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TOMADA DE PREÇOS N.º CNO-05/2015 

Processo Licitatório- 27/2015 
 

 

1– PREÂMBULO 

 

 

1.1 O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO de Campos Novos - 

SC torna público, que se encontra aberta a licitação na modalidade de “TOMADA DE 

PREÇOS” Nº 05/2015, tipo de licitação MENOR PREÇO POR ITEM, que será processada e 

julgada em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais 

normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação. 

 

1.2- Os envelopes n.º 1 “Documentação” (contendo a documentação citada na seção 4) e n.º 2 

“Proposta Comercial” deverão ser entregues na Rua Caetano Carlos, 466, no Setor de 

Material e Transporte do SAMAE, em Campos Novos - SC até as 14h00min do dia 14 de 

dezembro de 2015, não se aceitando justificativas de atraso na entrega dos envelopes, devido 

a problemas de trânsito ou de qualquer outra natureza. 

 

1.3- O início de abertura do envelope n.º 1 “Documentação”, ocorrerá as 14h00min do dia 14 

de dezembro 2015 na sede administrativa do SAMAE, localizada à Rua Caetano Carlos, 466 

em Campos Novos – SC. 

A abertura do envelope n.º 2 “Proposta Comercial” será no mesmo dia, mediante a 

desistência expressa de interposição de recurso de que trata o artigo 109, inciso I da Lei 

Federal 8666/93, por parte dos participantes, caso não haja esta manifestação por parte das 

empresas participantes do certame uma nova data será marcada e lavrada em ATA. 

 

OBS:AS EMPRESAS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE 

AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE EDITAL, DANDO 

ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS PENALIDADES ESTABELECIDAS PARA OS CASOS 

DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES 

DE QUE O SAMAE APLICARÁ AS SANÇÕES PREVISTAS, OBEDECIDO O 

DISPOSTO NO ART. 87 § 2.º, DA LEI 8666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES. 

 

1.4 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
1.4.1. As empresas proponentes deverão apresentar "DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇOS" em envelopes separados, indevassáveis, 

cada um deles com identificação clara do proponente referente à licitação e identificando 

preferencialmente o conteúdo dos envelopes como segue: 
 

a) Documentos de Habilitação: 
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SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 052015 

ENVELOPE Nº 01 - "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

CNPJ DA PROPONENTE: 

 E-MAIL E TELEFONE 
 

b) Proposta de Preços: 

SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.05/2015 

ENVELOPE Nº 02 - "PROPOSTA DE PREÇOS” 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

            CNPJ DA PROPONENTE 

            E-MAIL E TELEFONE 

 

2– OBJETO 

 

AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO DE COMANDO DE MOTORES ELÉTRICOS (QCM),  em 

conformidade com o detalhamento estabelecido nos itens e subitens descritos na especifica-

ção técnica faz parte integrante do edital de licitação elaborado pelo SAMAE para esta aqui-

sição. 

O referido QCM será aplicado no acionamento de conjuntos motor bomba (CMB) e será im-

plantado no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Elevatória de Água Tratada (EAT) 

que recalca para o novo reservatório apoiado do SAMAE. O modo de operação pode ser des-

crito como a seguir. 

 

3 – DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1- Será vetada a participação da empresa: 

 

a) Com falência ou concordata decretada; 

b) Declarada inidônea por ato do poder público; 

c) Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela Licitação tenha participação 

direta ou indireta com o licitante; 

 

Obs. Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 

 

4 –DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

 

4.1 Esta licitação está aberta a todas as empresas que se enquadrem no ramo de atividade 

pertinente ao objeto da Tomada de Preços, que atenderem os requisitos do presente edital e 

comprovarem as seguintes condições: 
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4.1.1 Habilitação Jurídica: 

4.1.2 Conforme o tipo da sociedade da proponente: 

 

A.1 Registro Comercial, no caso de firma individual; 

A.2 Atos constitutivos, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 

subsequentes devidamente registradas, em se tratando de sociedade comercial e, 

no caso de sociedade por ações, acompanhados da ata arquivada da Assembleia da 

última eleição da Diretoria. 

 

A.3 Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 
 

4.2 Quanto à Regularidade Fiscal: 

a) – Apresentar cópia autenticada ou original (emitida por meio eletrônico das Certidões de 

Negativa de Débito junto ao: 

 

4.2.1 – INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social;  

4.2.2 – Fazenda Federal, Estadual e Municipal da Sede do Licitante; 

OBS:A regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela apresentação 

da Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e da Certidão Quanto à Dívida 

Ativa da União emitida através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionadaà 

verificação de veracidade via Internet;  

 

Além disso devem apresentar os seguintes documentos: 

  

4.2.3 – CRF do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;  

4.2.4 – Cartão do Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

4.2.5 -Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, provando a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943, com a redação dada pela Lei nº 

12.440/2011. 

 

4.2.6 Certificado de Registro Cadastral expedido por qualquer órgão ou entidade de 

Administração Pública, guardada a conformidade com o objeto da presente licitação e dentro 

do prazo de validade conforme art. 22 § 2º da Lei 8.666 de 21.06.93. 

- Junto com a documentação deverá ser fornecido a pessoa responsável, endereço e os meios 

de comunicação inclusive o numero de celular. 
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Obs:Se a licitante optar por autenticar os documentos por servidor do SAMAE, aconse-

lhamos que o faça até no máximo às 11:00hs do dia da realização do certame, com o 

intuito de evitar transtornos na hora da abertura. 

 

Todas as Negativas poderão ter suas veracidades verificadas na Internet e na falta de 

qualquer dos itens acima mencionado será automaticamente desclassificada a empresa 

licitante. 

Observações: a) - Os comprovantes exigidos, quando for o caso, deverão apresentar prazo de 

validade até a data limite fixada para a entrega dos envelopes. Não constando a vigência, será 

considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data da emissão. 

b) – Sob pena de inabilitação, os documentos a que se refere o subitem 4.2 a 4.2.6 deste 

edital deverão constar o nome/razão social da licitante, o número do CNPJ e o respectivo 

endereço, observado que: 

b.1) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b.2) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

b.3) se a licitante for a matriz e o fornecimento for realizado pela filial, os 

documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em nome da matriz e da 

filial, simultaneamente. 

c) – A licitante poderá apresentar os comprovantes de regularidade relativa à Seguridade 

Social – INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS centralizados junto à 

matriz, desde que junte comprovante da centralização do recolhimento das contribuições e 

apresente certidão em que conste o CNPJ da entidade centralizadora. 

d) - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação do certame 

licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

e) - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização da documentação. 

f) - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

g) – Tanto em relação à apresentação dos documentos que comprovem a regularidade fiscal 

como também em relação ao julgamento das propostas dos licitantes, serão observadas as 

disposições dos artigos 42 a 45 da LC n.º 123/2006, de 14/12/2006, que estabelece 

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de 

pequeno porte, sendo de responsabilidade das empresas interessadas a comprovação, no 
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envelope de habilitação, de sua condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte”, 

através de Certidão simplificada. 
  

4.3 – QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a – Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da Proponente, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para entrega 

das propostas da presente licitação;  

a.1 – Caso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser apresentados os 

comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que aponte a situação da de-

manda judicial;  

a.2 – A certidão do distribuidor que contiver a observação “Esta certidão só tem validade no 

seu original” também será aceita nas formas indicadas no edital.  

OBS: Junto com os documentos de habilitação deverá ser informado o nº. telefone e e-

mail da empresa licitante sob pena de inabilitação.  

 

4.4 – ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUI-

ÇÃO FEDERAL 

 

a – Declaração da Proponente, assinada por seus representantes legais, de que não emprega 

menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Segue como modelo 

para preenchimento desta declaração o Anexo Vdeste edital.  

 

5- PROPOSTA COMERCIAL 

 

5.1-Deverá conter a proposta, em português, com os seguintes dados, sob pena de 

desclassificação: 

 

a) Nome da empresa, endereço completo, CNPJ; 

 

b) Número deste Edital de Tomada de Preços, 

 

c) Deverá ser cotadopreço unitário expresso em moeda corrente do país, com duas casas 

decimais, escrito em algarismos arábicos, para o item ofertado, sem emendas, rasuras 

ou entrelinhas e nele deverão estar computadas todas as despesas de frete,seguro, 

embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, inclusive a carga e 

descarga dos materiais. 

d) Os valores totais serão expressos em algarismos e por extenso, em moeda corrente 

nacional, apurados à data de apresentação da proposta; 

e) O valor máximo da proposta será R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais)  

f) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a contar do último dia previsto para entrega do 

envelope proposto; 
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g) Data, rubrica, assinatura e identificação do representante legal, bem como número de 

agência e conta bancária para depósito. 

h) Deverá constar na proposta a marca do material ofertado; 

 

 

6- DO PROCESSO DA LICITAÇÃO 

 

6.1 Da entrega dos documentos de habilitação e proposta comercial: 

 

a) Os envelopes número 1 e 2, concernentes aos Documentos de Habilitação e Proposta 

Comercial, deverão ser entregues devidamente fechados e indevassáveis à Comissão 

Permanente de Licitação, que os receberá no local estabelecido anteriormente até a 

data e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital; 

b) Somente serão aceitas manifestações por escrito, em formulário fornecido pelo 

SAMAE, do proponente que se fizer representar por seu Diretor ou um de seus 

sócios, devendo apresentar o Contrato Social da empresa no original ou cópia 

autenticada, ou representante desde que apresente Procuração devidamente 

formalizada. 

 

6.2 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO 

 

A presente Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com o procedimento 

estabelecido no Artigo 43 da Lei Federal 8.666/93. 

 

6.2.1 Da abertura dos envelopes da documentação: 

 

a) No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença ou não dos 

licitantes ou seus representantes presentes e demais interessados em assistir ao ato, a 

Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 

Documentação e, havendo renúncia expressa de interposição de recursos será aberto 

o envelope da Proposta de preços, os quais serão rubricados pelos seus membros e 

licitantes ou seus representantes credenciados.  

 

b) Os documentos contidos no envelope número 01 serão examinados e rubricados pelos 

participantes da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou 

seus representantes credenciados; 

 

c) Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a seção de abertura, uma nova 

data será estabelecida em ata circunstanciada a respeito, na qual os 

proponentespresentes tomam conhecimento e para os proponentes que não tiverem 

comparecido será comunicado via fax ou correio eletrônico (e-mail). 
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d) Se todos os proponentes forem inabilitados, a administração poderá fixar o prazo de 

08 (oito) dias úteis para representação de nova documentação, escoimada das causas 

que ensejaram a inabilitação. 

 

 6.2.2- Da abertura dos envelopes da proposta comercial 

 

a) Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serão abertos a seguir no mesmo 

local, pela Comissão Permanente de Licitação, havendo renúncia expressa de 

interposição de recursos de que trata o artigo 109, I, “a” da Lei Federal 8.666/93. 

Caso contrário, a data de abertura constará em ata, ficando todos os proponentes 

cientes da mesma; 

 

b) As propostas contidas nos envelopes número 02 serão examinadas e rubricadas pelos 

membros da Comissão permanente de Licitação, bem como pelos proponentes ou 

seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços; 

 

c) Será lavrada ata circunstanciada a respeito, informando data de julgamento. 

 

 6.2.3 –Dos critérios para julgamento: 

 

 Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) Não obedecerem às condições estabelecidas no Edital; 

 

b) Não estiverem datadas eassinadas pelo representante legal ou autorizado; 

 

c) Propostas com preços excessivos ou preços manifestamente inexequíveis, estes nos 

termos do artigo 48 § 1º e 2º da Lei nº 8666/93, com redação dada pela Lei 9648/98; 

 

 6.2.4 –Da classificação: 

 

a) As propostas consideradas aceitáveis, e de acordo com a especificação técnica, serão 

analisadas pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a classificação levando-

se em conta exclusivamente menor preço por item sendo que a classificação se fará 

pela ordem crescente dos preços propostos. 

 

b) Havendo discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 

prevalecerá o valor por extenso. 

 

c) No caso de empate, objeto do certame será adjudicado a licitante vencedora de sorteio 

realizado em um ato público, para o qual serão convocados os licitantes empatados, 

nos termos do artigo 45, § 2º da Lei 8666/93. 
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7-DA ENTREGA E DO PAGAMENTO 
 

a) O prazo de entrega dos materiais deverá ser no máximo de 60 (sessenta) dias 

corridos a contar da homologação dos resultados, salientando que a descarga é de 

inteira responsabilidade da licitante vencedora, incluindo o pessoal responsável 

pela descarga dos tubos; 

 

b) O pagamento será realizado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, em 

até 10 (dez) dias corridos, após entrega total dos materiais, mediante a apresentação 

de Nota Fiscal e estando a entrega de acordo com o solicitado no edital, salientando 

que só será aceita nota fiscal eletrônica.  
 

c) Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

d) Havendo atraso no pagamento por parte do SAMAE, o preço contratado será 

reajustado pelo INPC/IBGE do período. 

 

e) A NOTA FISCAL deverá indicar o número do EMPENHO correspondente, bem 

como indicar o nome do banco e número da conta bancária da firma licitante. 

 

f) Ficam expressamente estabelecidos que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA incluam todos os custos diretos e indiretos requeridos para a 

execução do objeto deste edital, constituindo-se na única remuneração devida. 

 

g) O preço cotado deverá ser fixo para o período da licitação, ressalvada eventual 

alteração para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, com fundamento no 

art.65, II “d”, da Lei 8.666/93. 

 

h) Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA incluam todos os custos diretos e indiretos requeridos para a 

execução docontratado, constituindo-se na única remuneração devida, inclusive a 

carga e descarga dos materiais. 
 

i) O preço estipulado será fixo, não havendo reajuste de qualquer espécie. 
 

 

8- DAS PENALIDADES 

 

8.1 A proponente que deixar de cumprir as condições estabelecidas no Edital, na Proposta 

apresentada, no Termo de Referência ou vier a fazê-lo de modo defeituoso e prejudicial aos 

interesses do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, sem prejuízo das penalidades 

previstas no Capitulo IV, Seção II, Artigo 87 da Lei n. 8.666/93, ficara sujeito às seguintes 

aplicações: 
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8.2 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, a Contratada será punida com o 

impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais 

cominações legais, nos seguintes casos: 

 

8.2.1. Apresentação de documentação falsa: (cinco anos); 

 

8.2.2. Retardamento da execução do objeto: (três anos); 

 

8.2.3. Falhar na execução do contrato: (três anos); 

 

8.2.4. Fraudar na execução do contrato: (cinco anos); 

 

8.2.5. Comportamento inidôneo: (cinco anos); 

 

8.2.6. Declaração falsa: (quatro anos); 

 

8.2.7. Fraude fiscal: (quatro anos). 

 

8.3 Para os fins do subitem 8.2.5 reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

8.4. Para condutas descritas nos subitens 8.2.1, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, desta cláusula, e sem 

prejuízo das sanções nelas previstas, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor 

total do contrato ou da proposta, conforme o caso. 

 

8.5. A Contratada responderá perante o Contratante por todos e quaisquer prejuízos de que 

for responsável em razão do Contrato, seja por defeito decorrente do serviço pactuado, seja 

por infringência da disposição regulamentar. 

 

8.5.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Contratada está sujeita às 

seguintes sanções: 

 

8.5.1.1 – Advertência, em simples ocorrência, não remissíveis à outras penalidades; 

 

8.5.1.2 - Multa na forma prevista nos subitens 8.5.2.1 e 8.5.2.2; 

 

8.5.1.3 - Suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, por prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos dispostos neste edital. 

 

8.5.2 O Contratante aplicará à Contratada as seguintes multas: 

 

8.5.2.1 - 10% (dez por cento) do valor total da proposta, pela recusa do licitante em assinar o 
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contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, sem motivo 

justificado, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução; 

 

8.5.2.2 - 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela inexecução total ou parcial do 

objeto contratual ou pelo fornecimento irregular, quantia esta reconhecida como líquida, certa 

e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo Município de qualquer crédito 

porventura existente; 

 

8.5.3 Considera-se fornecimento irregular o descumprimento, não justificado, dos prazos 

estipulados nasAutorizações de Fornecimento emitidas pelo Contratante e comprovadamente 

recebida pela Contratada. 

 

8.5.4 As multas aplicadas pelo Contratante serão descontadas dos valores devidos à 

Contratada ou recolhidas na conta corrente do Contratante pela Contratada, no prazo de 

quinze dias, a partir da data de notificação, em caso de não haver saldo suficiente para o 

desconto. 

 

8.5.5 Em qualquer hipótese, a Contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

 

8.5.6 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 

 

8.5. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao 

Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa, devendo ser cobrado por 

via judicial. 

 

8.6. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei 

Federal nº 8.666/93, observados os prazos ali fixados. 

 

8.7. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos ao diretor do 

SAMAE. 

 

8.8 As multas a que se referem os subitens 8.5.2.1 e 8.5.2.2 não impedem que a Contratante 

rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na Lei 8.666/93. 

 

9- DOS RECURSOS 

 

9.1 - Dos atos da Administração do SAMAE caberão os recursos previstos no artigo 109 da 

Lei Federal 8666/93, os quais deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação, no endereço citado no item 1.2. 
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10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 - A Despesa resultante desta licitação ocorrerá por conta da Dotação Orçamentária do 

Exercício de 2.015 consignadas no: 

Projeto/Atividade:17.512.0036 – 2.059 

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0603 

    

11- DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. 

 

11.1 Os esclarecimentos e dúvidas deverão serobservados antes da elaboração da proposta 

técnica, visando atender plenamente a todas as exigências do SAMAE para este 

fornecimento, as dúvidas relacionadas ao termo de referencia serão esclarecidas pelo 

SAMAE através do Setor de engenharia, no endereço situado na Rua Caetano Carlos, 466, 

em Campos Novos – SC, nos dias úteis de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 11h00min 

e das 14h00min às 17h00min, através do telefone (49) 3541-0844, e e-mails 

compras@samaecn.com.br e licitacao@samaecn.com.br, até o penúltimo dia designado para 

a abertura dos envelopes contendo a “Documentação” e “Proposta”. 

As empresas interessadas em participar desta licitação deverão acompanhar todas as eventu-

ais alterações efetuadas no edital, via site, não sendo aceito em hipótese alguma reclamações 

posteriores do não conhecimento das alterações por parte de empresas interessadas em parti-

cipar da licitação. Ainda, nenhuma responsabilidade caberá ao SAMAE de Campos Novos 

pelo não conhecimento dessas alterações, por não verificação de eventuais alterações no site 

www.samaecn.com.br. 

 

11.2 - Integram o presente Edital: 

Anexo I -Modelo da Proposta 

Anexo II - Modelo Declaração Menor Aprendiz 

Anexo III - Credenciamento 

Anexo IV - Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação 

Anexo V –Especificação Técnica, Quantitativos e Valores Máximos. 

Anexo VI – Exigências do SAMAE. 

Campos Novos SC, 27 de novembro de 2015 

 

RODRIGO CARPES DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

Aprovo o Edital 

Dê-se-lhe a divulgação prevista no art. 21 da Lei 8666/93 

 

 

 

JOEL FRANCISCO FAGUNDES 

DIRETOR DO SAMAE 

mailto:compras@samaecn.com.br
mailto:licitacao@samaecn.com.br
http://www.samaecn.com.br/
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ANEXO I 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS  
 

(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta)  

Nome da Proponente:  

Endereço:  

Telefone/Fax/e-mail 

CNPJ/MF:  

Banco: Conta Corrente:  

Agência: Cidade:  

Constar a marca e modelo dos produtos ofertados 

Conforme estipulado no do edital e suas especificações no formulário proposta.  

Obs.: Não é obrigatória a cotação de todos os itens desta licitação.  
Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, dire-

tos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que 

recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carga e des-

carga, que correrão também por nossa conta e risco.  

Prazo de validade da presente proposta é de ____dias (prazo não inferior a 60 dias)  

 

Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo de-

sistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nr. 8.666/93 com suas 

alterações.  

Data:  

Assinatura:  

Nome:  

RG: CPF:  
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ANEXO II 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 

 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

Declaro que a empresa __________________________________________________ inscri-

ta no CNPJ nº ________________________________________, por intermédio de seu re-

presentante legal Sr. (a) _____________________________________________ portador  

(a) da Carteira de Identidade nº ______________________________ CPF nº  

______________________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 

27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de 16 (dezesseis) anos.  

( )Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.  

 

Campos Novos_______ de _________________________ de 2015.  

 

 

 

 

Representante Legal  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO III 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 

 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

A empresa _______________________, com sede na ___________________________,  

CNPJ sob nº _____________________, representada pelo Sr. _______________________,  

CREDENCIA o Sr. _________________________, ______________________(CARGO),  

portador do RG nr. _______________________ e CPF nr. ________________________,  

para representá-la perante o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - de Campos 

Novos – SC, em licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 05/2015, podendo for-

mular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor 

e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.  

NOME:  

RG:  

CARGO:  
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ANEXO IV 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

(pode ser preenchida para entrega)  

A empresa _____________________, com sede a ____________________________,  

CNPJ sob nº ___________________, por seu representante Sr. _______________________,  

RG nr. ______________________ e CPF nr. _______________________________,  

declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.  

________________________, ______ de _______________ de 2015.  

 

 

 

 

Empresa:  

Representante legal:  
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ANEXO V 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

QUADRO DE COMANDO DE MOTORES ELÉTRICOS (QCM) 
 

1. Introdução 
 

Esta especificação técnica tem por objeto o estabelecimento das condições téc-
nicas mínimas que serão exigidas pelo SAMAE, autarquia do município de Cam-

pos Novos, SC para o fornecimento de Quadros de Comando de Motes Elétricos 
(QCM), em conformidade com o detalhamento estabelecido nos itens e subitens 
descritos a seguir e esta especificação técnica faz parte integrante do edital de 

licitação elaborado pelo SAMAE para esta aquisição. 
 

2. Aplicação 
 
O referido QCM será aplicado no acionamento de conjuntos motor bomba (CMB) 

e será implantado no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Elevatória de 
Água Tratada (EAT) que recalca para o novo reservatório apoiado do SAMAE. O 

modo de operação pode ser descrito como a seguir. 
 
2.1 O QCM será único e o mesmo Inversor de Frequência irá acionar (não simul-

tâneamente) dois conjuntos motor bomba (CMB), ora um ora outro, sendo que 
um destes CMB irá operar como conjunto reserva e só será colocado em opera-

ção no caso da necessidade de algum tipo de manutenção eletromecânica no 
CMB principal. Os CMBs que irão operar nesta elevatória de água tratada terão 
características técnicas diferentes, ou seja: 

 
GRUPO 1 (CMB PRINCIPAL) 

 
MOTOR ELÉTRICO de Alto Rendimento com Potência Nominal de 60 HP, corrente 
nominal de 85,0A a 380 Vca e operando a uma rotação nominal de 1.780 RPM. 

 
GRUPO 2 (CMB RESERVA) 

 
MOTOR ELÉTRICO Standard com Potência Nominal de 50 HP, corrente nominal 

de 69,5A a 380 Vca e operando a uma rotação nominal de 3.560 RPM. 
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Os dados apresentados para o Grupo 1 e Grupo 2 são os dados de placa de cada 

motor elétrico. 
 

3. Quantidade 

 
O SAMAE de Campos Novos, SC irá adquirir 01 (UMA) unidade de QCM para a 

implantação nesta EAT. 
 
QUANTIDADE DE QUADROS DE COMANDO (QCM) = 01 (um) 

 
4. Condições de Fornecimento 

 
Este fornecimento terá seu julgamento baseado na Lei n.° 8666/93 com as 
alterações: Lei n.° 8883/94 e Lei n.° 9648/98 e legislações complementares e 

nos conceitos atuais recomendados pelo Governo Federal, através do Ministério 
de Minas e Energia e Ministério das Cidades (Programa de Conservação de 

Energia Elétrica para o Setor de Saneamento), de Redução do Custo de Energia 
Elétrica em Sistemas de Abastecimento de Água e Eficiência Energética em 
Sistemas de Bombeamento. 

 
5. Normas Técnicas 

 
5.1 O QCM a ser proposto ao SAMAE deverá ter características técnicas tais que 
observem rigorosamente as normas técnicas apresentadas a seguir. 

 
5.2 O QCM deverá ser concebido, projetado, ensaiado e fornecido de acordo com 

as exigências das normas técnicas seguintes: 
 

5.2.1 ABNT NBR-IEC .60439-1 Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão 
– Parte 1: Conjuntos com Ensaio de tipo totalmente testado (TTA) e conjuntos 
com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA); 

 
5.2.2 ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

5.2.3 ABNT NBR 5459 – Manobera e Proteção de Circuitos – Terminologia; 
 
5.2.4 ABNT NBR IEC 60497-1 Dispositivo de Manobra e Comando de Baixa 

Tensão – Parte 1: Regras Gerais; 
 

5.2.5 ABNT NBR IEC 60497-2 Dispositivo de Manobra e Comando de Baixa 
Tensão – Parte 1: Disjuntores; 
 

5.2.6 ABNT NBR IEC 60497-4 Dispositivo de Manobra e Comando de Baixa 
Tensão – Parte 4-2: Contatores e Partida de Motores – Controladores de Partida 

de Motores CA e Semicondutores; 
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5.2.7 NR 10 – Norma Regulamentadora n.° 10 do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 
 

6. Características Gerais 

 
O QCM será composto por conjunto metálico (tipo armário) que, por sua vez, 

será constituído por estruturas de aço rigidamente montadas formando um 
conjunto capaz de suportar (sem deformações) os esforços normais resultantes 
de manobras dos componentes, bem como os esforços provocados no 

embarque, desembarque e transporte. O QCM constituir-se-á de sistema 
modular formado por módulo autossustentável e o conjunto metálico deverá ter 

proteção contra pó, respingos de água entre outros. O QCM será projetado com 
espaço livre de no mínimo 400 mm na parte inferior para a entrada de 
eletrodutos e cabos. O QCM deverá conter, no mínimo, 20 % de espaço livre 

para utilização futura. A montagem do QCM será executada sobre base soleira 
construída em perfil de aço em forma de “U” com 100 mm de altura e esta base 

deverá possuir furação apropriada (no mínimo 4 furos) para a utilização de 
chumbadores e todos os elementos de fixação como, por exemplo, parafusos, 
porcas e arruelas serão fabricados a partir de aço carbono comum 

bicromatizado, cadmiado ou galvanizado por processo de zincagem a quente ou 
a frio. 

 
O acesso aos equipamentos será feito pelas portas frontais que deverão ser 
guarnecidas de vedações de borracha especial a base de neoprene com EPDM, 

de dobradiças embutidas, fecho do tipo rápido com no mínimo dois (2) pontos e 
a abertura destas portas frontais será de no mínimo 105° e estas, ainda assim, 

deverão ser suficientemente reforçadas para suportar os equipamentos que a 
elas serão fixados. As plaquetas de identificação (dos equipamentos) que serão 

fixadas a estas portas serão fabricadas a partir de acrílico preto com inscrições 
em branco e com dizeres submetidos à aprovação do corpo técnico do SAMAE. 
Os componentes internos também serão identificados com plaquetas fabricadas 

no mesmo tipo de acrílico preto com inscrições em bfranco e com os dizeres 
submetidos à aprovação do SAMAE. 

 
O QCM será provido de iluminação interna automática que será acionada sempre 
que for (em) aberta (s) a (s) porta (s) do (s) módulo (s) e deverá ter dispositivo 

tipo porta documentos fixado na porta do módulo em sua parte interna. Se o 
QCM tiver apenas uma porta, então este porta documento será fixado nesta. 

 
O QCM deverá ter proteções do tipo fusíveis ultra-rápidos no sistema de força, 
disjuntor no sistema de comando, disjuntor no sistema de iluminação e tomada 

monofásica, disjuntor geral na entrada dos barramentos com acionamento 
rotativo na porta, seccionadora fusível para o inversor de frequência. 

 
O inversor de frequência deverá ser provido de interface homem máquina (IHM) 
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e a mesma será instalada na porta do QCM. A correção do fator de potência será 

efetuada pelo próprio inversor de frequência e este parâmetro deverá ser igual 
ou maior que a norma vigente da concessionária de energia elétrica local 
(Campos Novos, SC). 

 
O QCM deverá ser provido de olhais (mínimo de dois por módulo) para içamento 

de modo que quando da necessidade de içamento do mesmo não haja 
possibilidade de o mesmo sofrer deformações ou outros tipos de danos. 
 

As entradas e saídas dos cabos elétricos serão efetuadas pela parte inferior do 
QCM e para tal deverá ser prevista no projeto chapa de aço bipartida dotada de 

guarnições de borracha sintética, presas à estrutura do QCM por meio de 
parafusos, de modo a permitir a sua retirada na obra, para execução dos furos 
necessários para a conexão de prensa cabos e eletrodutos. 

 
A COR da estrutura metálica do QCM será o CINZA RAL 7035 ou BEGE RAL 

7032. O revestimento do mesmo será executado por meio de aplicação de 
pintura eletrostática a pó com tinta epóxi/poliéster. A chapa de montagem 
deverá ser fabricada a partir de aço carbono comum dobrado, bitola 12 e 

revestida a aplicação de pintura eletrostática a pó, com tinta epóxi/poliéster na 
cor laranja RAL 2003. 

 
O padrão técnico da fabricação do QCM e acabamento do mesmo deverá ser da 
mais alta qualidade industrial e este QCM deverá dispor de espaço suficiente 

para facilitar a acomodação da fiação interna e suas conexões, e também, 
possibilitar o fácil acesso às medições de grandezas elétricas e a remoção dos 

equipamentos instalados. A fiação interna do QCM deverá conter em suas 
conexões terminais e anilhas numeradas para a identificação dos circuitos e 

todos os circuitos serão fiados com cordão flexível e convenientemente 
arranjados em canaletas de PVC. Os condutores de controle (comando) não 
deverão ter seção nominal inferior a 1,0 mm² e os condutores e força serão 

dimensionados de acordo com a corrente nominal (já fornecida) do motor 
elétrico que estará sendo acionado. 

 
O QCM deverá dispor de uma (1) chave de partida estática do tipo inversor 
(conversor) de frequência para controlar a corrente de aceleração e 

desaceleração, monitorar e variar a velocidade do motor conforme a pressão de 
sucção na bomba através de sinal analógico de 4 a 20 mA proveniente do 

transmissor de pressão. O inversor de frequência deverá ter controle e proteção 
nas três fases, a potência nominal deverá ser dimensionada conforme com a 
corrente nominal do motor e demais fatores pertinentes ao dimensionamento 

como, tipo de aplicação e dados gerais e ao final deverá ser acrescido à corrente 
nominal do inversor de frequência um índice de 25 % referente ao fator de 

serviço de motor de indução trifásico de alto rendimento com potência nominal 
de 45 kW (60 HP), tensão nominal 380 Vca, frequência nominal de 60 Hz, 
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rotação nominal de 1780 RPM e corrente nominal de 85,0 A. 

 
A tensão de comando do QCM será de 220 Vca e a tensão de força de 380 Vca. 
Os barramentos de fases deverão ser revestidos através de pintura nas cores 

padrão e protegidos contra contatos físicos de operadores de manutenção 
elétrica e outros ou ainda ser diretamente protegidos com isolantes apropriados. 

 
O número de partidas por dia do conjunto motor bomba que será acionado por 
este QCM está estimada em no máximo seis (6) partidas/dia. 

 
Objetivando a implantação FUTURA de Sistema de Telesupervisão a empresa 

fornecerá o QCM com os dispositivos (saídas) adequados para futuras conexões 
de painel de telesupervisão equipado com componentes para obtenção de sinais 
de 4 a 20 mA relativos aos parâmetros de tensão, corrente, fator de potência e 

rotação do motor elétrico, temperatura no interior do QCM e o horímetro e envio 
para a tela de um computador, via rádio. 

 
7. Documentação Técnica 

 

O fornecedor deverá submeter à aprovação prévia do SAMAE os desenhos 
dimensionais, de arranjo dos componentes, os diagramas de controle 

(comando), o diagrama de força e as especificações técnicas dos equipamentos 
a serem utilizados.  
 

Na Proposta Técnica a empresa proponente deverá submeter ao SAMAE o prazo 
que irá necessitar para a entrega desta documentação para aprovação. A 

documentação será entregue ao Departamento de Engenharia do SAMAE. 
 

A empresa vencedora deverá fornecer no ato da entrega do QCM, duas cópias 
do manual de instalação, projetos de força e comando, equipamentos e 
operação. Uma via em meio digital e uma via em meio físico, sendo que esta 

deverá ser entregue encadernada contendo os manuais de instalação, projetos 
de força e comando, equipamentos e operação. Todos os projetos e manuais 

deverão ser entregues em lingua portuguesa. 
 

8. Características Técnicas dos Componentes do QCM 

 
A seguir são apresentadas as características técnicas básicas dos principais 

componentes do QCM. 
 
8.1 Botão de Emergência de Soco com bloco de contato 10 A em 250 Vca, na 

cor vermelha, contato NF, diâmetro de furação de 22,3 mm, fabricado em 
material termoplástico. QUANTIDADE = 01 unidade 

 
8.2 Botoeira de Pulso, para comando LIGA, contato NA, contato 10 A em 220 
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Vca, diâmetro de furação 22,3 mm, fabricado em material termoplástico, 

conforme com a norma NR 10. QUANTIDADE = 01 unidade 
 
8.3 Botoeira de Pulso, para comando DESLIGA, contato NA, contato 10 A em 

220 Vca, diâmetro de furação 22,3 mm, fabricado em material termoplástico, 
conforme com a norma NR 10. QUANTIDADE = 01 unidade 

 
8.4 Botoeira de Pulso, para comando RESET da chave estática, contato NF, 
contato 10 A em 220 Vca, diâmetro de furação 22,3 mm, fabricado em material 

termoplástico, COR conforme com a norma NR 10. QUANTIDADE = 01 unidade 
 

8.5 Chave Seccionadora com Base Fusível com dissipador de arco e com base 
NH – QUANTIDADE = 01 unidade 
 

8.6 Fusível NH ultrarrápido para proteção de sobrecorrentes de curto circuito, 
com elevada capacidade de interrupção, para uso com punhos e conforme com a 

norma IEC 269 e ABNT NBR 11841. QUANTIDADE = 03 unidades 
 
8.7 Chave de Partida Estática do tipo Inversorde Frequência fornecida com 

Interface Homem-Máquina (IHM) que se destinará ao controle da aceleração e 
desaceleração (variação de velocidade) de motor elétrico de indução trifásico e 

proteção nas três (3) fases do mesmo. O motor elétrico que será acionado por 
esta chave é do tipo indução trifásico, alto rendimento (acima de 95 %), 
potência nominal de 60 HP, corrente nominal aproximada de 85 A, frequência 

nominal de 60 Hz e rotação nominal de 1780 RPM (IV polos).A chave de partida 
estática a ser instalada neste QCM deverá possuir, no mínimo as seguintes 

características técnicas: controle da velocidade do motor elétrico com 
compensação de escorregamento, com ajuste automático das variações de carga 

e rede, controle vetorial de torque e velocidade mesmo em baixas velocidades e 
com alta resposta dinâmica em toda a faixa de velocidade (até motor parado). 
Fonte de Alimentação – frequência 50/60 Hz, rendimento maior ou igual a 97 %, 

fator de potência de entrada (trifásica) na condição nominal igual a 0,94, 
sobretensões de acordo com categoria III (EN 61010/UL 508C), tensões 

transientes de acordo com a categoria III. Tensão Alimentação trifásica 380 V 
para corrente nominal de saída de 85 A, motor elétrico de 60HP, regime de 
sobrecarga normal duty e heavy duty, Controles: vetorial e escalar, controle 

vetorial de tensão, sem encoder, tensão imposta, reguladores de corrente, fluxo 
e velocidade em software e totalmente digital, entradas digitais seis (6) 

bidirecionais isoladas, 24 Vcc, funções programáveis, saídas digitais três (3) relé 
com contato reversor (240 V/1A), entradas analógicas uma – 10 a + 10 Vcc ou 
0/4 a 20 mA) 11 bits mais sinal e uma 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 12 bits, saídas 

analógicas duas isoladas 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 11 bits, cartão de memória 
flash incluso no produto ofertado, expansão de funções para entradas e saídas, 

para redes de comunicação, PLC 11, capacidade da fonte 24 Vcc, 500 mA, 
potência impedância mínima sem restrições, indutor de link CC incorporado, 
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temperatura de operação – 10 a 40° C, grau de proteção no mínimo IP 54, 

altitude máxima de 900 metros no local de operação, o equipamento deverá vir 
com software para parametrização, comando e sinalização e monitoração dos 
parâmetros, o equipamento deverá possuir função que permita o registro e 

visualização gráfica das variáveis de operação via software, conexão a 
computador via interface USB que deverá vir incorporada no produto fornecido. 

O inversor de frequência a ser ofertado deverá atender às normas de 
compatibilidade eletromagnética (EMC) EN 61800-3, EN 61000 (partes 4.2 a 
4.6), CISPR11 e EN 55011, normas de construção elétrica, mecânica e de 

segurança, EN 60204-1, EN 61800-5-1, UL 508C, UL 840, EN 50178, EN 60146 
(IEC 146), EN 61800-2, EM 60529 e UL 50, modos de frenagem: reostática, 

optimalbranking e CC. O equipamento inversor de frequência a ser ofertado 
deve vir com tecnologia plugand play, com relógio de tempo real para mostra de 
falhas e alarmes, barramento de CC contínuo, indutores no barramentos CC 

incorporados, não necessitando de reatância de rede e reduzindo o conteúdo 
harmônico da corrente de entrada, atendendo a norma IEC61000-3-2 e 

IEC61000-3-12, o equipamento deverá possuir sistema de refrigeração contendo 
monitoração da temperatura do dissipador e do ar interno dos cartões 
eletrônicos, monitoração e indicação da velocidade e o número de horas de 

operação do ventilador do dissipador. Outras características importantes deverão 
ser apresentadas pelo fornecedor, por exemplo, em forma de catálogo. Módulo 

de Comunicação MOD BUS incorporado ao equipamento inversor de frequência. 
QUANTIDADE = 01 unidade 
 

8.8 Chave Seletora de três posições fixas, manopla curta, 90 graus, própria para 
uso em QCM, com bloco de contato de 10 A em 250 Vca, diâmetro de furação 

22,3 mm, fabricado em material termoplástico, para comando 
manual/neutro/automático. QUANTIDADE = 01 unidade 

 
8.9 Chave Seletora de três posições fixas, manopla curta, 90 graus, própria para 
uso em QCM, com bloco de contato 02NA/02NF de 10 A em 250 Vca, diâmetro 

de furação 22,3 mm, fabricada em material termoplástico, para seleção de 
grupos: Motor 1/0/Motor 2. QUANTIDADE = 01 unidade 

 
8.10 Conjunto de ventilação forçada com veneziana, filtro de ar, suporte para 
ventilador e ventilador. Acionada por termostato (220 Vca-60 Hz). QUANTIDADE 

= 01 unidade 
 

8.11 Conjunto veneziana com filtro de ar. QUANTIDADE = 01 unidade 
 
8.12 Contator auxiliar de corrente alternada em AC 3 de 6 A, bobina de 220 Vca, 

frequência nominal 60 Hz, contatos 2NA/2NF. QUANTIDADE = conforme projeto. 
 

8.13 Contator auxiliar de corrente alternada em AC 3 de 6 A, bobina de 24 Vcc, 
frequência nominal 60 Hz, contatos 2NA/2NF. QUANTIDADE = 01 unidade. 
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8.14 Controlador de temperatura para acionamento da ventilação forçada. 
QUANTIDADE = 01 unidade 
 

8.15 Controlador de temperatura para acionamento do desumificador. 
QUANTIDADE = 01 unidade 

 
8.16 Desumificador 220 Vca, potência conforme volume do QCM. QUANTIFDADE 
= 01 unidade 

 
8.17 Disjuntor Geral – disjuntor termomagnético em caixa moldada, com 

acionamento rotativo na porta do QCM conforme projeto. QUANTIDADE = 01 
unidade 
 

8.18 Disjuntor Tripolar (conforme projeto) para isolamento dos circuitos dos 
conjuntos motor bomba 1 e 2. QUANTIDADE = 02 unidades 

 
8.19 Disjuntor Monofásico para comandar e proteger: um para controle do 
sistema de comando e um para controle do sistema de ventilação ou conforme 

projeto. QUANTIDADE = 02 unidades 
 

8.20 Interruptor Diferencial Residual – DR – 30 mA, 25 A, monofásico para a 
lâmpada fluorescente e a tomada de 10 A. QUANTIDADE = 01 unidade 
 

8.21 Sistema de Iluminação Interna com lâmpada fluorescnetre de 15 W, 220 
Vca, 60 Hz, comandada automaticamente ao abrir e fechar a porta do QCM. 

QUANTIDADE = 01 unidade. 
 

8.22 Manuais de instalação, projetos de força e comando, equipamento e 
operação, ENCADERNADO, conforme item 7 (documentação técnica). 
QUANTIDADE = 03 unidades. 

 
8.23 Plaquetas fabricadas em Acrílico Preto com inscrições em branco na porta 

do QCM identificando: motor elétrico ligado, motor elétrico desligado, RESET, 
manual/neutro/automático, liga, desliga, grupo 1/neutro/grupo 2, e outros. 
QUANTIDADE = conforme projeto 

 
8.24 Plaquetas fabricadas em Acrílico Preto com inscrições em branco no interior 

do QCM identificando: seccionadora 1 e 2, inversor de frequência, bornes de 
força para motores 1 e 2, bornes do automático, disjuntores de comando, 
lâmpada e tomada, disjuntor da ventilação e outros. – QUANTIDADE = conforme 

projeto 
 

8.25 Porta Documentos afixado na porta do QCM com dimensão condizente 
objetivando acomodar uma via de cada manual de equipamento existente no 
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QCM.  QUANTIDADE = 01 unidade 

 
8.26QCM com no mínimo as seguintes medições: 1.900 mm (altura) X 800 mm 
( largura) X 600 mm (profundidade), com proteção contra pó e respingos de 

água, autossustentável, pintura eletrostática a pó com tinta epóxi/poliéster na 
cor BEGE RAL 7032, chapa de aço bitola 14, base de soleira em forma de perfil 

U em chapa de aço carbono com no mínimo quatro (4) furos. A porta deverá ser 
com dobradiças embutidas, fecho do tipo rápido com no mínimo dois (2) pontos 
e permitir abertura não inferior a 105°. A chapa de montagem dos componentes 

internos deverá ser aço dobrado bitola12, com pintura eletrostática a pó com 
tinta epóxi/poliéster na cor LARANJA RAL 2003. QUANTIDADE = 01 unidade 

 
8.27 Relé de Sobrecarga com ajuste de acordo com a corrente nominal do motor 
elétrico para cada grupo (PROTEÇÃO REDUNDANTE). QUANTIDADE = 02 

unidades 
 

8.25 Chave Seccionadora de Fusível com dissipador de arco e com base NH, com 
fusível indicado pelo fabricante do inversor de frequência. QUANTIDADE = 01 
unidade 

 
8.28 Sinaleiro com aro frontal redondo, próprio para uso em QCM, visor saliente, 

com soquete e lâmpada de 220 Vca, 60 Hz, 5 W, diâmetro da furação de 22,3 
mm, fabricado em material termoplástico, para a sinalização de QCM 
ENERGIZADO, cor conforme com a NR 10 – QUANTIDADE = 02 unidades 

 
8.29 Sinaleiro com aro frontal redondo, próprio para uso em QCM, visor saliente, 

com soquete e lâmpada de 220 Vca, 60 Hz, 5 W, diâmetro da furação de 22,3 
mm, fabricado em material termoplástico, para a sinalização de MOTOR LIGADO, 

cor conforme com a NR 10. QUANTIDADE = 02 unidades 
 
8.30 Sinaleiro com aro frontal redondo, próprio para uso em QCM, visor saliente, 

com soquete e lâmpada de 220 Vca, 60 Hz, 5 W, diâmetro da furação de 22,3 
mm, fabricado em material termoplástico, para a sinalização de MOTOR 

DESLIGADO, cor conforme com a NR 10. QUANTIDADE = 02 unidades 
 
8.31 Sinaleiro com aro frontal redondo, próprio para uso em QCM, visor saliente, 

com soquete e lâmpada de 220 Vca, 60 Hz, 5 W, diâmetro da furação de 22,3 
mm, fabricado em material termoplástico, para a sinalização de DEFEITO, cor 

conforme com a NR 10. QUANTIDADE = 02 unidades 
 
8.32 Transformador de Corrente (TC) com relação de transformação de 

conforme projeto instalados na entrada do QCM. QUANTIDADE = 03 unidades 
 

8.33 Tomada 2P + T, instalada na parte interna do QCM. QUANTIDADE = 01 
unidade 
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8.34 Totalizador de Horas (Horímetro) com bobina em 220 Vca, 60 Hz, de 45 
mm X 45 mm. QUANTIDADE = 02 unidades 
 

8.35 Equipamento Digital para Leitura de Temperatura do Interior do QCM 
instalado na Porta do QCM. QUANTIDADE = 01 unidade 

 
9. Considerações Complementares 

 

9.1 A proponente deverá relacionar todo e qualquer equipamento necessário à 
perfeita montagem e funcionamento do QCM, caso não esteja descrito nesta 

relação apresentada anteriormente. 
 
9.2 Serão fornecidos e incluídos nos preços cotados, os bornes de interligação, 

barramentos, trilhos, canaletas, terminais, condutores, parafusos e outros 
materiais constantes do projeto entregue ao SAMAE. 

 
9.3 O proponente vencedor deverá fornecer em duas (2) vias, junto com a 
entrega do QCM os diagramas de força e comando. 

 
9.4 O QCM deverá ser vistoriado na presença de técnico do SAMAE, quando da 

entrega do mesmo a esta autarquia. 
 
9.5 Todos os equipamentos internos e externos deverão ser identificados de 

acordo com o projeto a ser apresentado. 
 

9.6 As dimensões do QCM deverão ser submetidas ao SAMAE (departamento de 
engenharia e assessoria técnica) quando da apresentação da proposta técnica 

para aprovação. 
 
9.7 O proponente vencedor deverá avisar ao SAMAE com antecedência de no 

mínimo três (3) dias úteis, para que este faça a indicação do técnico para o 
recebimento do QCM e acerto das datas para a instalação e programação do 

QCM. 
 
9.8 Todos os materiais não relacionados e necessários para o perfeito 

funcionamento do QCM correrão por conta da empresa contratada. 
 

10.Ensaios 
 
O QCM deverá ser submetido aos ensaios de rotina previstos nas normas 

aplicáveis da ABNT, Com relação aos ensaios de tipo, deverão ser fornecidos os 
resultados obtidos através de laudos.  A empresa fornecedora deverá INFORMAR 

na sua Proposta Técnica as normas da ABNT ou outras que serão utilizadas para 
a execução dos ensaios de performance dos QCM e quais ensaios o seu 
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laboratório tem disponibilidade para a execução. A empresa fornecedora deverá 

junto com a sua Proposta Técnica informar ao SAMAE dados referentes ao 
Laboratório de Ensaios que a mesma possui.  
 

11.Garantia 
 

O proponente deverá apresentar claramente na proposta as garantias dos 
equipamentos e materiais ofertados, as quais não deverão ser inferiores a doze 
(12) meses, após o início de operação ou dezoito (18) meses após a entrega e 

aceitação feita pelo SAMAE, sendo válido o prazo que expirar primeiro. 
 

12.Forma de Apresentação 
 
Para o julgamento da proposta pelo SAMAE, deverá ser apresentada a relação de 

material contendo todos os componentes, marcas, modelo/tipo, 
especificações técnicas, dimensões dos quadros, catálogos e quaisquer outras 

informações que o proponente julgar necessárias visando o total esclarecimento 
da proposta. Se o material técnico entregue junto com a proposta não for 
satisfatório para a correta avaliação do equipamento que será fornecido a 

PROPOSTA será imediatamente DESCLASSIFICADA. 
 

13.Lógica dos Diagramas Funcionais do QCM e Condições Operacionais 
 
O modo de operação tanto manual quanto automático deverá permitir o 

funcionamento do grupo que estiver indicado na chave seletora, neste caso o 
QCM irá acionar um conjunto motor bomba. 

 
No modo manual, o motor deverá ser partido de modo suave em rampa através 

de botão pulso de liga, o desligamento deverá ser de modo suave em rampa 
com acionamento através de botão pulso de desliga. Os tempos de duração 
destes eventos deverão ser acertados quando do start-up do equipamento. 

 
No modo automático, a partida e a parada, que também deverão ser de modo 

suave em rampa, ficarão submetidos ao controle dos operadores da ETA do 
SAMAE através de software e via internet. Haverá no módulo quadro de 
comando do motor, equipamentos pertinentes para o funcionamento do grupo 

motor-bomba. Haverá um botão de emergência para o desligamento imediato do 
motor alocado na porta do QCM. 

 
14.Parametrização e Start Up 

 

O fornecedor deverá dispor de corpo técnico habilitado para realizar as 
parametrizações necessárias visando perfeito funcionamento do QCM. A equipe 

da contratada desempenhará serviços tais como: instalação do QCM novo, 
ajustes das proteções, ajustes das rampas de aceleração e desaceleração, 
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sentido de rotação na partida do motor elétrico e outros.O fornecedor deverá 

acompanhar o start–up no local da instalação e dar instruções básicas de 
operação aos técnicos do SAMAE. 

O QCM novo deverá ser entregue na Rua Padre Alfredo Trincherio, no Município 

de Campos Novos, SC, na Estação de Tratamento de àgua.Os custos inerentes à 
instalação dos Quadros de Comando do Motor (transporte, estadias, 

ferramentas, etc.) deverão fazer parte do custo total do mesmo. 

 
15.Requisitos Adicionais 

 
15.1 Cotar Preço CIF para entrega em Campos Novos, SC. 

 
15.2 A Garantia Mínima exigida para ser oferecida pela proponente é de um (1) 
ano após o início da operação. 

 
15.3 O Prazo Máximo de entrega será de 60 (sessenta) dias. 

 
15.4 A Proposta Comercial deverá vir acompanhada de toda a documentação 
técnica exigida anteriormente e que permita confrontar com exatidão o 

ofertado com o exigido pelo SAMAE, na hipótese de não ser possível confrontar 
(devido a falta de informação técnica ou inexistência da mesma) a proposta 

apresentada será imediatamente desclassificada, sem direito a nenhum tipo de 
reclamação, pois as regras do certame (técnicas) estão claramente especificadas 
neste documento. 

 
15.5 As dúvidas que porventura surgirem deverão ser dirimidas antes da 

elaboração e entrega da proposta ao SAMAE e estas poderão ser dirimidas 
através do e-mail: luiz@simae.com.br ou telefone (49) 9980 5825. 

 
15.6 A especificação técnica apresentada anteriormente e os componentes 
descritos são aqueles básicos que constituirão o QCM, a empresa proponente 

poderá apresentar proposta alternativa, desde que a constituição do QCM seja 
superior tecnicamente ao exigido na especificação técnica. 

 
 

Campos Novos - SC, 27 de Novembro de 2015 

Elaborado por: 
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