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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022 

 

Processo nº 2022011960, para aquisição de Grupo de 

Gerador 500 KVA para atuar em regime de standby 

atendendo as necessidades da FESG/UNICERRADO, 

conforme Plano de Trabalho do Termo de Convênio n° 

050396/2021, o qual visa parceria firmada com a União. 

 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de 

todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento pela Pregoeira e adjudicação, inserto 

nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com 

fulcro nas disposições do inciso VI do artigo 13 do Decreto n.º 10.024/2019, HOMOLOGAR o 

procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão para a aquisição de Grupo de Gerador 

500 KVA para atuar em regime de standby atendendo as necessidades da FESG/UNICERRADO, 

conforme Plano de Trabalho do Termo de Convênio n° 050396/2021, o qual visa parceria firmada 

com a União, apresentando-se como proposta mais vantajosa a da Empresa: 

 

GERAFORTE GRUPOS DE GERADORES LTDA, Empresa privada, inscrita no CNPJ: 

10.618.016/0001-16 com endereço na Rua Rio Branco, Nº 214, Bairro Agua Branca, Contagem - 

MG, CEP 32.371-490, neste ato representado por seu Proprietário Denancir Filipin, inscrito no 

CPF nº 045.***.***-69 e portador do RG: 15.**.**0 SSP-SP residente e domiciliado em Belo 

Horizonte - MG; 

 

Importa-se o presente Pregão no valor total de R$ 379.900,00 (Trezentos e setenta e nove mil e 

novecentos reais), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária abaixo: 

 

03.0301.12.364.0430.1130.449052 

 

 

 PUBLIQUE-SE. 

 

 

ITEM QNT UND PRODUTO MARCA 
VALORES 

UNT  TOTAL 

1 1 UND 

Características do Grupo Gerador de 500 kVA em 

Standby e 456 kVA em Prime, 380/220 VAC.  
Motor Diesel, aberto, arrefecido a água; Filtro de óleo e 

de combustível separador de água e válvula de dreno do 

óleo lubrificante incorporados; Motor de partida elétrico e 

alternador em 12 Vcc; Governador mecânico; Filtro de ar 

para trabalhos normais; Alternador com enrolamento 

único; Silencioso Industrial 9 dB(A) em linha; Bateria 

montada na base do grupo gerador; Motor, Alternador, 

Chassis e Painel de Comando na mesma cor; Radiador e 

Proteção na cor: Preto; Manual de Operação e 

Manutenção. Etiqueta Padrão; PMG (Gerador Imã 

Permanente) fornece energia ao regulador eletrônico de 

tensão independente da tensão de saída do alternador. 

Permite com isso melhor desempenho na partida de 

motores e melhor efeito de harmônicas induzidas por 

cargas não lineares, marca CUMMINS ou similar.  

o controle, comando medição e supervisão de Grupos 

Geradores.  

Geraforte 
R$ 

379.900,00 

R$ 

379.900,00 
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Goiatuba, 23 de setembro de 2022. 

 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 

 

 


