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1ª ERRATA AO EDITAL  

Pregão Eletrônico 26/2021 

(PROCESSO N. 747937/2021) 

O Município de Várzea Grande, através do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pelo 

Secretário Interino Gonçalo Aparecido de Barros, por intermédio do Pregoeira Oficial designada pela 

Portaria n. 02/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos 

interessados a CORREÇÃO no edital N.26/2021, em conformidade com a Lei Federal. 10.520/2002, 

dos Decretos Federais: nº. 3.555/2000, nº. 7.892/2013, nº. 9.488/2018e nº. 10.024/2019, das Leis 

Complementares. 123/2006, 147/2014 e 155/2016, Leis Municipais nº. 3.515/2010 e 4.092/2015, 

Decretos Municipais nº. 09/2010, 32/2005, 86/2018 e 54/2019 e suas alterações, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal. 8.666/1993 e demais legislações 

complementares, e condições estabelecidas neste Edital, e seus anexos. Resolve promover a seguinte 

RETIFICAÇÃO: 

ANEXO I DO EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA Nº 31/2021 

ONDE SE LÊ: 

ITEM DESCRIÇÃO TÉCNICA 

01 Grupo Gerador Diesel Carenado, com potência prime de 230 KVA, Trifásico, tensão de saída 

220/127V, 60Hz, quadro de comando com controlador microprocessado, montado na base do grupo 

gerador. 

Incluso no fornecimento: 01 (um) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO dotado de 01 Disjuntor de BT 480V, 

tripolar, projetado para receber o Grupo Gerador. 

Motor: Motor estacionário de combustão interna por ciclo diesel, com rotação nominal de 1800rpm, 

dotado de injeção eletrônica, turbo alimentado. Compatível com as solicitações de geração de 

potência de energia elétrica. O Fabricante deverá informar a quantidade e tipo de montagem dos 

cilindros, consumo de combustível total nas condições de standby e prime power, o motor deverá ser 

de construção específica para acionamento de alternadores elétricos, com baixos índices de emissões 

e máximo aproveitamento do combustível.  

 Sistema de Governo: Eletrônico.  
 Sistema de Arrefecimento: Água, através de radiador tropical, com ventilador soprante, 

tanque de expansão e bomba centrífuga.  
 Filtros: De ar, tipo seco, com elemento substituível. Filtro de lubrificação, em cartucho 

substituível e filtro de combustível, tipo descartável.  
 Sistema Elétrico: 24Vcc dotado de alternador para carga da bateria.  
 Sistema de Proteção: Termômetro e pressostato, provocando parada do motor nos casos de 

superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação.  
 Silencioso (escape): Tipo Hospitalar. Oxicatalizador deve estar incluído no conjunto de 

escape.  
 

O motor deve ser dimensionado segundo a Norma: ISO 8528-1:2005.  

 

Alternador:  

 Tipo: Alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas).  
 Excitação: Excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão e bobina 

auxiliar. Potência prime: Igual ou maior que 635kVA.  
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 Potência standby: Igual ou maior que 700kVA  
 Tensão: Trifásico 480/277Vca.  
 Frequência: 60 Hz.  
 Ligação: Estrela com neutro acessível.  
 Número de polos: 4.  
 RPM: 1800.  
 Grau de proteção: No mínimo IP-21.  
 Classe de Isolamento: no mínimo H.  
 Regulação: Regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga.  
 Refrigeração: Ventilador montado no próprio eixo. 

 

 

Equipamento deverá ser de fabricação nacional e terá que atender as leis ambientais nacionais, 

estaduais e municipais quanto a emissão de poluentes.Apresentar documento comprobatório expedido 

pelo fabricante de que os equipamentos propostos estão cobertos por garantia integral, contra 

qualquer defeito de projeto, fabricação e desempenho do equipamento quando em condições normais 

de uso e manutenção de acordo com o prazo não inferior a 12 (doze) meses ou 1.000 horas de 

trabalhos registrados no horímetro, contados a partir da data de entrega formal do equipamento á 

Maternidade. Conter na proposta declaração de que no preço a ser praticado estão incluídas todas as 

despesas legais incidentes, diretas e indiretas e despesas de entrega e instalação do equipamento no 

endereço indicado no item 1 deste Termo de Referência, inclusive despesas com transporte horizontal 

e vertical do equipamento. No valor da proposta deverá estar incluso os impostos, frete, taxas, 

seguros e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente na aquisição do referido 

equipamento. A fornecedora dos equipamentos deverá fornecer também, junto com o equipamento, 

os diagramas elétricos e eletrônicos, especificações mecânicas, manual de operação, e os resultados 

dos testes e comissionamento do equipamento, bem como o fornecimento dos projetos executivos de 

montagem e especificação dos equipamentos fornecidos e instalados. 

LEIA SE: 

ITEM DESCRIÇÃO TÉCNICA 

01 Grupo Gerador Diesel Carenado, com potência prime de 230 KVA, Trifásico, tensão de saída 

220/127V, 60Hz, quadro de comando com controlador microprocessado, montado na base do grupo 

gerador. 

Incluso no fornecimento: 01 (um) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO dotado de 01 Disjuntor de BT 480V, 

tripolar, projetado para receber o Grupo Gerador. 

Motor: Motor estacionário de combustão interna por ciclo diesel, com rotação nominal de 1800rpm, 

dotado de injeção eletrônica, turbo alimentado. Compatível com as solicitações de geração de 

potência de energia elétrica. O Fabricante deverá informar a quantidade e tipo de montagem dos 

cilindros, consumo de combustível total nas condições de standby e prime power, o motor deverá ser 

de construção específica para acionamento de alternadores elétricos, com baixos índices de emissões 

e máximo aproveitamento do combustível.  

 Sistema de Governo: Eletrônico.  
 Sistema de Arrefecimento: Água, através de radiador tropical, com ventilador soprante, 

tanque de expansão e bomba centrífuga.  
 Filtros: De ar, tipo seco, com elemento substituível. Filtro de lubrificação, em cartucho 

substituível e filtro de combustível, tipo descartável.  
 Sistema Elétrico: 24Vcc dotado de alternador para carga da bateria.  
 Sistema de Proteção: Termômetro e pressostato, provocando parada do motor nos casos de 

superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação.  
 Silencioso (escape): Tipo Hospitalar. Oxicatalizador deve estar incluído no conjunto de 
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escape.  
 

O motor deve ser dimensionado segundo a Norma: ISO 8528-1:2005.  

 

Alternador:  

 Tipo: Alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas).  
 Excitação: Excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão e bobina 

auxiliar. Potência prime: Igual ou maior que 635kVA.  
 Potência standby: Igual ou maior que 230 kVA  
 Tensão: Trifásico 220/127Vca.  
 Frequência: 60 Hz.  
 Ligação: Estrela com neutro acessível.  
 Número de polos: 4.  
 RPM: 1800.  
 Grau de proteção: No mínimo IP-21.  
 Classe de Isolamento: no mínimo H.  
 Regulação: Regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga.  
 Refrigeração: Ventilador montado no próprio eixo. 

 

 

Equipamento deverá ser de fabricação nacional e terá que atender as leis ambientais nacionais, 

estaduais e municipais quanto a emissão de poluentes.Apresentar documento comprobatório expedido 

pelo fabricante de que os equipamentos propostos estão cobertos por garantia integral, contra 

qualquer defeito de projeto, fabricação e desempenho do equipamento quando em condições normais 

de uso e manutenção de acordo com o prazo não inferior a 12 (doze) meses ou 1.000 horas de 

trabalhos registrados no horímetro, contados a partir da data de entrega formal do equipamento á 

Maternidade. Conter na proposta declaração de que no preço a ser praticado estão incluídas todas as 

despesas legais incidentes, diretas e indiretas e despesas de entrega e instalação do equipamento no 

endereço indicado no item 1 deste Termo de Referência, inclusive despesas com transporte horizontal 

e vertical do equipamento. No valor da proposta deverá estar incluso os impostos, frete, taxas, 

seguros e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente na aquisição do referido 

equipamento. A fornecedora dos equipamentos deverá fornecer também, junto com o equipamento, 

os diagramas elétricos e eletrônicos, especificações mecânicas, manual de operação, e os resultados 

dos testes e comissionamento do equipamento, bem como o fornecimento dos projetos executivos de 

montagem e especificação dos equipamentos fornecidos e instalados. 

 Ratificam-se os demais itens e cláusulas do Edital. 

 Tendo em vista que as alterações não prejudicaram os licitantes por ter tempo hábil, 

na formulação de suas propostas, devido que os itens foram cotados com valores 

corretamente. 

  Prazo do certame permanecerá na data de 24 de setembro de 2021, às 10h00min – 

horário de Brasília. 

 

Várzea Grande-MT, 20 de setembro de 2021. 

Gonçalo Aparecido de Barros 

Secretário Interino de Saúde/SMSVG 

Assinado nos autos 


