
INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/ PROCESSO N"5493

ART.75, INCISO II, § 3'DA LEI FEDERAL N" 14.13312021'

o MUNICIPIO DE BURITT ALEGRE, inscrito no CNPJ/MF sob o n" o 1.345.909/000144' com sede na

Ã* Coiar, n. 563, Cenrro, Buriti Alegre - cO, CEP 75.660-000, neste ato, representada pela Secr€tária

iJ*i.lp"là. Administração e Planejamãnto, nos termos do art. 75, inciso II combinado com o seu §3', da Lei

f*à"rui n. 14.133, de 0l de abril de 202t, toma priblico o interesse na contratação de serviços dos seguintes

objetos:

DESCRÍçÁOU NI DADEQTD
Padráo trifásico PAD

disjuntor 70 A.

O ENEL-GO, 5m, entrada aérêal saÍda subterrânea,

UND1

Cabo quadruplex 25mm'MTS10

espessura mÍnima da isolação O,gmm, espessura mínima da cobertura 1,1mm,

têmpera mole, isolação 06/1Kv - HEPR gO'C, cobertura PVC antichama 90'C -
NBR 7286.

O, classe de encordoamento ll, n" de Íios 7,Cabo de cobre, 25mm', PRET

30 MTS

espessura mÍnima da isolaçáo O,gmm, espessura mínima da cobertura'l'1mm'

têmpera mole, isolação 06/1Kv - HEPR gO'C, cobertura PVC antichama 90'C -
NBR 7286.

Cabo de cobÍe, 25mm', AZUL, classe de encordoamento ll, n' de fios 7,

t\ilTS10

Terminal de compressâo 1 furo para cabo 25mm'20 UND

Terminal de pressâo em latáo "tipo botinha" para cabo 16mm'?UND50

Terminal de compressâo 1 furo para cabo 16mm'?UND

Haste para aterramento alta camada ZSn UC, Slg' x 3m. com conector

reforÇadoUND3

de encordoamento ll, n'de fios 7,Cordoalha de cobre nÚ, 16mm', classe

têmpera mole3s0 MTS

Caixa de montagem de painel elétrico, quadro de comando, 800x600x250UND1

Barra chata de cobre eletrolÍtico (314" x%"\1

C, com bornes protegidos contra

butida, certificação INMETRO,

ATENDER NORMA NBR NM 60898, fixação através de trilho DlN, 60 Hz'

22Ol38O V,ln. 40 A, Ue.4í5V, Ui Maiorque4lSV, Uimp Maiorque4Kv' lcn

maior que 5000u.

Disjuntor de proteção

contato indireto, siste
tripolar, 70 A, curva

ma com alavanca em

UND

ATENDER NORMA NBR NM 60898, fixaçáo através de trilho DIN' 60 Hz'

22Ol38O V.ln. 40 A, Ue.415V, Ui Maior que 4'15V, Uimp Maior que 4Kv' lcn

maior que 5000".
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Trilho tipo DIN2 MTS

lsotador epóxi Parulelo 25x25x114UND9

Luva de compÍessão Para cabo í6mm'?20 UND

Luva de compressão Para cabo 2smm'z20 UND

Cabeçote aÇo galvanizado a fogo para tubo de 1UND6

Conector grampo em latão estanhado 5/8" para cabo'16 a 70mm'z
UND6

espessura mínima da isolação O,7mm, espessura mínima da cobertura 1'omm'

têmpera mole, isolação 06/1Kv - HEPR gO'C, cobertura PVC antichama 90'C -
NBR 7286.

rdoamento ll, n' de Íios 7,Cabo de cobre, '16mm', PRETO, classe de enco

MTS600

NBR 7286
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MTS100

borracha, classe A, resistente a raios UV's, preta, espessura mÍnima de

(0,19mm), largura (1gmm), comprimento (2Om), alongamento mínimo de 200%'

iensao Oisrupiiva mÍnima 95OOV, auto extinguível' classe temperatura minima

100'C. Deve atender as normas ABNT NBR NM 60454-3-'l e norma

EuropeiaRoHS.

mada adesiva a base de
Fita isolante PVC, MARCA 3M, recoberta com ca

UND5

mínimo de 600% sem se romper, Íabricado em borracha de etilen

espessura mínima de 0,75mm, largura 1gmm, comprimento 5m'
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UND3

Parafuso latão cabeça tipo Íenda /n" x 7l8" com porca e arruela
UND60

BarÍamento de cobre marca CEMAR, trifásico, para 12 disjuntores de 100 A.
UND1

Considerando o exposlo e a intenção de realização de dispel-::-9e.I:raçào para a contratação dos serviços

àir"ià, à" "üi"; 
;:i*a .rpe. ificudJ. i pi.i"iirr" ronnÀ eÚs1-tco o interesse da Administraçâo em obter

5

lt,MUL,
1,Omm,

mole,

600

6mm', 7,

cobertura 0,9mm,

MARCA 3M,autofusáo,
90'c,

propileno,



propostas adicionais de eventuais interessados pelo prazo de 03 (tÍês) dias úteis a contar dessa publicação. À
e-mail: comprasburitialegre@hotmail.com, até

Alegre - GO, 2l de Dezembro de 2021.

manifestação de interesse e orçamentos

as l7h00min do dia 2411212021.

deve ser

DIN
Gerente DePartamento de ComPras

DeÜeto:220/2017


