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16515 Getac Engenharia Ltda -1 23.611,50 1 15 23.611,50
Projeto Elétrico para Sistema de Geração Própria de Energia
1.1. Elaboração de Projeto Elétrico para Sistema de
Geração Própria de Energia, com as seguintes características
técnicas:
a) Projeto Elétrico de Geração Própria de Energia de um
consumidor, com Entrada de Energia na Média Tensão e
Medição na Baixa Tensão, sendo que a Geração Própria com
Paralelismo com a Rede da Concessionária;
b) Potência nominal entre 301 kVA à 500 kVA;
c) Tensão nominal: Trifásico 220/127V;
d) Frequência nominal: 60Hz;
e) Fator de Potência = 0,8;
f) Número de Fases: 3F + N + T;
g) Serviço: Emergência e horário da ponta;
h) Operação: Automática.
2. Condições Gerais:
2.1. Os serviços serão solicitados/contratados conforme a
necessidade da UNIOESTE;
2.2. Os projetos referentes a este item deverão,
obrigatoriamente, ser elaborados por um Engenheiro Eletricista;
2.3. Caso haja necessidade, os projetos deverão ser
aprovados pela concessionária de energia local, por conta da
Contratada, inclusive com as cópias necessárias;
2.4. Os projetos deverão ser executados em conformidade
com as normas brasileiras da ABNT NBR 5410, NBR 14039 ou
das que vierem a substituí-las, e as normas NTC 903105, NTC
903107 e NTC 903109, bem como demais normativas vigentes;
2.5. Será fornecido pela UNIOESTE à Contratada, os
projetos de arquitetura, e demais necessários, em arquivo
digital, extensão DWG, para elaboração dos projetos relativos a
este item;
2.6. O profissional, responsável técnico pela elaboração
do projeto, deverá obrigatoriamente vistoriar o local da obra
antes de iniciar o projeto, tendo em vista sanar quaisquer
dúvidas referentes ao terreno e edificações no entorno;
2.7. O profissional responsável deverá comparecer às
reuniões solicitadas pela UNIOESTE, considerando um mínimo
de 04 (quatro) e um máximo de 06 (seis) visitas/reuniões para
vistoria do local da obra, apresentação, análise, aprovação e
entrega dos projetos corrigidos;
2.8. Previamente a elaboração do projeto, o profissional
deverá consultar a Diretoria de Planejamento Físico - DPF,
visando sanar quaisquer dúvidas, juntamente com a
apresentação de uma possível metodologia de

SGLMRP uCnsPrdClassificacaoUsuário "matheus.poronhak"



Unioeste
54991/2018

Setor
Processo

UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Estimativa
Ordenado por

Filtrado por ( Processo: = '54991/2018' ) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Sim) 

01/02/2019 13:38:09
Página 2 de 2

Cod.
Prod. Descrição Fornecedor Classificação Vlr.Un. Total

Total
ent. Unidades

Item
edital Valor

-------Em haver-------Total
reserv.Marca

dimensionamento utilizada;
2.9. Os dimensionamentos, bem como os produtos
gráficos apresentados, deverão ser gerados a partir de
softwares computacionais que permitam, através de modelos
virtuais, a avaliação e aprovação do projeto pela Diretoria de
Planejamento Físico - DPF;
2.10. O Profissional deverá considerar, durante a
elaboração do projeto, todos os sistemas, instalações e
edificações já existentes;
2.11. Quando da execução da obra, o profissional
responsável técnico pelo projeto, deverá ser solícito, em casos
de dúvidas no projeto, bem como para alterações que se
julguem necessárias no mesmo;

2.12. Os ajustes necessários, apontados durante a
compatibilização dos projetos, bem como alterações no decorrer
da obra, deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze)
dias consecutivos, devendo ao fim deste prazo, ser apresentada
uma nova versão do projeto devidamente corrigida.
3. Detalhes:
3.1. Todas as soluções apresentadas deverão estar
justificadas e detalhadas. Os projetos deverão estar em
condições de fácil entendimento e em nível de execução;
3.2. De forma objetiva, resumida e direta, o memorial
descritivo e/ou especificações técnicas deverá apresentar as
informações necessárias à perfeita execução dos projetos, de
modo assegurar, inclusive, o respaldo do profissional autor do
projeto, com as informações técnicas a serem obedecidas pela
execução e procedimentos de manutenção;
3.3. Deverá ser feito o levantamento de todos os
materiais, equipamentos e serviços que fazem parte da
execução do projeto elaborado, assim como suas respectivas
quantidades para fins de orçamentação.
4. Prazos de Execução:
4.1. Os projetos deverão ser entregues em um prazo
máximo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da
data de emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço pela
UNIOESTE;
4.2. Se necessário, e somente nas hipóteses e formas
referidas nos artigos 104 e 106 da Lei Estadual n° 15.608/2007,
este prazo poderá ser revisto.
5. Elementos a Serem Entregues:
5.1. Projeto Elétrico de Geração Própria de Energia de um
consumidor, com Entrada de Energia na Média Tensão e
Medição na Baixa Tensão, adotando a Geração Própria sem
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Paralelismo com a Rede da Concessionária, com aprovação na
concessionária de energia local, em 03 (três) vias impressas e
assinadas.
a) Especificação e Dimensionamento do Motor;
b) Especificação e Dimensionamento do Alternador;
c) Especificação e Dimensionamento do Acoplamento;
d) Especificação e Dimensionamento da Transferência;
e) Especificação e Dimensionamento do Tanque
Combustível;
f) Dimensionamento de quadros de comando;
g) Dimensionamento do sistema de aterramento;
h) Dimensionamento dos cabos e conexões;
i) Dimensionamento da proteção;
k) Cálculo de curto circuito e seletividade.
5.2. Aprovação do projeto de geração própria de energia
na Copel;
5.3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da
elaboração do projeto elétrico nos termos da Resolução n° 257,
de 19/19/1978 - CONFEA, devidamente quitada e assinada;
5.4. Memorial Descritivo e/ou Especificações Técnicas do
projeto, em 03 (três) vias impressas e assinadas;
5.5. Memorial de Cálculo e/ou Dimensionamento em 03
(três) vias impressas e assinadas;
5.6. Resumo de Materiais, minuciosamente detalhado, em
03 (três) vias impressas e assinadas;
5.7. Mídia digital (CD ou DVD), contendo todos os
arquivos acima discriminados, em extensões PDF, DWG, XLSX,
DOCX.

1 1Reitoria Reitoria

16514 Getac Engenharia Ltda -1 7.920,00 2 24 15.840,00
Projeto Elétrico para Sistema de Geração Própria de Energia
1.1. Elaboração de Projeto Elétrico para Sistema de
Geração Própria de Energia, com as seguintes características
técnicas:
a) Projeto Elétrico de Geração Própria de Energia de um
consumidor, com Entrada de Energia na Média Tensão e
Medição na Baixa Tensão, sendo que a Geração Própria é sem
Paralelismo com a Rede da Concessionária;
b) Potência nominal entre 101 kVA à 300 kVA;
c) Tensão nominal: Trifásico 220/127V;
d) Frequência nominal: 60Hz;
e) Fator de Potência = 0,8;
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f) Número de Fases: 3F + N + T;
g) Serviço: Emergência;
h) Operação: Automática.
2. Condições Gerais:
2.1. Os serviços serão solicitados/contratados conforme a
necessidade da UNIOESTE;
2.2. Os projetos referentes a este item deverão,
obrigatoriamente, ser elaborados por um Engenheiro Eletricista;
2.3. Caso haja necessidade, os projetos deverão ser
aprovados pela concessionária de energia local, por conta da
Contratada, inclusive com as cópias necessárias;
2.4. Os projetos deverão ser executados em conformidade
com as normas brasileiras da ABNT NBR 5410, NBR 14039 ou
das que vierem a substituí-las, e as normas NTC 903105, NTC
903107 e NTC 903109, bem como demais normativas vigentes;
2.5. Será fornecido pela UNIOESTE à Contratada, os
projetos de arquitetura, e demais necessários, em arquivo
digital, extensão DWG, para elaboração dos projetos relativos a
este item;
2.6. O profissional, responsável técnico pela elaboração
do projeto, deverá obrigatoriamente vistoriar o local da obra
antes de iniciar o projeto, tendo em vista sanar quaisquer
dúvidas referentes ao terreno e edificações no entorno;
2.7. O profissional responsável deverá comparecer às
reuniões solicitadas pela UNIOESTE, considerando um mínimo
de 04 (quatro) e um máximo de 06 (seis) visitas/reuniões para
vistoria do local da obra, apresentação, análise, aprovação e
entrega dos projetos corrigidos;
2.8. Previamente a elaboração do projeto, o profissional
deverá consultar a Diretoria de Planejamento Físico - DPF,
visando sanar quaisquer dúvidas, juntamente com a
apresentação de uma possível metodologia de
dimensionamento utilizada;
2.9. Os dimensionamentos, bem como os produtos
gráficos apresentados, deverão ser gerados a partir de
softwares computacionais que permitam, através de modelos
virtuais, a avaliação e aprovação do projeto pela Diretoria de
Planejamento Físico - DPF;
2.10. O Profissional deverá considerar, durante a
elaboração do projeto, todos os sistemas, instalações e
edificações já existentes;
2.11. Quando da execução da obra, o profissional
responsável técnico pelo projeto, deverá ser solícito, em casos
de dúvidas no projeto, bem como para alterações que se
julguem necessárias no mesmo;
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2.12. Os ajustes necessários, apontados durante a
compatibilização dos projetos, bem como alterações no decorrer
da obra, deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze)
dias consecutivos, devendo ao fim deste prazo, ser apresentada
uma nova versão do projeto devidamente corrigida.
3. Detalhes:
3.1. Todas as soluções apresentadas deverão estar
justificadas e detalhadas. Os projetos deverão estar em
condições de fácil entendimento e em nível de execução;
3.2. De forma objetiva, resumida e direta, o memorial
descritivo e/ou especificações técnicas deverá apresentar as
informações necessárias à perfeita execução dos projetos, de
modo assegurar, inclusive, o respaldo do profissional autor do
projeto, com as informações técnicas a serem obedecidas pela
execução e procedimentos de manutenção;
3.3. Deverá ser feito o levantamento de todos os
materiais, equipamentos e serviços que fazem parte da
execução do projeto elaborado, assim como suas respectivas
quantidades para fins de orçamentação.
4. Prazos de Execução:
4.1. Os projetos deverão ser entregues em um prazo
máximo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da
data de emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço pela
UNIOESTE;
4.2. Se necessário, e somente nas hipóteses e formas
referidas nos artigos 104 e 106 da Lei Estadual n° 15.608/2007,
este prazo poderá ser revisto.
5. Elementos a Serem Entregues:
5.1. Projeto Elétrico de Geração Própria de Energia de um
consumidor, com Entrada de Energia na Média Tensão e
Medição na Baixa Tensão, adotando a Geração Própria sem
Paralelismo com a Rede da Concessionária, com aprovação na
concessionária de energia local, em 03 (três) vias impressas e
assinadas.
a) Especificação e Dimensionamento do Motor;
b) Especificação e Dimensionamento do Alternador;
c) Especificação e Dimensionamento do Acoplamento;
d) Especificação e Dimensionamento da Transferência;
e) Especificação e Dimensionamento do Tanque
Combustível;
f) Dimensionamento de quadros de comando;
g) Dimensionamento do sistema de aterramento;
h) Dimensionamento dos cabos e conexões;
i) Dimensionamento da proteção;
k) Cálculo de curto circuito e seletividade.
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5.2. Aprovação do projeto de geração própria de energia
na Copel;
5.3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da
elaboração do projeto elétrico nos termos da Resolução n° 257,
de 19/19/1978 - CONFEA, devidamente quitada e assinada;
5.4. Memorial Descritivo e/ou Especificações Técnicas do
projeto, em 03 (três) vias impressas e assinadas;
5.5. Memorial de Cálculo e/ou Dimensionamento em 03
(três) vias impressas e assinadas;
5.6. Resumo de Materiais, minuciosamente detalhado, em
03 (três) vias impressas e assinadas;
5.7. Mídia digital (CD ou DVD), contendo todos os
arquivos acima discriminados, em extensões PDF, DWG, XLSX,
DOCX.

2 2Reitoria Reitoria

16511 Getac Engenharia Ltda -1 8,12 8000 467,98 7532,021 61.160,000Projeto de Climatização e Renovação de Ar
1. Descrição do Objeto:
1.1. Elaboração de Projeto de Climatização e Renovação
de Ar, compreendendo obras novas, de reforma e/ou ampliação,
nos diversos Campi da UNIOESTE, localizados nos municípios
de Cascavel (inclusive Reitoria e Hospital Universitário), Foz do
Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.
2. Condições Gerais:
2.1. Os serviços serão solicitados/contratados
conforme a necessidade da UNIOESTE;

2.2. Os projetos referentes a este item deverão,
obrigatoriamente, ser elaborados por um
Engenheiro Mecânico;
2.3. Os projetos deverão ser executados em conformidade
com as normas brasileiras da ABNT NBR 6401, EB 269, MB
476, NBR 10080, ou das que vierem a substituí-las, bem como
demais normativas e portarias vigentes;
2.4. Será fornecido pela UNIOESTE à Contratada, os
projetos de arquitetura, e demais necessários, em arquivo
digital, extensão DWG, para elaboração dos projetos relativos à
este item;
2.5. O profissional, responsável técnico pela elaboração
do projeto, deverá obrigatoriamente vistoriar o local da obra
antes de iniciar o projeto, tendo em vista sanar quaisquer
dúvidas referentes ao terreno e edificações no entorno;
2.6. O profissional responsável deverá comparecer às
reuniões solicitadas pela UNIOESTE, considerando um mínimo
de 04 (quatro) e um máximo de 06 (seis) visitas/reuniões para
vistoria do local da obra, apresentação, compatibilização e
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entrega dos projetos corrigidos;
2.7. Previamente a elaboração do projeto, o profissional
deverá consultar a Diretoria de Planejamento Físico - DPF,
visando sanar quaisquer dúvidas, juntamente com a
apresentação de uma possível metodologia de
dimensionamento utilizada;
2.8. Os dimensionamentos, bem como os produtos
gráficos apresentados, deverão ser gerados a partir de
softwares computacionais que permitam, através de modelos
virtuais, a avaliação e aprovação do projeto pela Diretoria de
Planejamento Físico - DPF;
2.9. O Profissional deverá considerar, durante a
elaboração do projeto, todos os sistemas/edificações já
existentes;
2.10. Quando da execução da obra, o profissional
responsável técnico pelo projeto, deverá ser solícito, em casos
de dúvidas no projeto, bem como para alterações que se
julguem necessárias no mesmo;
2.11. Os ajustes necessários, apontados durante a
compatibilização dos projetos, bem como alterações no decorrer
da obra, deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze)
dias consecutivos, devendo ao fim deste prazo, ser apresentada
uma nova versão do projeto devidamente corrigida.
3. Detalhes:
3.1. Todas as soluções apresentadas deverão estar
justificadas e detalhadas. Os projetos deverão estar em
condições de fácil entendimento e em nível de execução;
3.2. De forma objetiva, resumida e direta, o memorial
descritivo e/ou especificações técnicas deverão apresentar as
informações necessárias à perfeita execução dos projetos, de
modo assegurar, inclusive, o respaldo do profissional autor do
projeto, com as informações técnicas a serem obedecidas pela
execução e procedimentos de manutenção;
3.3. Deverá ser feito o levantamento de todos os
materiais, equipamentos e serviços que fazem parte da
execução do projeto elaborado, assim como suas respectivas
quantidades para fins de orçamentação;
3.4. Além do levantamento de materiais, deverá ser
apresentado orçamento prévio dos equipamentos, devido às
especificidades do projeto, em forma de planilha, com valores
unitários e totais dos equipamentos, associados ao valor de
mão-de-obra para empregá-los na obra;
3.5. Além das especificações técnicas de todos os
materiais empregados na execução dos projetos, o memorial
descritivo e/ou especificações técnicas deverão conter os
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planos de testes para verificação da qualidade dos trabalhos
executados com a indicação dos resultados mínimos esperados,
fatores de tolerância com desvios percentuais máximos
permitidos. 
4. Prazos de Execução:
4.1. Os projetos deverão ser entregues em um prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a
partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço
pela UNIOESTE;
4.2. Se necessário, e somente nas hipóteses e formas
referidas nos artigos 104 e 106 da Lei Estadual n° 15.608/2007,
este prazo poderá ser revisto.
5. Elementos a Serem Entregues:
5.1. Projeto de Climatização completo, em 03
(três) vias impressas e assinadas, contendo:
a) Projeto de instalação dos equipamentos de ar
condicionado (aparelho de janela,
         splits, sistemas centrais, etc.);
b) Projeto de rede de dutos, grelhas, difusores,
dampers, etc., que garantam a 

      exaustão/ventilação/renovação de ar;
c) Projeto de tubulações hidráulicas,
frigorígenas, elétricas, etc.;
d) Diagrama unifilar e detalhamentos necessários de
ligações elétricas e de comando 
         dos equipamentos;
e) Detalhamentos necessários de ligações
hidráulicas (drenagem);
f) Diagrama isométrico de tubulação
hidráulica e refrigerante.
5.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da
elaboração do projeto de climatização e renovação de ar, nos
termos da Resolução n° 257, de 19/19/1978 - CONFEA,
devidamente quitada e assinada;
5.3. Memorial Descritivo e/ou Especificações Técnicas do
projeto, em 03 (três) vias impressas e assinadas;
5.4. Memorial de Cálculo e/ou Dimensionamento em 03
(três) vias impressas e assinadas;
5.5. Resumo de Materiais e Orçamento Prévio,
minuciosamente detalhado, em 03 (três) vias impressas e
assinadas;
5.6. Mídia digital (CD ou DVD), contendo todos
os arquivos acima discriminados, em extensões PDF, DWG,
XLSX, DOCX.

8000 467,98 0 7532,02Reitoria Reitoria
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16512 Getac Engenharia Ltda -1 8,35 5000 50002 41.750,00Projeto de Instalações de Gases Medicinais
1. Descrição do Objeto:
1.1. Elaboração de Projeto de Instalações de Gases
Medicinais, compreendendo obras novas, de reforma e/ou
ampliação, nos diversos Campi da UNIOESTE, localizados nos
municípios de Cascavel (inclusive Reitoria e Hospital
Universitário), Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal
Cândido Rondon e Toledo. 
2. Condições Gerais:
2.1. Os serviços serão solicitados/contratados conforme a
necessidade da UNIOESTE;
2.2. Os projetos referentes a este item deverão,
obrigatoriamente, ser elaborados por um Engenheiro Mecânico;
2.3. Os projetos deverão ser executados em conformidade
com as normas brasileiras da ABNT NBR 254, NBR 11906,
NBR 14570, NBR 13932, NBR 14177, ou das que vierem a
substituí-las, bem como catálogos técnicos, demais normativas
e portarias vigentes;
2.4. Será fornecido pela UNIOESTE à Contratada, os
projetos de arquitetura, e demais necessários, em arquivo
digital, extensão DWG, para elaboração dos projetos relativos a
este item;
2.5. O profissional, responsável técnico pela elaboração
do projeto, deverá obrigatoriamente vistoriar o local da obra
antes de iniciar o projeto, tendo em vista sanar quaisquer
dúvidas referentes ao terreno e edificações no entorno;
2.6. O profissional responsável deverá comparecer às
reuniões solicitadas pela UNIOESTE, considerando um mínimo
de 04 (quatro) e um máximo de 06 (seis) visitas/reuniões para
vistoria do local da obra, apresentação, compatibilização e
entrega dos projetos corrigidos;
2.7. Previamente a elaboração do projeto, o profissional
deverá consultar a Diretoria de Planejamento Físico - DPF,
visando sanar quaisquer dúvidas, juntamente com a
apresentação de uma possível metodologia de
dimensionamento utilizada;
2.8. Os dimensionamentos, bem como os produtos
gráficos apresentados, deverão ser gerados a partir de
softwares computacionais que permitam, através de modelos
virtuais, a avaliação e aprovação do projeto pela Diretoria de
Planejamento Físico - DPF;
2.9. O profissional deverá considerar, durante a
elaboração do projeto, todos os sistemas/edificações já
existentes;
2.10. Quando da execução da obra, o profissional
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responsável técnico pelo projeto, deverá ser solícito, em casos
de dúvidas no projeto, bem como para alterações que se
julguem necessárias no mesmo;
2.11. Os ajustes necessários, apontados durante a
compatibilização dos projetos, bem como alterações no decorrer
da obra, deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze)
dias consecutivos, devendo ao fim deste prazo, ser apresentada
uma nova versão do projeto devidamente corrigida.
3. Detalhes:
3.1. Todas as soluções apresentadas deverão estar
justificadas e detalhadas. Os projetos deverão estar em
condições de fácil entendimento e em nível de execução;
3.2. De forma objetiva, resumida e direta, o memorial
descritivo e/ou especificações técnicas deverão apresentar as
informações necessárias à perfeita execução dos projetos, de
modo assegurar, inclusive, o respaldo do profissional autor do
projeto, com as informações técnicas a serem obedecidas pela
execução e procedimentos de manutenção;
3.3. Deverá ser feito o levantamento de todos os
materiais, equipamentos e serviços que fazem parte da
execução do projeto elaborado, assim como suas respectivas
quantidades para fins de orçamentação;
3.4. Além do levantamento de materiais, deverá ser
apresentado orçamento prévio dos equipamentos, devido às
especificidades do projeto, em forma de planilha, com valores
unitários e totais dos equipamentos, associados ao valor de
mão-de-obra para empregá-los na obra;
3.5. Além das especificações técnicas de todos os
materiais empregados na execução dos projetos, o memorial
descritivo e/ou especificações técnicas deverão conter os
planos de testes para verificação da qualidade dos trabalhos
executados com a indicação dos resultados mínimos esperados,
fatores de tolerância com desvios percentuais máximos
permitidos.
4. Prazos de Execução:
4.1. Os projetos deverão ser entregues em um prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a
partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço
pela UNIOESTE;
4.2. Se necessário, e somente nas hipóteses e formas
referidas nos artigos 104 e 106 da Lei Estadual n° 15.608/2007,
este prazo poderá ser revisto.
5. Elementos a Serem Entregues:
5.1. Projeto de Instalações de Gases Medicinais
completo, em 03 (três) vias impressas e assinadas, contendo:
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a) Dimensionamento e localização da rede de
distribuição;
b) Dimensionamento e localização dos pontos de
consumo;
c) Dimensionamento e localização das centrais de
gases;
d) Detalhamento de materiais utilizados;
e) Detalhamento de bitolas (diâmetros);
                    f)       Detalhamento de peças utilizadas (registros,
abrigos, caixas de seção, válvulas, pontos
                              de consumo, etc.);
g) Diagrama isométrico de tubulação;
h) Detalhamentos necessários à execução.
5.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da
elaboração do projeto de instalações de gases medicinais, nos
termos da Resolução n° 257 de 19/19/1978 - CONFEA,
devidamente quitada e assinada;
5.3. Memorial Descritivo e/ou Especificações Técnicas do
projeto, em 03 (três) vias impressas e assinadas;
5.4. Memorial de Cálculo e/ou Dimensionamento em 03
(três) vias impressas e assinadas;
5.5. Resumo de Materiais e Orçamento Prévio,
minuciosamente detalhado, em 03 (três) vias impressas e
assinadas;
5.6. Mídia digital (CD ou DVD), contendo todos os
arquivos acima discriminados, em extensões PDF, DWG, XLSX,
DOCX.

5000 5000Reitoria Reitoria

16516 Getac Engenharia Ltda -1 29.675,25 1 16 29.675,25Projeto Elétrico para Sistema de Geração Própria de Energia
1.1. Elaboração de Projeto Elétrico para Sistema de
Geração Própria de Energia, com as seguintes características
técnicas:
a) Projeto Elétrico de Geração Própria de Energia de um
consumidor, com Entrada de Energia na Média Tensão e
Medição na Baixa Tensão, sendo que a Geração Própria com
Paralelismo com a Rede da Concessionária;
b) Potência nominal entre superior à 501 kVA;
c) Tensão nominal: Trifásico 220/127V;
d) Frequência nominal: 60Hz;
e) Fator de Potência = 0,8;
f) Número de Fases: 3F + N + T;
g) Serviço: Emergência e horário da ponta;
h) Operação: Automática.
2. Condições Gerais:
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2.1. Os serviços serão solicitados/contratados conforme a
necessidade da UNIOESTE;
2.2. Os projetos referentes a este item deverão,
obrigatoriamente, ser elaborados por um Engenheiro Eletricista;
2.3. Caso haja necessidade, os projetos deverão ser
aprovados pela concessionária de energia local, por conta da
Contratada, inclusive com as cópias necessárias;
2.4. Os projetos deverão ser executados em conformidade
com as normas brasileiras da ABNT NBR 5410, NBR 14039 ou
das que vierem a substituí-las, e as normas NTC 903105, NTC
903107 e NTC 903109, bem como demais normativas vigentes;
2.5. Será fornecido pela UNIOESTE à Contratada, os
projetos de arquitetura, e demais necessários, em arquivo
digital, extensão DWG, para elaboração dos projetos relativos a
este item;
2.6. O profissional, responsável técnico pela elaboração
do projeto, deverá obrigatoriamente vistoriar o local da obra
antes de iniciar o projeto, tendo em vista sanar quaisquer
dúvidas referentes ao terreno e edificações no entorno;
2.7. O profissional responsável deverá comparecer às
reuniões solicitadas pela UNIOESTE, considerando um mínimo
de 04 (quatro) e um máximo de 06 (seis) visitas/reuniões para
vistoria do local da obra, apresentação, análise, aprovação e
entrega dos projetos corrigidos;
2.8. Previamente a elaboração do projeto, o profissional
deverá consultar a Diretoria de Planejamento Físico - DPF,
visando sanar quaisquer dúvidas, juntamente com a
apresentação de uma possível metodologia de
dimensionamento utilizada;
2.9. Os dimensionamentos, bem como os produtos
gráficos apresentados, deverão ser gerados a partir de
softwares computacionais que permitam, através de modelos
virtuais, a avaliação e aprovação do projeto pela Diretoria de
Planejamento Físico - DPF;
2.10. O Profissional deverá considerar, durante a
elaboração do projeto, todos os sistemas, instalações e
edificações já existentes;
2.11. Quando da execução da obra, o profissional
responsável técnico pelo projeto, deverá ser solícito, em casos
de dúvidas no projeto, bem como para alterações que se
julguem necessárias no mesmo;
2.12. Os ajustes necessários, apontados durante a
compatibilização dos projetos, bem como alterações no decorrer
da obra, deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze)
dias consecutivos, devendo ao fim deste prazo, ser apresentada
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uma nova versão do projeto devidamente corrigida.
3. Detalhes:
3.1. Todas as soluções apresentadas deverão estar
justificadas e detalhadas. Os projetos deverão estar em
condições de fácil entendimento e em nível de execução;
3.2. De forma objetiva, resumida e direta, o memorial
descritivo e/ou especificações técnicas deverá apresentar as
informações necessárias à perfeita execução dos projetos, de
modo assegurar, inclusive, o respaldo do profissional autor do
projeto, com as informações técnicas a serem obedecidas pela
execução e procedimentos de manutenção;
3.3. Deverá ser feito o levantamento de todos os
materiais, equipamentos e serviços que fazem parte da
execução do projeto elaborado, assim como suas respectivas
quantidades para fins de orçamentação.
4. Prazos de Execução:
4.1. Os projetos deverão ser entregues em um prazo
máximo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da
data de emissão da Ordem de Serviço pela UNIOESTE;
4.2. Se necessário, e somente nas hipóteses e formas
referidas nos artigos 104 e 106 da Lei Estadual n° 15.608/2007,
este prazo poderá ser revisto.
5. Elementos a Serem Entregues:
5.1. Projeto Elétrico de Geração Própria de Energia de um
consumidor, com Entrada de Energia na Média Tensão e
Medição na Baixa Tensão, adotando a Geração Própria sem
Paralelismo com a Rede da Concessionária, com aprovação na
concessionária de energia local, em 03 (três) vias impressas e
assinadas.
a) Especificação e Dimensionamento do Motor;
b) Especificação e Dimensionamento do Alternador;
c) Especificação e Dimensionamento do Acoplamento;
d) Especificação e Dimensionamento da Transferência;
e) Especificação e Dimensionamento do Tanque
Combustível;
f) Dimensionamento de quadros de comando;
g) Dimensionamento do sistema de aterramento;
h) Dimensionamento dos cabos e conexões;
i) Dimensionamento da proteção;
k) Cálculo de curto circuito e seletividade.
5.2. Aprovação do projeto de geração própria de energia
na Copel;
5.3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da
elaboração do projeto elétrico nos termos da Resolução n° 257,
de 19/19/1978 - CONFEA, devidamente quitada e assinada;
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5.4. Memorial Descritivo e/ou Especificações Técnicas do
projeto, em 03 (três) vias impressas e assinadas;
5.5. Memorial de Cálculo e/ou Dimensionamento em 03
(três) vias impressas e assinadas;
5.6. Resumo de Materiais, minuciosamente detalhado, em
03 (três) vias impressas e assinadas;
5.7. Mídia digital (CD ou DVD), contendo todos os
arquivos acima discriminados, em extensões PDF, DWG, XLSX,
DOCX.

1 1Reitoria Reitoria

16513 Getac Engenharia Ltda -1 5.742,00 2 23 11.484,00Projeto Elétrico para Sistema de Geração Própria de Energia
1.1. Elaboração de Projeto Elétrico para Sistema de
Geração Própria de Energia, com as seguintes características
técnicas:
a) Projeto Elétrico de Geração Própria de Energia de um
consumidor, com Entrada de Energia na Média Tensão e
Medição na Baixa Tensão, sendo que a Geração Própria é sem
Paralelismo com a Rede da Concessionária;
b) Potência nominal entre 0 kVA à 100 kVA;
c) Tensão nominal: Trifásico 220/127V;
d) Frequência nominal: 60Hz;
e) Fator de Potência = 0,8;
f) Número de Fases: 3F + N + T;
g) Serviço: Emergência;
h) Operação: Automática.
2. Condições Gerais:
2.1. Os serviços serão solicitados/contratados conforme a
necessidade da UNIOESTE;
2.2. Os projetos referentes a este item deverão,
obrigatoriamente, ser elaborados por um Engenheiro Eletricista;
2.3. Caso haja necessidade, os projetos deverão ser
aprovados pela concessionária de energia local, por conta da
Contratada, inclusive com as cópias necessárias;
2.4. Os projetos deverão ser executados em conformidade
com as normas brasileiras da ABNT NBR 5410, NBR 14039 ou
das que vierem a substituí-las, e as normas NTC 903105, NTC
903107 e NTC 903109, bem como demais normativas vigentes;
2.5. Será fornecido pela UNIOESTE à Contratada, os
projetos de arquitetura, e demais necessários, em arquivo
digital, extensão DWG, para elaboração dos projetos relativos a
este item;
2.6. O profissional, responsável técnico pela elaboração
do projeto, deverá obrigatoriamente vistoriar o local da obra
antes de iniciar o projeto, tendo em vista sanar quaisquer
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dúvidas referentes ao terreno e edificações no entorno;
2.7. O profissional responsável deverá comparecer às
reuniões solicitadas pela UNIOESTE, considerando um mínimo
de 04 (quatro) e um máximo de 06 (seis) visitas/reuniões para
vistoria do local da obra, apresentação, análise, aprovação e
entrega dos projetos corrigidos;
2.8. Previamente a elaboração do projeto, o profissional
deverá consultar a Diretoria de Planejamento Físico - DPF,
visando sanar quaisquer dúvidas, juntamente com a
apresentação de uma possível metodologia de
dimensionamento utilizada;
2.9. Os dimensionamentos, bem como os produtos
gráficos apresentados, deverão ser gerados a partir de
softwares computacionais que permitam, através de modelos
virtuais, a avaliação e aprovação do projeto pela Diretoria de
Planejamento Físico - DPF;
2.10. O Profissional deverá considerar, durante a
elaboração do projeto, todos os sistemas, instalações e
edificações já existentes;
2.11. Quando da execução da obra, o profissional
responsável técnico pelo projeto, deverá ser solícito, em casos
de dúvidas no projeto, bem como para alterações que se
julguem necessárias no mesmo;
2.12. Os ajustes necessários, apontados durante a
compatibilização dos projetos, bem como alterações no decorrer
da obra, deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze)
dias consecutivos, devendo ao fim deste prazo, ser apresentada
uma nova versão do projeto devidamente corrigida.
3. Detalhes:
3.1. Todas as soluções apresentadas deverão estar
justificadas e detalhadas. Os projetos deverão estar em
condições de fácil entendimento e em nível de execução;
3.2. De forma objetiva, resumida e direta, o memorial
descritivo e/ou especificações técnicas deverá apresentar as
informações necessárias à perfeita execução dos projetos, de
modo assegurar, inclusive, o respaldo do profissional autor do
projeto, com as informações técnicas a serem obedecidas pela
execução e procedimentos de manutenção;
3.3. Deverá ser feito o levantamento de todos os
materiais, equipamentos e serviços que fazem parte da
execução do projeto elaborado, assim como suas respectivas
quantidades para fins de orçamentação.
4. Prazos de Execução:
4.1. Os projetos deverão ser entregues em um prazo
máximo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da
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data de emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço pela
UNIOESTE;
4.2. Se necessário, e somente nas hipóteses e formas
referidas nos artigos 104 e 106 da Lei Estadual n° 15.608/2007,
este prazo poderá ser revisto.
5. Elementos a Serem Entregues:
5.1. Projeto Elétrico de Geração Própria de Energia de um
consumidor, com Entrada de Energia na Média Tensão e
Medição na Baixa Tensão, adotando a Geração Própria sem
Paralelismo com a Rede da Concessionária, com aprovação na
concessionária de energia local, em 03 (três) vias impressas e
assinadas.
a) Especificação e Dimensionamento do Motor;
b) Especificação e Dimensionamento do Alternador;
c) Especificação e Dimensionamento do Acoplamento;
d) Especificação e Dimensionamento da Transferência;
e) Especificação e Dimensionamento do Tanque
Combustível;
f) Dimensionamento de quadros de comando;
g) Dimensionamento do sistema de aterramento;
h) Dimensionamento dos cabos e conexões;
i) Dimensionamento da proteção;
k) Cálculo de curto circuito e seletividade.
5.2. Aprovação do projeto de geração própria de energia
na Copel;
5.3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da
elaboração do projeto elétrico nos termos da Resolução n° 257,
de 19/19/1978 - CONFEA, devidamente quitada e assinada;
5.4. Memorial Descritivo e/ou Especificações Técnicas do
projeto, em 03 (três) vias impressas e assinadas;
5.5. Memorial de Cálculo e/ou Dimensionamento em 03
(três) vias impressas e assinadas;
5.6. Resumo de Materiais, minuciosamente detalhado, em
03 (três) vias impressas e assinadas;
5.7. Mídia digital (CD ou DVD), contendo todos os
arquivos acima discriminados, em extensões PDF, DWG, XLSX,
DOCX.

2 2Reitoria Reitoria

183.520,75Valor total
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