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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Nepomuceno – MG, por meio da C.P.L, 

torna público, para fins de conhecimento dos interessados, que está aberto o processo 

licitatório 007/2019, Pregão Presencial 002/2019. Objeto: Aquisição bomba peristáltica 7 

bar vazão 0.1 a 500ml/min. - Regime menor preço por item, Abertura será dia 28/01/2019 

as 13:00. Maiores informações (35)3861-2066, Edital completo solicitar pelo E-mail 

compraselicitacao@saaenep.com.br Nepomuceno 11/01/2019 – Pregoeiro. – Edivaldo José 

Dias.  Registra-se e Publique-se 

 

1.1 – O objeto deste Pregão é o para AQUISIÇÃO BOMBA PREISTALTICA 7 BAR,  em 

atendimento à solicitação do Serviço de Manutenção do sistema de Água 
 

Item Descrição dos Produtos Unid. Quant. 

1.  Bomba peristáltica de vazão de  0,1ml/minuto  a 
500ml/min ou mais, a pressão mínima de 7 bar 
(100psi)  

pç 01 

 Principais características: 
 Fluxo exato, linear e repetitivo; 

 Sensor de ruptura de vazamento para uma eventual 

falha; 

 Controle de velocidade digital e preciso; 

 Motor DC sem escova, que garante maior precisão e 

controle; 

 Mangueiras compatível com PAC – policloreto de 

alumínio; 

 Precisão de ± 1% e repetibilidade ±0,5% do valor 

dosado; 

 Monitor de 3,5” ou maior (colorido) que  fornece  

informações da bomba (bomba operando /bomba 

parada/aviso de falha); 

 Sistema de recuperação de fluidos que garante a 

segurança do operador,  evita resíduos químicos e 

desperdícios, retornando o produto ao reservatório por 

meio da inversão do sentido de rotação da bomba;  

 Mudança rápida dos conectores hidráulicos; 

 Monitor em língua portuguesa  (Brasil), com diferentes 

unidades de vazão para escolher; 

 Sem a necessidade de válvulas ou equipamentos 

auxiliares, tais como válvulas de pé, de retenção, etc; 

 Função Auto –restart, da qual a bomba retorna à 

operação normal quando da queda de energia; 

 Função de Bloqueio do teclado para segurança do 

processo; 

 Calibração simples e intuitiva 

 Invólucro à prova d'água / poeira; 

 Nivél de humidade (sem condensação) de 5% a 95%; 
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 Temperatura 0° C a 30C°; 

 Nivel de  Ruído <70dB (A) a 1m;  

 Alimentação monofásica 110/220V (Bivolt); 

 Teclado protegido;  

 Eixo do motor em aço; 

 Rotor compatível com PAC;  

 Conectores compatível PAC; 

 

 

 

 Mais informações e Edital completo junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 

à Praça Cônego Menezes, 246, Centro, pelo telefone (35)3861-2066 e 2161 e 

compraselicitacao@saaenep.com.br. 

 

Nepomuceno, 11 de janeiro de 2019 

 

 

EDIVALDO JOSÉ DIAS 

PREGOEIRO 

mailto:compraselicitacao@saaenep.com.br

