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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA/RS
SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL

Pregão Presencial nº 046/2019
O Município de Estrela Velha/RS, torna público que no dia 11 de setembro de 2019, ás 09 horas, no
Centro Administrativo, estará recebendo propostas objetivando o registro de preços de discos de 26
polegadas recortado para uso nas grades aradoras do Município. Edital e informações adicionais no site:
www.estrelavelha.rs.gov.br ou pelo fone - 51 3616 7011. Estrela Velha, 27 de agosto de 2019. Cecilia
Montagner Ceolin, Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA/RS
SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato Nº 051/2019.
Pregão Presencial nº 042.2019
Partes: Município de Estrela Velha e TECMAX COMERCIO E MANUTENCAO EM GERADORES EIRELI,
estabelecida na Rua Conceição, Bairro Centro, São Paulo - SP, inscrito no CGC/MF sob o N.º
32.402.890/0001-54.
Objeto: Aquisição de gerador.
Produto
Grupo Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação
contínuo / Stand-By), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), , painel digital, fator de
potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a
diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de
velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS,reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR
e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com
autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador
hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré - aquecimento e bandeja de
contenção
de
líquidos
na
base.
ACESSÓRIOS
A
SEREM
FORNECIDOS:
container
silenciado,
com
atenuadores
de
ruído
para
85decibeis
a
1,5m.
01 bateria de chumbo ácido dotada de conjunto de materias para interligação ao quadro de comando com
cabos e terminais.

O Município de Estrela Velha - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site www.estrelavelha.rs.gov.br no link Diário Oficial.
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01 recipiente de combustíveis com capacidade mínima de 100 litros, montado na base do grupo gerador
interligado ao motor.
01 conjunto de manuais técnico composto de manual operação do quadro de comando catálogo do motor
e catálogo do gerador.
garantia do equipamento de 12 meses para o regime de operação em emergência.
Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Vigência do contrato: Até 31 de dezembro de 2019.
Contrato Nº 052/2019.
Pregão Presencial nº 042.2019
Partes: Município de Estrela Velha e MARELE PRODUTOS E SERVICOS LTDA- ME, inscrito no
CGC/MF sob o N.º 19.904.766/0001-29.
Objeto: instalação de gerador
Unidade Produto
SERVIÇO Instalação de gerador, na Unidade Sanitária de Vila Itaúba.
A instalação consiste em:
Descarregar o gerador sobre a base de concreto; fornecer cabos elétricos e fazer as
conexões entre o quadro do gerador e a medição de energia elétrica; fornecer os matérias,
confeccionar, medir e conectar o aterramento do gerador; acompanhar o comissionamento
realizado pelo fabricante do gerador antes da energização; garantia do serviço de no
mínimo 24 meses;
Valor: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Vigência do contrato: Até 31 de agosto de 2019.

O Município de Estrela Velha - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site www.estrelavelha.rs.gov.br no link Diário Oficial.
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