN 12    

02 

Terminal de compressão pino maciço curto 185 

mm², em cobre eletrolítico com acabamento 

estanhado e isolação tubular termocontrátil preta. 

Obs.: Os terminais devem ser normatizados pela 

CEMIG. 

UN 12    

03 Terminal de compressão pino maciço curto 150 UN 08    
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mm², em cobre eletrolítico com acabamento 

estanhado e isolação tubular termocontrátil preta. 

Obs.: Os terminais devem ser normatizados pela 

CEMIG. 

04 

Terminal de compressão pino maciço curto 120 

mm², em cobre eletrolítico com acabamento 

estanhado e isolação tubular termocontrátil preta. 

Obs.: Os terminais devem ser normatizados pela 

CEMIG. 

UN 08    

05 

Terminal de compressão pino maciço curto 95 

mm², em cobre eletrolítico com acabamento 

estanhado e isolação tubular termocontrátil preta. 

Obs.: Os terminais devem ser normatizados pela 

CEMIG. 

UN 18    

06 

Terminal de compressão pino maciço curto 70 

mm², em cobre eletrolítico com acabamento 

estanhado e isolação tubular termocontrátil preta. 

Obs.: Os terminais devem ser normatizados pela 

CEMIG. 

UN 18    

07 

Terminal de compressão pino maciço curto 50 

mm², em cobre eletrolítico com acabamento 

estanhado e isolação tubular termocontrátil preta. 

Obs.: Os terminais devem ser normatizados pela 

CEMIG. 

UN 18    

08 

Terminal Pré Isolado - Tipo Pino - 1,5mm², 

fabricado em cobre com camada de estanho, 

isolado com luva vermelha em polipropileno ou 

nylon. 

UN 100    

09 
Terminal Pré Isolado - Tipo Pino - 2,5mm², 

fabricado em cobre com camada de estanho, 

isolado com luva azul em polipropileno ou nylon. 

UN 100    

10 
Terminal Pré Isolado - Tipo Pino - 4,0mm², 

fabricado em cobre com camada de estanho, 

isolado com luva preta em polipropileno ou nylon. 

UN 100    

11 

Terminal Pré Isolado - Tipo Pino - 6,0mm², 

fabricado em cobre com camada de estanho, 

isolado com luva amarela em polipropileno ou 

nylon. 

UN 100    

12 

Terminais Pré-isolado – Tipo Ilhós (Tubular) 

Simples - 1,0mm², fabricado em cobre com 

camada de estanho, isolado com luva vermelha em 

polipropileno ou nylon. 

UN 100    

13 

Terminais Pré-isolado – Tipo Ilhós (Tubular) 

Simples - 1,5mm², fabricado em cobre com 

camada de estanho, isolado com luva preta em 

polipropileno ou nylon. 

UN 100    

14 
Terminais Pré-isolado – Tipo Ilhós (Tubular) 

Simples - 2,5mm², fabricado em cobre com 
UN 100    
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camada de estanho, isolado com luva azul em 

polipropileno ou nylon. 

15 

Terminais Pré-isolado – Tipo Ilhós (Tubular) 

Simples - 4,0mm², fabricado em cobre com 

camada de estanho, isolado com luva amarela em 

polipropileno ou nylon. 

UN 100    

16 

Terminais Pré-isolado – Tipo Ilhós (Tubular) 

Simples - 6,0mm², fabricado em cobre com 

camada de estanho, isolado com luva verde em 

polipropileno ou nylon. 

UN 100    

17 

Terminais Pré-isolado – Tipo Ilhós (Tubular) 

Simples - 10,0mm², fabricado em cobre com 

camada de estanho, isolado com luva vermelha em 

polipropileno ou nylon. 

UN 100    

18 

Terminais Pré-isolado – Tipo Ilhós (Tubular) 

Simples - 16,0mm², fabricado em cobre com 

camada de estanho, isolado com luva azul em 

polipropileno ou nylon. 

UN 100    

19 

Terminais Pré-isolado – Tipo Ilhós (Tubular) 

Simples - 25,0mm², fabricado em cobre com 

camada de estanho, isolado com luva amarela em 

polipropileno ou nylon. 

UN 100    

20 

Terminais Pré-isolado – Tipo Forquilha - 1,5mm², 

fabricado em cobre com camada de estanho, 

isolado com luva vermelha em polipropileno ou 

nylon. 

UN 100    

21 
Terminais Pré-isolado – Tipo Forquilha - 2,5mm², 

fabricado em cobre com camada de estanho, 

isolado com luva azul em polipropileno ou nylon. 

UN 100    

22 
Terminais Pré-isolado – Tipo Forquilha - 4,0mm², 

fabricado em cobre com camada de estanho, 

isolado com luva preta em polipropileno ou nylon. 

UN 100    

23 

Terminais Pré-isolado – Tipo Forquilha - 6,0mm², 

fabricado em cobre com camada de estanho, 

isolado com luva amarela em polipropileno ou 

nylon. 

UN 100    

24 

Terminais Pré-isolado – Tipo Argola - 1,5mm², 

fabricado em cobre com camada de estanho, 

isolado com luva vermelha em polipropileno ou 

nylon. 

UN 100    

25 
Terminais Pré-isolado – Tipo Argola - 2,5mm², 

fabricado em cobre com camada de estanho, 

isolado com luva azul em polipropileno ou nylon. 

UN 100    

26 
Terminais Pré-isolado – Tipo Argola - 4,0mm², 

fabricado em cobre com camada de estanho, 

isolado com luva preta em polipropileno ou nylon. 

UN 100    

27 
Terminais Pré-isolado – Tipo Argola - 6,0mm², 

fabricado em cobre com camada de estanho, 
UN 100    
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isolado com luva amarela em polipropileno ou 

nylon. 

Deverá ser apresentado junto com a proposta comercial o catálogo com as características técnicas dos produtos 

ofertados. 

Total Lote 04: R$ .................... (..................................................) 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO LOTE 05 UNID QTD P.UNIT P. TOTAL MARCA 

01 

Microventilador tipo axial, com carcaça de 

alumínio e tela de proteção: 

- Tensão: 115/230 Volts; 

- Frequência: 50/60HZ; 

- Potência: 60/75w; 

- Mancal: Rolamento; 

- Vazão de ar: 1.460/1.530 m³/h; 

- Dimensão: 254 x 89 mm 

Referência: 

Código/Modelo do Ventilador: Nework 

55.102/RT-254 

UN 05    

02 

Microventilador tipo axial, com carcaça de 

alumínio. 

- Tensão: 115/230 Volts; 

- Frequência: 50/60 Hz; 

- Potência: 23/19 Watts; 

- Mancal: Rolamento; 

- Vazão de ar: 156/180 m³/h; 

- Dimensão: 120x120x38 mm 

Referência: 

Código/Modelo do Ventilador: Nework 

53.102/RT-120 

UN 10    

03 

Conjunto de Ventilação completo, composto de: 

- Microventilador; 

- Grelha; 

- Tela de Proteção Metálica 

- Dimensão: 120x120x38 mm 

Referência: 

Código/Modelo do Conjunto: Nework 53.102/RT-

120 

Código: Nework RT-120 

Código: 53.102 

UN 10    

04 

Conjunto de ventilação completo, composto de 

microventilador, grelha e tela de proteção 

metálica, com as seguintes características: 

- Vazão de ar: 156/180 m³/h; 

- Tensão: 115/230 Volts; 

- Dimensão da Grelha: 150x150 mm 

- Dimensão do Ventilador: 120x120x38 mm 

- Mancal: Rolamento; 

- Carcaça: Alumínio 

UN 10    
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Referência: 

Código/Modelo do Ventilador: Nework 

53.102/RT120 

Código do conjunto: 6.111 

05 

Exaustor de teto completo, para painel de 

comando, com as seguintes características: 

- Tensão: 230 Volts; 

- Frequência: 60HZ; 

- Vazão de ar: 900 m³/h; 

Referência: 

Código Ventilador: Nework 60.220 

Código-Uso: 7112-Indoor 

UN 05    

06 

Exaustor de teto completo, para painel de 

comando, com as seguintes características: 

- Tensão: 230 Volts; 

- Frequência: 60HZ; 

- Vazão de ar: 1.440 m³/h; 

- Cor: Cinza RAL 7032 

Referência: 

Código Ventilador: Nework 60.250 

Código-Uso: 7114-Indoor 

UN 05    

Deverá ser apresentado junto com a proposta comercial o catálogo com as características técnicas dos produtos 

ofertados. 

Total Lote 05: R$ .................... (..................................................) 

 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO LOTE 06 UNID QTD P.UNIT P. TOTAL MARCA 

01 

Chave magnética com relé fotoelétrico para 

acionamento de iluminação, com as seguintes 

características: 

- corpo em alumínio repuxado, polido 

quimicamente e anodizado; 

- tensão 220 Volts; 

- corrente 30 A; 

- contatos em latão estanhado; 

- contato de carga normalmente aberto; 

- suporte de fixação/instalação em aço galvanizado 

a fogo; 

- possibilidade de giro de 360°; 

- acionamento manual através de alavanca externa. 

UN 03    

02 

Relé fotoeletrônico, com as seguintes 

características: 

- Corpo/base: Polipropileno estabilizado contra 

radiações UV; 

Tampa: Policarbonato estabilizado contra 

radiações UV, cristal azul; 

- Contatos de encaixe: Latão estanhado; 

- Principio de funcionamento: Eletrônico 

UN 15    
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microcontrolado; 

- Acionamento Com retardo de 5 segundos; 

- Chaveamento: Sistema de comutação e 

gerenciamento de contatos elétricos que 

proporciona uma maior durabilidade do relé; 

- Comportamento em falha: Fail-off (lâmpada 

apagada em caso de falha) 

 Contato de carga: Normalmente fechado (NF); 

- Proteção contra surtos de tensão: Varistor; 

- Tensão Bivolt: 105 a 305 Volts; 

- Frequência: 60 Hz; 

- Capacidade de carga: 

• Em 127Vca: 1000W, 1200VA 

• Em 220Vca: 1000W, 1800VA 

Grau de proteção: IP67. 

03 

Base para relé fotoelétrico, com as seguintes 

características: 

- Corpo: Polipropileno estabilizado contra 

radiações UV; 

- Contatos: Latão estanhado; 

- Fixação/instalação: suporte de aço galvanizado; 

- Possibilidade de giro 360º; 

- Tensão nominal/corrente nominal: 127Volts/15 A 

ou 220Volts/10 A; 

- Cabos de ligação: Preto: Linha/Fase; Vermelho: 

Carga e Branco: Neutro/Comum. 

 

UN 15    

04 

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 

TUBULAR, ROSCA E-40, FLUXO LUMINOSO 

MÍNIMO DE 50.000 lm, EFICIÊNCIA 

LUMINOSA MÍNIMA DE 125 lm/W E 

TEMPERATURA DE COR DE 1.950 K 

UN 10    

05 

REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 

400W, 220V, 60HZ, USO EXTERNO, COM 

CAPACITOR INCORPORADO, FATOR DE 

POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,92, RENDIMENTO 

MÍNIMO DE 91%, SELO PROCEL/INMETRO. 

UN 07    

06 

PROJETOR RETANGULAR COM LATERAIS 

EM CHAPA TRATADA PARA LÂMPADA 

VAPOR DE SÓDIO DE 400W, SOQUETE E-40, 

CORPO DO REFLETOR EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO ALTO BRILHO, VIDRO 

TEMPERADO, LATERAIS EM CHAPA 

TRATADA, COM PINTURA EPÓXI, COM 

ALÇAS PARA FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 

COM PINTURA EPÓXI. 

UN 05    

Deverá ser apresentado junto com a proposta comercial o catálogo com as características técnicas dos produtos 

ofertados. 

Total Lote 06: R$ ....................(.................................................) 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO LOTE 07 UNID QTD P.UNIT P. TOTAL MARCA 

01 

CAPACITOR ELETROLÍTICO PARA PARTIDA 

DE MOTOR 270-324 µF e tensão de 220 Vac com 

as seguintes características: 

- Regime de trabalho: Intermitente 

- Freqüência: 50-60Hz 

- Caneca: Termoplástico 

- Expectativa de vida: Classe II - Dielétrico: Óxido 

de alumínio 

- Terminais: Tipo fast-on duplo. 

UN 50    

02 

CAPACITOR PERMANENTE DE FILME DE 

POLIPROPILENO METALIZADO 50 µF e tensão 

de 380 Vac com as seguintes características: 

- Regime de trabalho contínuo 

- Especificações técnicas conforme NBR 9934 e 

IEC 60252 

- Fator de perda: < 1,0 x 10-3 (20°C)  

- Sobretensão: 1,1V x Un  

- Sobrecorrente: 1,3A x In  

- Perda no dielétrico ≤ 0,4W/kVAr  

- Freqüência: 50-60Hz  

- Tolerância da capacitância: +/- 10%  

- Classe de proteção: P0 

- Preenchimento: Resina sólida 

- Expectativa de vida: 10.000h classe B  

- Caneca: Polipropileno 

- Dielétrico: Filme de polipropileno 

- Terminais: Tipo fast-on duplo 

UN 50    

03 

CAPACITOR DE FILME DE POLIPROPILENO 

METALIZADO 45 µF e tensão Vac de 380 Volts 

com as seguintes características: 

- Regime de trabalho contínuo 

- Especificações técnicas conforme NBR 9934 e 

IEC 60252 

- Fator de perda: < 1,0 x 10-3 (20°C)  

- Sobretensão: 1,1V x Un  

- Sobrecorrente: 1,3A x In  

- Perda no dielétrico ≤ 0,4W/kVAr  

- Freqüência: 50-60Hz  

- Tolerância da capacitância: +/- 10%  

- Classe de proteção: P0 

- Preenchimento: Resina sólida 

- Expectativa de vida: 10.000h classe B  

- Caneca: Polipropileno 

- Dielétrico: Filme de polipropileno 

- Terminais: Tipo fast-on duplo 

UN 50    

04 
CAPACITOR DE FILME DE POLIPROPILENO 

METALIZADO 30 µF e tensão Vac de 380 Volts 

com as seguintes características: 

UN 25    
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- Regime de trabalho contínuo 

- Especificações técnicas conforme NBR 9934 e 

IEC 60252 

- Fator de perda: < 1,0 x 10-3 (20°C)  

- Sobretensão: 1,1V x Un  

- Sobrecorrente: 1,3A x In  

- Perda no dielétrico ≤ 0,4W/kVAr  

- Freqüência: 50-60Hz  

- Tolerância da capacitância: +/- 10%  

- Classe de proteção: P0 

- Preenchimento: Resina sólida 

- Expectativa de vida: 10.000h classe B  

- Caneca: Polipropileno 

- Dielétrico: Filme de polipropileno 

- Terminais: Tipo fast-on duplo 

05 

CAPACITOR DE FILME DE POLIPROPILENO 

METALIZADO 25 µF e tensão Vac de 380 Volts 

com as seguintes características: 

- Regime de trabalho contínuo 

- Especificações técnicas conforme NBR 9934 e 

IEC 60252 

- Fator de perda: < 1,0 x 10-3 (20°C)  

- Sobretensão: 1,1V x Un  

- Sobrecorrente: 1,3A x In  

- Perda no dielétrico ≤ 0,4W/kVAr  

- Freqüência: 50-60Hz  

- Tolerância da capacitância: +/- 10%  

- Classe de proteção: P0 

- Preenchimento: Resina sólida 

- Expectativa de vida: 10.000h classe B  

- Caneca: Polipropileno 

- Dielétrico: Filme de polipropileno 

- Terminais: Tipo fast-on duplo 

UN 25    

06 

CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR 

DE POTÊNCIA monofásico utilizado para 

montagem de bancos de capacitores trifásicos com 

as seguintes características: 

- sistema antiexplosão incorporado, 

- montado em carcaça metálica de fácil instalação, 

tanto individual, quanto agrupados para a 

montagem de bancos, possuindo parafuso para 

fixação, 

- fabricado com filme polipropileno metalizado, 

auto-regenerativo, 

- Regime de trabalho contínuo, 

- Potências de 3,33kVAr em 220V e Capacitância 

de 182,6 µF, 

- Sobretensão: 1,1V x Un, 

- Sobrecorrente: 1,3A x In (incluindo efeito de 

UN 24    
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harmônicas), 

- Perda no dielétrico ≤ 0,4W/kVAr 

- Freqüência: 60Hz 

- Caixa: Alumínio com parafuso de fixação M12 

- Pode ser instalado em qualquer posição 

- Dielétrico: Filme de polipropileno 

- Terminais: Fast-on para conexão do resistor de 

descarga e parafuso fenda Philips M3 com arruela 

imperdível para conexão dos cabos de alimentação 

- Resistor de descarga incorporado 

- dimensional (ФxH): 60 x 156 mm. 

07 

CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR 

DE POTÊNCIA monofásico utilizado para 

montagem de bancos de capacitores trifásicos com 

as seguintes características: 

- sistema antiexplosão incorporado, 

- montado em carcaça metálica de fácil instalação, 

tanto individual, quanto agrupados para a 

montagem de bancos, possuindo parafuso para 

fixação, 

- fabricado com filme polipropileno metalizado, 

auto-regenerativo, 

- Regime de trabalho contínuo, 

- Potências de 5,00kVAr em 440V e Capacitância 

de 68,5 µF, 

- Sobretensão: 1,1V x Un, 

- Sobrecorrente: 1,3A x In (incluindo efeito de 

harmônicas), 

- Perda no dielétrico ≤ 0,4W/kVAr 

- Freqüência: 60Hz 

- Caixa: Alumínio com parafuso de fixação M12 

- Pode ser instalado em qualquer posição 

- Dielétrico: Filme de polipropileno 

- - Terminais: Fast-on para conexão do resistor de 

descarga e parafuso fenda Philips M3 com arruela 

imperdível para conexão dos cabos de alimentação 

- Resistor de descarga incorporado 

- dimensional (ФxH): 60 x 156 mm. 

UN 24    

Deverá ser apresentado junto com a proposta comercial o catálogo com as características técnicas dos produtos ofertados. 

Total Lote 07: R$ .............................. (..............................................) 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO LOTE 08 UNID QTD P.UNIT P. TOTAL MARCA 

01 
Conjunto 02 ventiladores 120 x 120 mm, 115/230 

VCA com cabo de 330/430mm para soft starter 

SSW06 480 A 220v. 

UN 06    

02 
Ventilador Axial 220-240 VCA para soft starter 

SSW03 de 340A e 410A. 
UN 12    

Deverá ser apresentado junto com a proposta comercial o catálogo com as características técnicas dos produtos ofertados. 

Total Lote 08: R$ ..................... (.............................................) 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO LOTE 09 UNID QTD P.UNIT P. TOTAL MARCA 

01 

Fita Isolante Adesiva com filme a base de PVC, 19 

mm x 20 m, espessura mínima 0,18 mm. Conforme 

os requisitos da Norma Brasileira ABNT NBR NM 

60454-3-1. 

UN 200    

Deverá ser apresentado junto com a proposta comercial o catálogo com as características técnicas dos produtos 

ofertados. 

Total Lote 09: R$ ....................... (........................................) 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO LOTE 10 UNID QTD P.UNIT P. TOTAL MARCA 

01 

CONTATOR DE POTÊNCIA JNG CJX2-F630, 

TENSÃO (BOBINA) 220 VOLTS. 

OBSERVAÇÃO: O CONTATOR DEVE SER DO 

MODELO ESPECIFICADO, POIS ESTE É PARA 

REPOSIÇÃO EM QUADRO DE COMANDOS. 

ALÉM DISSO, OBJETIVA MANTER A 

PADRONIZAÇÃO DOS COMPONENTES 

INSTALADOS NESTES QUADROS. 

UN 02    

02 
BOBINA PARA CONTATOR DE POTÊNCIA JNG 

CJX2-F630, TENSÃO (BOBINA) 220 VOLTS 
UN 04    

Deverá ser apresentado junto com a proposta comercial o catálogo com as características técnicas dos produtos 

ofertados. 

Total Lote 10: R$............................ (........................................) 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO LOTE 11 UNID QTD P.UNIT P. TOTAL MARCA 

01 

AUTO TRAFO MONOFÁSICO 200 VA, 60 HZ, 

440/220 VOLTS. 

- TENSÃO NOMINAL PRIMÁRIO: 440; 

- TENSÃO NOMINAL SECUNDÁRIO: 220; 

- ISOLAMENTO: A SECO; 

- INSTALAÇÃO: ABRIGADA IP00; 

- FREQUÊNCIA: 60HZ; 

- NÍVEL DE ISOLAMENTO: 0,6KV; 

- CLASSE TEMPERATURA: B. 

APLICAÇÃO: 

- DESTINAM-SE A ALIMENTAÇÃO DE 

CIRCUITOS AUXILIARES DE COMANDO E 

SINALIZAÇÃO, ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 

CIRCUITOS NOS SISTEMAS HABITUAIS DE 

BAIXA TENSÃO. 

CONSTRUÇÃO: 

- NÚCLEO CONSTITUÍDO DE LÂMINAS DE 

AÇO SILÍCIO G.N.O; 

- ENROLAMENTO EM COBRE 

ELETROLÍTICO COM 99,9 % DE PUREZA; 

- IMPREGNAÇÃO EM VERNIZ POLIÉSTER 

(BOBINAS); 

- MONTAGEM EM CANTONEIRAS BI 

CROMATIZADA; 

UN 04    
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- ACABAMENTO DO NÚCLEO EM PRIMER 

CINZA; 

- CONEXÃO ATRAVÉS DE BORNES DE 

PASSAGEM EM BARRA. 

ENSAIOS: 

- CONFORME NORMAS ABNT NBR 5356 E 

5380 

 

 
 

Deverá ser apresentado junto com a proposta comercial o catálogo com as características técnicas dos produtos 

ofertados. 

Total Lote 11: R$...................... (................................)  

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO LOTE 12 UNID QTD P.UNIT P. TOTAL MARCA 

01 

SOFT STARTER COM AS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

- Tensão de Alimentação: 220 – 570 VCA; 

- Corrente nominal: 365 A; 

- Tensão de Comando: 220 VCA; 

- Frequência: 60 Hz; 

- Grau de Proteção: IP 00; 

- Rampa de aceleração: 1-240 s; 

- Rampa de desaceleração: 2-240 s; 

- Ajuste de Parâmetros: Através de Interface 

Homem-Máquina destacável com duplo display 

(LED + LCD); 

- Limitação de corrente: 1,5 a 5,0 x In da Soft 

Starter; 

- Elementos de potência: 6 tiristores; 

- Controle: Microprocessado, totalmente digital; 

- Detecção de falha: Para bloqueio por falta de fase 

da alimentação ou do motor. Falha do tiristor ou 

falha interna; 

- Entradas digitais: 6 entradas programáveis 

(24Vcc); 

- Saídas a relé: 3 relés programáveis; 

- Saídas analógicas: 1 programável (14 bits) 

0...10Vcc e 1 programável (14 bits) 4...20mA; 

UN 01    
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- Degrau de tensão na desaceleração: 40 até 100% 

da tensão nominal; 

- Manutenção da limitação de corrente x 8: 

Controle de limitação via Software; 

-Ciclos de partida: 3 vezes In por 30s, 10 partidas 

por hora; 

- Faixa do pedestal: 25 a 90% da tensão de   

alimentação; 

- Refrigeração: Ventilação forçada  

 

PROTEÇÕES: 

- Sobretensão; 

- Subtensão; 

-Sobrecorrente na saída; 

- Sobrecorrente imediata na saída; 

- Sobrecarga na saída I2t; 

- Sobretemperatura nos tiristores / dissipador; 

- Seqüência de fase invertida; 

- Defeito externo; 

- Contato de By-Pass aberto; 

- Sobrecorrente antes do By-Pass; 

- Falta de fase na alimentação; 

- Falta de fase na saída; 

- Falha no tiristor; 

- Erro na CPU (Watchdog); 

- Erro de Programação; 

- Erro de comunicação serial; 

- Erro de auto-diagnóstico; 

- Erro de comunicação da HMI; 

- Contato de By-Pass fechado; 

 

FUNÇÕES / RECURSOS: 

- Interface Homem-Máquina incorporada 

(destacável) com duplo display (LED + LCD); 

- Senha para programação; 

-Seleção de idioma da IHM (Português, Inglês, 

Espanhol, Alemão); 

- Seleção para operação (Local/Remoto); 

- Função PUMP-CONTROL (proteção contra 

Golpe de Ariete em bombas); 

- Função COPY (Soft-Starter->IHM ou IHM->Soft 

Starter); 

- BY-PASS integrado na Soft-Starter; 

- Interface Serial RS-232; 

- Entrada para PTC do motor; 

- Tensão Nominal de rede programável; 

- Tensão inicial programável; 

- Rampas de aceleração / desaceleração 

programáveis; 
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- Degrau de tensão na desaceleração programável; 

- Limitação de corrente na partida programável; 

- Sobrecorrente imediata programável; 

- Subcorrente imediata programável; 

- Pulso de torque na partida KICK-START; 

- Classe térmica do motor programável (sobrecarga 

do motor); 

- Auto-reset de erros programável; 

- Ligação a 3 ou a 6 fios (Dentro do Delta do 

Motor). 

 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS: 

- Temperatura: 0 a 55º C; 

- Umidade: 20 a 90% (sem condensação). 

 

NORMAS: 

- Segurança: Norma UL 508 – Equipamentos de 

Controle Industrial; 

- Baixa Tensão: Norma EN 60947-4-2; LVD 

73/23/EEC. 

 

INTERFACE HOMEM-MÁQUINA (HMI) 

- Comando: Liga, Desliga, Reset e Parametrização; 

- Supervisão: Corrente de saída, Frequência da 

rede de alimentação, Tensão da rede de 

alimentação, Tensão de Saída, Potência ativa 

fornecida a carga, Potência aparente fornecida a 

carga, Estado da Soft-Starter, Horas Energizado, 

Horas Habilitado, Back-up dos últimos 4 erros, 

Proteção térmica do motor, Indicação da corrente 

em cada fase, Indicação da tensão de linha. 

Deverá ser apresentado junto com a proposta comercial o catálogo com as características técnicas dos produtos 

ofertados. 

TOTAL LOTE 12: R$ ...................................... (.............................................................)  

OBS:  
 

01) Os preços deverão ser ofertados com 02 (duas) casas decimais; 
 

02)  Deverá ser informado a marca dos produtos ofertados, sob pena de desclassificação da 

proposta. 
 

03)  Deverá ser apresentado juntamente com a proposta comercial o(s) Catálogo(s) Técnico(s) dos 

produtos ofertados para todos os lotes, sob pena de desclassificação da proposta.  
 

04) As despesas de frete e descarga dos materiais, até a entrega no local indicado pela autarquia, 

correrão sempre por conta do proponente 
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PRAZO DE GARANTIA: Mínima de 12 meses, contra qualquer defeito de fabricação, a 

fabricação a contar de seu recebimento e aceitação, com assistência técnica sem ônus para a 

CONTRATANTE, inclusive despesas de transporte.  
 

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado central situado à Rua do Pintinho, S/N, Bairro Bela 

Vista – no horário compreendido entre às 8h e 10h30min e entre às 13h30min e 16h, de segunda à 

sexta-feira. A entrega deverá ser previamente agendada na Seção de Compras e Materiais, através 

dos telefones (31) 3899-5608 ou endereço eletrônico cplsaaevicosa@yahoo.com.br. 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em até 05 dias úteis, após entrega, apresentação da Nota 

Fiscal, Termo de garantia e aceite. 
 

PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, a contar do recebimento da ordem de fornecimento, sob pena das sanções previstas no 

item 14.1 do presente Edital. 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

 

 DATA: _________________________       

 

 

 

ASSINATURA___________________ 
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ANEXO III - TERMO DE GARANTIA 

 

 

 

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 

Processo nº 017/2017 de 20/02/2017 

 

OBJETO:__________________(descrever o objeto(s) ofertado(s))_______ 

 

 

 

A empresa ____________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ______________________, por intermédio de seu representante legal, 

Sr(a) __________________________________________________, portador da Carteira 

de Identidade nº _________________________ e do CPF 

_______________________________, declara, para fins de atendimento ao quesito da 

garantia convencional, que os produtos ofertados neste certame, terão garantia total contra 

qualquer defeito de fabricação pelo período mínimo 12 (doze) meses, com assistência 

técnica sem ônus para a CONTRATANTE, inclusive despesas de transporte a contar da 

data da nota fiscal. 

 

 

___________________________, _____/_____/________ 

 

 

 

 

 

Representante legal 

 

 

 

Obs:. Esta declaração deverá ter firma reconhecida em cartório e entregue junto com 

a nota fiscal e os produtos, sob as penas do item 16.4 deste Edital. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 
 

Ao 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA – MG 

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 

Processo nº 017/2017 de 20/02/2017 

 

 

 

 

A empresa ____________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ______________________, por intermédio de seu representante legal, 

Sr(a) __________________________________________________, portador da Carteira 

de Identidade nº _________________________ e do CPF 

_______________________________, declara, para fins de atendimento ao inciso VII do 

Art. 4º da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação do edital do Pregão nº 013/2017. 

 

 

 

___________________________, _____/_____/________ 

 

 

 

 

 

 

Representante legal 
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- ANEXO V -  

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 
 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ nº_____________, 

por intermédio de seu representante legal o Sr. 

________________CPF________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

 

 

 

Viçosa-MG, ............. de .............................. de .............. 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

A empresa ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, 

participante junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa no processo de 

licitação modalidade Pregão Presencial nº 013/2017, representada neste ato pelo (sócio, 

procurador, representante legal, etc), Sr.(a) ______________, inscrito no CPF sob o nº 

______________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos legais, 

previstos na Lei Complementar n° 123/06, para qualificação como (microempresa ou 

empresa de pequeno porte), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que não 

se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º do artigo 3º do mesmo 

dispositivo. 

 

 

 

 

 

Local e data 

Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal. 

Carimbo de Identificação 
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ANEXO VII -  

 

MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

(Opcional) 

 

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura 

FORNECEDORA, indicado(s) para eventuais contatos:  

 

 

NOME:  

 

NACIONALIDADE: 

 

ESTADO CIVIL: 

 

PROFISSÃO: 

 

RG: 

 

CPF: 

 

DOMICÍLIO: 

 

CIDADE: 

 

UF: 

 

CEP: 

 

TELEFONE DE CONTATO: 

 

ENDEREÇO PARA ENVIO DO EMPENHO: 

 

E-MAIL: 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO Nº 013/2017 

 

 

 Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto à Rua do 

Pintinho, S/N em Viçosa-MG, o PREGÃO n.º 013/2017, para Aquisição de tubos e outras 

conexões em ferro fundido, conforme especificações contidas no Anexo I – Planilha de 

Especificações do presente Edital, no dia 30/03/2017 às 09h00min, na sala de licitações 

do SAAE, sito à Rua do Pintinho, S/N, em Viçosa- MG. 

 Detalhes do Pregão encontram-se à disposição dos interessados, no endereço 

acima, pelo telefone (31) 3899-5608, ou pelo site www.saaevicosa.com.br. 

 

 

 

 

Rodrigo Teixeira Bicalho 

Diretor Presidente do SAAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


