
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO AMBIENTAL - AMPARO - SP
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                            SITE:(www.saaeamparo.com.br)

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO Amparo, 8 de fevereiro de 2011

DescriçãoUNID.QuantidadeItem

Processo: 104 Modalidade: DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO

Favor transmitir-nos orçamento do(s) seguinte(s) item(s):

CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES PARA
ACIONAMENTO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA DE
250CV EM 440 VOLTS ATRAVÉS DE INVERSOS DE
FREQUÊNCIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 01
(UM) CCM - Centro de Controle de Motores para
acionamento de um conjunto moto-bomba de 250CV
em 440 Volts, através de Inversor de Freqüência.

 O fornecimento deverá incluir a execução de
ensaios, programação, ajustes, instalação e partida
inicial em campo.
 Todos os acessórios, instrumentos de manutenção
e programação, ferramentas especiais e outros que
se façam necessários devem estar incluídos no
fornecimento.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O CCM - Centro de Controle de Motor deverá ser
dotado de um Inversores de Freqüência, para
acionamento de um motor elétrico trifásico com
potência de 250 CV/440 Vca, 60 Hertz, 1715 RPM.

Principais componentes
- 1 Armário 2200x2000x800 IP54;
- 1 Inversor de Freqüência In = 315A c/ interface
remota na porta do armário;
- 1 Seccionadora abertura com carga de acordo com a
especificação do inversor;
- 3 Fusíveis Ultra-rápidos dimensionados de acordo
com a especificação do inversor;
- 1 Chave geral com acionamento externo e suporte
para cadeado "Corrente mínima" = 630A;
- 3 Protetores de surto tipoII;
- 3 Protetores de surto tipo I;
- 1 Seccionadora fusível HN00 para protetores;
- 3 Fusíveis retardados 160A;
- 4 Conjuntos de ventilação;
- 4 Conjuntos de exaustão;
- 1 Transmissor de pressão digital;
- 1 Fonte chaveada 220/24Vcc 5A;
- 2 Disjuntores Bipolar 10A para proteção de
comando;
- 1 Disjuntor Bipolar 4A para tomada;
- 1 Disjuntor trifásico 2A para o voltímetro;
- 1 Transformador de comando primário:
110/220/380/440V secundário: 110/220V 2KVA;
- 1 Chave Voltimétrica;
- 1 Chave Amperimétrica;
- 3 TCs;
- 1 Voltimetro 0-500V 72x72;
- 1 Amperimetro 500/5 72x72;
- 1 Botão de emergência;
- 3 Sinaleiros (ligado/desligado/defeito) para cada
conjunto;
- 1 Chave seletora manual/parado/automático;
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- 1 Botão Lig./ Desl.;
- 1 Controlador horário digital com no mínimo 9
programações;
- 1 temporizador com retardo na energização de
0-30minutos;
- Potencia através de barramento;
- Régua de bornes;
- Plaquetas de identificação;

 Especificação técnica do inversor de freqüência

- Temperatura Ambiente 50 ° C (sem perdas de
potencia na saída).
- Configurável para torque constante.
- Filtro de Harmônicas,
- RFI e placas envernizadas.
- Display Gráfico, com manual interno e completo
Menu Rápido.
- Terminal RS 485 e USB, com Software base Windows
e Protocolo Modbus RTU.
- Auto ajuste de malha PI e 4 malhas fechadas PID.
- Relógio em tempo real.
- Flying Start nos dois sentidos de giro da bomba.
- Detecção de vazamento na tubulação.
- Controle de bombas em cascada.
- Detecção de Bomba Seca, No Flow e Low Flow.
- Sleep Mode acionado por baixa freqüência, entrada
digital ou No/Low Flow.
- Dupla Rampa de Aceleração e Parada, acionadas por
software.
- Rampa para fechamento de Válvula de Retenção.
- Rampa para Preenchimento de tubulação.
- Compensação de Vazão.
- Micro PLC incorporado.

 Especificação técnica do transmissor de pressão

Controlador de pressão de óleos hidráulicos, água
doce, água do mar, ar e fluidos corrosivos de -1 a 600
bars 

Ergonomia de configuração e de regulagem:

- Display grande de 4 dígitos
- Teclas tipo membrana com menu deslizante nos 2
sentidos
- Leitura direta bar/psi
- Parametrização das saídas digitais e analógicas
- Resistência aos golpes de aríete e às
sobrepressões (6x)
- Caixa metálica
- Memorização dos picos de pressão
- Dispositivo de verificação do estado do sensor

PARTIDA INICIAL

A partida inicial em campo do CCM deverá ser
acompanhado por um técnico do fabricante que
esteja habilitado para efetuar todas as operações e
configurações necessárias para o início do
funcionamento do painel.
A partida inicial somente será concluída quando o
CCM estiver em plenas condições de funcionamento,
sem mais a necessidade de acompanhamento do
fabricante. A equipe técnica do SAAE de Amparo
destacada para acompanhar os trabalhos é quem irá
avaliar estas condições.

 OBSERVAÇÕES FINAIS

O fabricante do painel deverá fornecer: o esquema
elétrico, o software de programação do inversor de
freqüência e o cabo de comunicação, todos os
manuais utilizados.
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A instalação do painel FICARÁ por conta do
fornecedor do painel.

Os interessados deverão fazer visita técnica para o
conhecimento do local da instalação do painel, bem
como minimizar duvidas que por ventura poderão
acontecer.

Departamento de Suprimentos

 TAUAN TEDESCHI BUZO

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Atenção: o não cumprimento das disposições abaixo, acarretará nulidade da proposta, independente de prévio aviso da
administração:

1. Enviar Proposta em até 2 dias após a emissão desta;

2. A proposta deverá ser apresentado em papel timbrado com identificação da empresa:Razão Social,
CNPJ, IE; CPF para P. Física e nº de incrição no INSS: com nome/assinatura do responsável pela cotação;

4. As propostas rasuradas não serão aceitas;

5. Prazo de pagamento: 15 dias da emissão NF;
6. Os pagamentos serão efetuados SOMENTE através de Depósito Bancários, preferencialmente nos
Bancos do Brasil ou Caixa Econômica Federal, não serão aceitos Boletos Bancarios e não serão mais
efetuados pagamentos em balcão;
7. Os dados bancários: Nome e nr. do Banco, numero da Agência, nr. da Conta c/digito deverão ser
informados na emissão da Nota Fiscal e deverão ser cadastrados via e-mail, para
saaecontabilidade@amparo.sp.gov.br;
8. Prazo de entrega:  Caso não haja disponibilidade para entrega imediata indicar na cotação a data de
entrega.
9. O fornecedor vencedor fica cientificado de que, no caso de atraso ou não entrega dos materias cotados,poderá ser
penalizado, ficando um período de até 02(anos) sem poder vender ao SAAE de amparo/SP;
10.Validade da proposta de 20 dias da data de emissão;
11. Cotar os itens na ordem acima, colocando preço unitário e preço total, mencionando a marca dos produtos
orçados;
12. As propostas serão julgadas de acordo com a Lei 8666/93 e suas alterações. O não cumprimento de qualquer
dessas exigências implicará na desclassificação da proposta;
13. Local de Entrega dos produtos / serviços e da NF(DANFE): 10-DIVISAO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS
ELETRICOS - RUA FLORIANO PEIXOTO, SNº, CENTRO, AMPARO/SP - A/C EDNILSON JUAREZ FAGGIONATO.O
arquivo xml deverá ser encaminhado de imediato para o e-mail saaecontabilidade@amparo.sp.gov.br.NÃO SERÃO
REALIZADOS PAGAMENTO SEM O ENVIO DO ARQUIVO XML.
14. Enviar cotação via fax (19)3807-2536 ou e-mail saaecompras@amparo.sp.gov.br. Dúvidas (19) 3808-8401

OBRIGADO POR FAZER NEGÓCIO CONOSCO !

3. Somente serão aceitas as propostas em que as empresas se enquadram no sistema de emissão de Nota
Fiscal eletrônica. (Protocolo ICMS 42, de 03 de Julho de 2009).
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