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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

  
Pregão Eletrônico   Nº 00060/2018 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

27.435.071/0001-73 - NGP SOLUCOES E SERVICOS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 GERADOR UNIDADE 2 R$ 80.000,0000 R$ 160.000,0000
Marca: FPT 

 Fabricante: FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES
 Modelo / Versão: N67 SM1

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRUPO DIESEL GERADOR para uso como fonte auxiliar, operação automática, com potência nominal de 125 kVA, rotação de 1800 rpm, na tensão de
220/380/440 V, frequência 60 Hz, cujo fator de potência é 0,8 ind., para alimentar cargas variáveis em instalação ao tempo. • O equipamento é composto basicamente por máquina: - MOTOR
DIESEL FPT 125, modelo N67 SM1, refrigeração por radiador. - Alternador Síncrono Trifásico WEG BRUSHLESS, 1800 RPM, com respectivo regulador eletrônico de tensão. - Base metálica, com tanque
de combustível de 250 litros incorporado à base; - Painel de comando, que permite monitoramento de rede, proteção e controle total do grupo gerador, montado no SKID/base. - Peso: 1700 kg; -
Dimensões (CxLxA) (mm): 1697 x 789 x 1318; - A disposição dos Cilindros do motor é de 6L e a cilindrada total de 6.7 litros, com ciclo termodinâmico de diesel 4 stroke; - Seu sistema de injeção é M
e o de aspiração TCA; - O consumo de combustível específico em plena carga é de 27,5 l/h (219,4 g/kWh); • Acessórios incluídos na linha padrão: - Sistema de pré-aquecimento; - Carga de óleo
lubrificante do cárter, em cortesia; - Carregador de baterias; - Documentação técnica padrão NGP; - Kit de sistema de partida composto por 1 bateria de tensão 12ADC; - Pontos de içamento
localizados na base do conjunto grupo gerador; - Alça de içamento; - Botão de emergência, tipo cogumelo, externo a carenagem; - Painel de força composto por um disjuntor tripolar dimensionado
para corrente nominal do equipamento, tipo caixa moldada, execução fixa, comando manual, proteção termomagnética, montado no SKID/base do grupo gerador; - Quadro de transferência
automática integrado a base do equipamento com entrada, tripolar, com capacidade de 600 amperes, com todos os itens necessários para a instalação com contatores e modulo de comutação entre
rede e GMG com proteção. - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Assistência técnica durante o período da garantia (manutenção corretiva e preventiva).

Total do Fornecedor: R$ 160.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 160.000,0000

 

 
Voltar

javascript:self.print()

