
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição  com  instalação  de  Grupo  Gerador  à  Diesel  com  ENTREGA  ÚNICA  conforme

especificação abaixo para uso nos Poços Artesianos do Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

do município de Fraiburgo.

2. JUSTIFICATIVA

A compra destas unidades se fazem necessárias pelos seguintes itens:

2.1) Devido a constantes quedas e interrupções no abastecimento de energia elétrica em alguns pontos

específicos do município, principalmente nas localidades da Linha Liberata, onde a Autarquia possui 02

(dois) poços artesianos P7 e P10, que funcionam em média 20 (vinte) horas por dia e são responsáveis

pelo abastecimento dos bairros São miguel, Nossa Senhora Aparecida, Colina do Sol e São Cristóvão,

atendendo aproximadamente  3.000 (três  mil)  ligações  de  água,  ou  seja,  30% do total  de ligações  do

município, faz-se necessário a aquisição a fim de preservar e garantir a continuidade e a qualidade do

abastecimento de água, caso o fornecimento de energia elétrica seja comprometido ou interrompido pela

concessionária, visando a não interrupção do abastecimento de água e sem causar prejuízo algum aos

consumidores.

3. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS

3.1  (Um) Grupo Gerador à Diesel com potência mínima de 40KVA e máxima 60KVA.

4. DESCRIÇÃO TÉCNICA E ESCOPO DE FORNECIMENTO DO PRODUTO

4.1 Mobilização e Desmobilização

Consiste  no  conjunto  de  providências  a  serem  adotadas  visando  o  início  das  instalações.

Incluem-se  neste  serviço  o  preparo  e  a  disponibilização,  no  local  da  obra,  de  todos  os

equipamentos, mão-de-obra, materiais e instalações necessárias à execução das instalações. A



desmobilização consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas e equipamentos do

local da obra. Está incluída neste item a desmobilização de pessoal, bem como a limpeza geral e

reconstituição da área a sua situação original. 

 Grupo Gerador

O Grupo Gerador será à Diesel podendo o equipamento ser de potência mínima de 40 Kva e no

máximo 60 Kva em regime emergencial (stand by).

 Motor Diesel

Potência do motor de acordo com o equipamento ofertado, rotação de 1800 rpm, sistema de

refrigeração à água com radiador, painel local com termômetro, manômetro, botão de partida e

horímetro,  sistema  de  proteção  com  parada  automática  por  baixa  pressão  do  óleo  e  alta

temperatura da água, silencioso e flexível.

 Alternador

Nacional, isolação classe H, trifásico, 380 volts entre fases, 220 volts entre fase e neutro, fator de

potência 0,8, fechamento em estrela com neutro acessível, 4 pólos, 60 Hz, 1800 rpm, elevação

de temperatura em emergência até 130/150°C, arrefecimento por ventilador montado no próprio

eixo, sistema de excitação brushless, tipo imã permanente, com regulador de tensão controlado

por microprocessador para assegurar precisão e velocidade de correção quando das variações

da carga. Proteção de sobrecarga no sistema de excitação e acoplamento monobloco por meio

de aço flexível.

 Quadro de Transferência Automática

Possuir 02 (dois) contatores tripolares, adequadamente dimensionados, intertravados mecânica

e eletricamente (trava mecânica e contato auxiliar).

4.1.3 Características dos Controladores Microprocessados 

Medições: 

- Tensões de fase e de linha (V); 

- Frequência (Hz); 

- Corrente nas três fases (A); 

- Potencia ativa (kW); 

- Potencia aparente (kVA); 

- Energia ativa consumida (kWh); 



- Energia reativa consumida (kWArh); 

- Fator de potencia; 

- Pressão do óleo lubrificante;

- Rotação do motor; 

- Numero de partidas;

- Tempo de funcionamento (h); 

- Tempo restante para manutenção (h); 

- Tensão da bateria (V); 

- Temperatura da água de arrefecimento (˚C). 

Teclas de controle:

- Modo de operação manual; 

- Modo de operação automático;  

- Comando de partida / parada; 

- Comando conectar / desconectar grupo. 

- Tecla reset; 

- Navegação entre telas e parâmetros controlados. 

Sinalização por leds: 

- Modo de operação manual;  

- Modo de operação automático; 

- Alarme ativo / reconhecido; 

- Chave de conexão de grupo;

- Status do grupo gerador. 

Sinalização por mensagens: 

- Falha de partida / parada; 

- Sobre/Subtensão de grupo; 

- Sobre/Subfrequencia de grupo; 

- Sobrecarga de grupo; 

- Sobrecorrente instantânea / temporizada de grupo; 

- Sobrecorrente de sequência negativa de grupo. 

- Potencia inversa de grupo;

- Sequência de fase de grupo; 

- Baixa pressão de óleo lubrificante;

- Alta / Baixa temperatura da água de arrefecimento; 



- Sobrevelocidade; 

- Sobre/Subtensão das baterias; 

- Falha chave de grupo;

- Chamada para manutenção do grupo gerador. 

- Baixa tensão da bateria do motor; 

- Emergência acionada. 

Funções incorporadas:

-  Retardo na partida; 

- Número de tentativas de partidas; 

- Falha na partida / nas chaves de força; 

- Tempo do motor parando; 

- Tempo de resfriamento; 

- Relógio tempo real com calendário; 

- Paradas / partidas programadas. 

Proteções ANSI incorporadas:

- Subtensão (ANSI 27); 

- Sobretensão (ANSI 59); 

- Subfrequencia (ANSI 81); 

- Sobrefrequencia (ANSI 81); 

- Sobrecarga (ANSI 32); 

- Sobrecorrente instantânea (ANSI 50); 

- Sobrecorrente temporizada (ANSI 51); 

- Sobrecorrente sequencia negativa (ANSI 46); 

- Baixa pressão de óleo (ANSI 63); 

- Alta temperatura (ANSI 46); 

- Nível da água do radiador (ANSI 71); 

- Sobrevelocidade (ANSI 12); 

- Potencia inversa (ANSI 32R); 

- Sequência de fase (ANSI 47); 

- Check de sincronismo (ANSI 25). 

- Controlador possui software gratuito;

- Controlador possui função PLC integrado;

- Comunicação via internet e modbus;



 Carenagem

Fabricada em Chapa de aço-carbono, com conjunto de atenuação de entrada e saída, saída de

cabos e vedação das portas com borracha automotiva,  escapamento hospitalar  1 por  grupo

gerador, motor com uma saída de escapamento, tanque de combustível de no mínimo de 100

Litros, fixado junto ao Chassi fabricado em chapa # 4,75mm e reforço de apoio do grupo gerador

chapa 6,35mm, com isolação acústica de 85dB a 1,5 metros de distância. 

Tratamento  prévio  anticorrosivo,  em  banhos  químicos  a  base  de  fosfato  de  zinco,  pintura

eletrostática a pó. 

 Outros requisitos de fornecimento

 Máquinas e equipamentos para a execução dos serviços;

 ART de execução dos serviços e instalações;

 Serviços técnicos de instalação;

 Testes de funcionamento do equipamento e aferições.

 Serviços de natureza civil 

Fornecedor  apresentará  projeto  completo  com quantitativos da base  em alvenaria,  todas as

informações  necessárias  para  execução  da  mesma  por  parte  do  SANEFRAI  e  realizar  o

acompanhamento técnico da execução.

Faz também parte do escopo de fornecimento:

 Projeto civil e de interligações com desenhos;

 Anotação de responsabilidade técnica – ART, do serviço de instalação, assinada pelo técnico

responsável.

 Quaisquer  outras  necessidades  de  instalações  ou  intervenções  de  qualquer  natureza,

indispensáveis ao perfeito funcionamento do equipamento licitado, fica sob responsabilidade

da contratada.

 Testes e treinamento

A SANEFRAI designará uma equipe técnica para acompanhamento e treinamento na área de

manutenção e operação do equipamento.

Neste momento a empresa contratada deverá apresentar o Manual de Operação e Manutenção

do equipamento a fim de possibilitar o acompanhamento dos técnicos.

A Contratada será responsável a realizar  a análise e solução de todos os problemas, neste



período, a fim de entregar o Grupo Gerador em situação plena de operação.

Será exigido no mínimo 01 (um) dia para testes e pré-operação.

 Garantia

A responsabilidade da contratada abrangerá à substituição, reparo ou modificação do produto e

de todos os seus componentes.  Deverá ser garantido o bom funcionamento do equipamento

ofertado  pelo  prazo  de  12  (doze)  meses contados  a  partir  da  data  de  energização  do

equipamento.

 PRAZO DE ENTREGA: 

Até 45 (quarenta e cinco) a partir da emissão da AF

 QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA  PARA  ABERTURA  DO  PROCESSO

LICITATÓRIO

 – Prova de registro da empresa no CREA-SC, em vigor na data da entrega das propostas. A

prova de registro dar-se-á através da certidão de pessoa jurídica do CREA-SC;

 – Prova de registro do Responsável Técnico no CREA-SC; 

 – Prova de vínculo empregatício entre o profissional e a empresa.


