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Unidade compradora SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DR 

Nº do processo de licitação 13199/2018 Situação Homologado com pedido 

Objeto AQUISIÇÃO DE BANCADAS E BANCOS DE ENSAIO PARA O CFP HÍBRIDOS 

Número do edital 332/2018 

Início de recebimento de 
proposta 

07/05/2018 09:00 Término das propostas 16/05/2018 09:00 

Abertura de propostas 16/05/2018 09:08 Início da disputa 16/05/2018 09:30 

Data de adjudicação 06/06/2018 16:49 Data de homologação 06/06/2018 16:55 

 
 

  

           

   

Empresa DATAPOOL ELETRONICA LTDA EPP vencedora do(s) item(ns): 

 

Item 4 - Obrigatório apresentar Código Finame do item solicitado junto com a informação de modelo sob pena de desclassificação. 
 

Bancada para estudos de sistemas de geração de energia solar; deve ser confeccionada em estrutura de alumínio anodizada e ter rodízios para transporte; deve ter painel solar 
policristalino; inversor de frequência para sistema off grid; bateria recarregáveis; controlador de carga das baterias; banco de cargas resistivas e indutivas; medidor de energia 

solar incidente; junto com a proposta deverá ser apresentado catálogo do sistema, necessariamente em língua portuguesa, com as características e composição detalhadas de 
cada um de seus elementos, quantidade e fotos reais dos seus principais elementos (não sendo aceitáveis fotos montadas, desenhos ou fotos meramente ilustrativas) para 
verificação da conformidade e consistência do sistema, assim como o atendimento ao edital. Não serão aceitas propostas cujo texto seja cópia e cola do termo de referência do 

edital. A transformação de energia solar em energia elétrica deve se dar a partir de painel fotovoltaico inclinável, com rodizio, de no mínimo 100 w com sensor para medir a 
intensidade da radiação solar, sensor de temperatura; bastidor para fixação dos módulos; módulos de: carga com interruptores independentes; reostato de potência; interruptor 

termomagnético diferencial; inversor; distribuidor; módulo de medição monofásico; simulador de fonte solar; instrumentos para a medição de: intensidade de radiação solar, 
temperatura do painel solar, corrente do painel solar, corrente dc na carga, tensão do painel solar e a potência. A transformação de barramento dc para barramento trifásico se 
dá com o uso de inversores que irão alimentar um transformador isolador adequado a este uso. Acessórios que deverão acompanhar o sistema: manual de exercícios, manuais 

técnicos dos principais componentes do sistema, conjunto de cabos tipo banana em quantidade suficiente para realização das atividades práticas e especificada na proposta. 
Todos os componentes devem te garantia mínima de 12 meses. Marca de referência ALGETEC ou similar. 

Quantidade 2,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 65.321,35 Valor de referência total R$ 130.642,70 

Valor de proposta unitário R$ 65.300,00 Valor de proposta total R$ 130.600,00 

Valor final unitário R$ 54.400,00 Valor final total R$ 108.800,00 

Valor economizado de referência R$ 21.842,70 Índice de economia de referência 16,72 % 

Valor economizado na negociação R$ 21.800,00 Índice de economia na negociação 16,69 % 

 

 

Empresa EXSTO TECNOLOGIA LTDA vencedora do(s) item(ns): 

 

Item 1 - Obrigatório apresentar Código Finame do item solicitado junto com a informação de modelo sob pena de desclassificação. 
Bancada para ensaios didáticos em máquinas elétricas rotativas; o equipamento deve atender, no mínimo, as seguintes especificações técnicas: deve permitir a realização de 

experiências envolvendo os conceitos fundamentais em máquinas elétricas como: acionamento de motores e suas curvas características, medidas elétricas, comandos e proteções 
elétricas; deve ser composta por estrutura em perfil de alumínio, painel de alimentação fixo na bancada e por módulos elétricos; a estrutura deve ser constituída em alumínio 

anodizado com acabamento em PVC e apoiada sobre 4 rodízios giratórios, sendo os 2 frontais com trava; deve ter tampo em MDF com quinas arredondadas; deve ter todas as 
partes metálicas aterradas e também todas as partes giratórias e que dissipam calor ou são energizadas protegidas contra possíveis contatos acidentais (conforme NR12 e NR10); 
deve ter dimensões máximas de 1100 x 1800 x 500 mm (largura x altura x profundidade); deve possuir também um painel para conexão dos módulos, com área de trabalho de 

dimensões aproximadas de 650 x 1000 mm (altura x largura); a bancada deve possuir três tampos onde os dois inferiores serão utilizados para armazenamento de motores ou 
módulos do kit e o superior será utilizado para apoio das experiências; os tampos deverão estar aproximadamente a 700, 350 e 0mm respectivamente a contar do rodízio 

giratório; no tampo superior deverá existir uma base para a fixação de até três motores de forma simultânea, essa fixação deverá ser de forma simples e garantir segurança ao 
usuário no momento de uso dos motores ; deve possuir proteções de acrílico nas partes girantes e os motores quando fixados nesta base deverão ficar alinhados frente a frente 
de forma que seja possível o acoplamento entre os eixos; a bancada deve possuir as seguintes características: tensão de alimentação trifásica de 220Vca/60 Hz através de plug 

industrial 5 polos de 32A e chave seccionadora geral com manopla bloqueável por cadeado; deverá possuir um painel independente para alimentação e proteção que deverá 
fornecer sinais de tensão para as experiências com as seguintes proteções: um botão de emergência tipo cogumelo com trava para desenergização; quando energizado, um 

sinaleiro para indicação de sistema energizado e um para indicação que o equipamento está em modo de operação, sendo estes compatíveis conforme a norma vigente (NR12); 
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deverá possuir uma chave liga/desliga para o controle do modo de operação do equipamento; proteção contra curtos e sobrecargas por disjuntor termomagnético e contra 

choques por interruptor DR, com corrente de fuga de 30mA, devidamente dimensionados para o circuito do equipamento; será necessário que o circuito de comando seja feito 
em extra baixa tensão, conforme norma vigente(NR12); o painel deverá fornecer uma fonte CA, com tensão igual à da alimentação do conjunto, distribuída por três fases, neutro 

e terra, e também fornecer uma fonte CC de 24Vcc, com fusível de proteção; as conexões para as cargas externas, deverão estar distribuídas da seguinte forma: conexões 
através de bornes tipo joto de segurança de 4mm onde o potencial elétrico for maior que 90V e bornes tipo joto de 2mm onde o potencial elétrico for menor que 90V; deve ter 
também uma distribuição para carga externa através de duas tomadas padrão 2P+T/10A; cada equipamento ou grupo de dispositivos deve estar fixado em um módulo, que por 

sua vez deverá ser confeccionado em chapa metálica com pintura eletrostática e serigrafia com o nome do módulo e identificação de cada borne; os módulos deverão ser de fácil 
fixação por encaixe simples, sem uso de parafusos ou ferramentas; a bancada de máquinas elétricas deve possuir os seguintes cartões ou módulos de experiências: um módulo 

analisador trifásico, - CONFORME EDITAL ANEXO. 

Quantidade 2,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 144.290,73 Valor de referência total R$ 288.581,46 

Valor de proposta unitário R$ 144.000,00 Valor de proposta total R$ 288.000,00 

Valor final unitário R$ 100.100,00 Valor final total R$ 200.200,00 

Valor economizado de referência R$ 88.381,46 Índice de economia de referência 30,63 % 

Valor economizado na negociação R$ 87.800,00 Índice de economia na negociação 30,49 % 

 

Item 2 - Obrigatório apresentar Código Finame do item solicitado junto com a informação de modelo sob pena de desclassificação. 
Banco de ensaios em eletrônica de potência; o equipamento deverá ter, no mínimo, a seguinte especificação técnica: os módulos deverão utilizar componentes com 

especificações de corrente e tensão de padrão industrial de potência, incluindo diodos retificadores, retificadores controlados (SCRs), IGBTs; o rack deverá ser no formato vertical, 
construído em estrutura metálica e com locais para ventilação; dimensões (tolerância de 10%) 420mm x 550mm x 400 mm (largura x altura x profundidade); pés emborrachados 
e alça para transporte; estrutura devidamente aterrada (conforme norma vigente) e dividida em módulos de experiências; deve possuir pelo menos 3 “andares” de módulos, cada 

um com espaço para no mínimo quatro módulos de experiência funcionando simultaneamente; o rack principal tem função de suporte/fixação para os módulos, proteção e 
fornecimento de alimentação. Alimentação através de tomada industrial (3P+T+N). Módulos de experiências com estrutura construída na mesma cor e material usado no rack 

principal; intercambiáveis e separados por assuntos; fixados ao rack através de parafusos recartilhados; todos os circuitos armazenados internamente à estrutura principal, não 
possibilitando contato dos alunos com partes energizadas; encaixe na parte frontal do rack; a localização dos módulos deve ser de tal forma que aqueles usados, normalmente, 
nas mesmas experiências fiquem mais próximos uns dos outros; partes metálicas aterradas; todos com serigrafia didática em cor visível ilustrando conexões e melhor 

compreensão dos circuitos; as conexões para realização dos experimentos deve ser através de bornes para cabos com pinos banana; bornes de 2mm para sinais de 
controle/comando e pontos de medida dos circuitos e bornes de 4mm para sinais de potência. O kit deve suportar tensões de 380Vac e correntes de até 10A. Deve possuir ao 

menos um total de quinze módulos; sendo um módulo de fonte DC fixa de +15V/1A e variável de 0 a 30V (precisão de 10%), saída protegida contra curto e sobre corrente, 
tensão de entrada 100 a 230 Vac (tolerância de 10%); um módulo com botão liga/desliga, botão de emergência do tipo cogumelo com trava (desarme giratório), proteção 
através de IDR (25A/35mA) e disjuntor tripolar de 16A, com as três fases disponíveis em bornes 4mm; um módulo de disparo para controle de até 06 tiristores, com sistema 

microcontrolado e circuito de entrada foto acoplado, ajuste do ângulo de disparo realizado por potenciômetro ou sinal externo de 0 a 10V (tolerancia de 10%), três displays de 07 
segmentos para indicação do ângulo de disparo e porcentagem da potência entregue a carga; de pontos de medidas disponíveis no módulo, chave para habilitação/desabilitação 

do sinal de saída, módulo alimentado com 15Vdc; um módulo contendo 06 SCR's de potência para montagens de retificadores semicontrolados ou controlados (monofásicos ou 
trifásicos), suportar no mínimo 10A para corrente e 380V para tensão, circuito com dissipadores de calor e snubber; um módulo retificador de potência contendo 06 diodos de 

potência, suportar no mínimo 10A para corrente e 380V para tensão, circuito com dissipadores de calor; um módulo contendo 06 IGBT's para pelo menos motores de 1CV e ao 
menos um capacitor de 470uF/450V; um módulo de driver para IGBT's para controle de pontes usando IGBT's até seis componentes, módulo alimentado com 15Vdc, deve 
permitir comunicação com módulo de inversor de frequência através de porta RJ12, entradas fotoacopladas, deve conter proteções contra sobrecorrente e LED para indicar falha 

no acionamento; um módulo inversor de frequência microcontrolado, com no mínimo 03 modos de operação (inversor trifásico 180 graus, inversor trifásico PWM e Chopper), com 
potenciômetro para variação da frequência da onda de saída, (CONFORME EDITAL ANEXO). 

Quantidade 2,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 20.960,00 Valor de referência total R$ 41.920,00 

Valor de proposta unitário R$ 20.900,00 Valor de proposta total R$ 41.800,00 

Valor final unitário R$ 11.690,00 Valor final total R$ 23.380,00 

Valor economizado de referência R$ 18.540,00 Índice de economia de referência 44,23 % 

Valor economizado na negociação R$ 18.420,00 Índice de economia na negociação 44,07 % 

 

Item 3 - Obrigatório apresentar Código Finame do item solicitado junto com a informação de modelo sob pena de desclassificação. 

Banco de ensaios em eletrônica digital e analógica; o conjunto deve ter, no mínimo, as seguintes especificações técnicas: deve ter estrutura constituída de uma placa base 
acondicionada em maleta de ABS, com alça para transporte e tampa com trava, cantos arredondados, vedação contra poeira e umidade e local para colocação de cadeado; 
dimensões (tolerância de 10%) 350mm x 150mm x 250mm (largura x altura x profundidade); o kit deve ser constituído pela placa base (fixada na maleta) e módulos de 

experiências; alimentação bivolt (110/220V, 50/60Hz); kit devidamente aterrado através de tomada tripolar 2P+T (conforme norma vigente); todos os pontos de terra dos 
circuitos do kit precisam estar conectados ao aterramento conforme norma vigente; a placa base deve ser construída em fibra de vidro e possuir ao menos os seguintes recursos: 

protoboards (2200 pontos) fixados com parafusos; permitir a conexão de ao menos 02 módulos de experiência simultaneamente; pontos de medida e conexão dos cabos em 
bornes de 2mm (para conectores do tipo banana); proteção de acrílico (4mm) para as partes sensíveis dos circuitos; três fontes DC de alimentação (fixa) protegidas contra curto 

e sobrecorrente, com tensões (precisão de 10%) de +12V/1A, -12V/1A e +5V/3A; duas fontes DC ajustáveis de 0V a 20V / 1A (precisão de 10%); sinais AC fornecidos através de 
transformador com CT com saídas nos valores de 15V – 5V – 0V – 5V – 15V (precisão de 10%); um gerador de funções, de tecnologia DDS, para geração de onda senoidal, 
triangular, quadrada e quadrada padrão TTL, faixa de frequência de 0,1Hz a 500kHz (precisão de 5%) indicada em três displays de 7 segmentos, tensões AC variáveis de 6 Vpp 

no máximo, tensão DC de 12Vpp no máximo (offset ajustável +/- 4Vdc); detector de níveis lógicos onde um display deve indicar “L” se tensão abaixo de 0,7V, “H” se tensão 
acima de 2,5V, “-” para tensão indefinida ou circuito aberto e “P” para sinal alternando entre baixo e alto por mais de 10 vezes/segundo; gerador de onda quadrada (clock) 

compatíveis com padrão TTL com no mínimo as seguintes frequências 0,1Hz, 0,5Hz, 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz; um buzzer piezoelétrico; 01 lâmpada de 
12V/1W; alto-falante com potência mínima de 0,5W; 02 décadas indutivas, cada uma com 16 valores possíveis, sendo uma com valor máximo de 1,5mH (passos de 0,1mH) e 
outra com valor máximo de 15mH (passos de 1mH); 02 décadas resistivas, cada uma com 16 valores possíveis, sendo uma com máximo de 15kohm (passos de 1kohm) e outra 

com máximo de 150k (passos de 10kohm); 02 décadas capacitivas, cada uma com 16 valores possíveis, sendo uma com valor máximo de 150nF (passos de 10nF) e outra com 
valor máximo de 1500nF (passos de 100nF); os valores das décadas devem ter tolerância máxima de 20%; 03 potenciômetros lineares (1k?, 10k? e 100k?); 02 chaves pulsativas 

1NA+1NF; 04 chaves pulsativas compatíveis com níveis TTL e CMOS com LEDs indicadores de acionamento; 04 chaves retentivas tipo alavanca de 3 posições; 16 chaves 
retentivas do tipo alavanca, compatíveis com níveis TTL e CMOS com LEDs indicadores de acionamento; 16 LED's bicolores para indicação de estado lógico (verde=nível lógico 
baixo e vermelho=nível lógico alto) e permanecer apagados indicando alta impedância/nível indefinido; os módulos de experiência devem trazer os circuitos semi-montados, com 

as principais ligações já realizadas, de modo que ao serem conectados na placa principal já estarão devidamente alimentados; construídos em fibra de vidro; intercambiáveis; 
divididos por assunto; possuir pontos de medida usando bornes de 2mm e serigrafia para melhor compreensão dos circuitos e conexões; circuitos protegidos com placa de acrílico 
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(3mm); Devem contemplar assuntos de eletrônica analógica contendo no mínimo os seguintes módulos:01 módulo para amplificadores operacionais inversor, (CONFORME 

EDITAL ANEXO). 

Quantidade 4,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 16.285,00 Valor de referência total R$ 65.140,00 

Valor de proposta unitário R$ 16.250,00 Valor de proposta total R$ 65.000,00 

Valor final unitário R$ 13.690,00 Valor final total R$ 54.760,00 

Valor economizado de referência R$ 10.380,00 Índice de economia de referência 15,93 % 

Valor economizado na negociação R$ 10.240,00 Índice de economia na negociação 15,75 % 

 
 

           

Total negociado:  
 

R$ 387.140,00 

 

    

 Total economizado nesta negociação: 

 

R$ 138.260,00 

 

_________________________________________ 

PRISCILA RANZANI OLIVA 

Membro da Comissão de Licitações do Sistema FIEP 

 

_________________________________________ 

CAROLINE BORGES 

Membro da Comissão de Licitações do Sistema FIEP 

 

_________________________________________ 

CLAUDIA MARIA SLUGA 

Membro da Comissão de Licitações do Sistema FIEP 

 

_________________________________________ 

FABRICIO DANIEL NICHELE 

Presidente Suplente da Comissão de Licitações do Sistema FIEP 

 

    

           

_________________________________________ 

CARLOS ALBERTO NALEVAIKO 

Gerente Corporativo de Suprimentos e Logística 
 

 

 

 

   

           

     ________________________________________ 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 

Gerente Executivo de Desenvolvimento, Suprimentos e 
Engenharia 

 

_________________________________________ 

JOSE ANTONIO FARES 

Diretor Regional do SENAI 
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Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do §1º do Artigo 10 da

Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001
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