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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENV., INOVAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

 

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- SEDICT/DF

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS

REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

 

PROCIDADES - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL - ADEs - Projeto
BID (L 1076)

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2957/OC-BR

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

AQUISIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES DE 32 MVA - 138/13,8KV

 

Contratante: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,
DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, cuja delegação de competência foi outorgada
pelo Decreto n˚ 36.236, de 01 de janeiro de 2015, combinado com o Decreto nº 38.456, de 30 de agosto
de 2017, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n˚ 03.636.479/0001-45, com sede
no Setor Bancário Norte - SBN, Quadra 2, Bloco K, Lote 09, Edi�cio Wagner, Asa Norte, Brasília, Distrito
Federal, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , neste ato representada por ANTÔNIO
VALDIR OLIVEIRA FILHO, na qualidade de Secretário de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação,
Ciência e Tecnologia, nomeado pelo Decreto de 4 de abril de 2017, junto com a Unidade Gestora do
Programa – UGP do programa PROCIDADES DF, Subsecretaria de Apoio às Áreas de Desenvolvimento
Econômico (SAADE), doravante denominado “Comprador”.

Contratada: WEG EQUPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
sob o n˚ 03.636.479/0001-45, uma empresa cons�tuída segundo a Lei 8.934/94, empresa brasileira,  com
sede na Avenida Prefeito Waldemar Grubba n° 3000 1°andar Vila Lalau Jaraguá do Sul - SC, doravante
denominado “Fornecedor”.

 

Data: 18/09/2018

 

CONTEÚDO
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SEÇÃO 1 - CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO (CGC)

2.11. DEFINIÇÕES
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1.1 Neste Contrato, os termos a seguir listados têm seus significados assim  definidos:

(a) “Banco" - é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);

(b) “Bens" - são equipamentos, máquinas, acessórios e outros materiais, cujo fornecimento seja
requisitado ao Contratado, nas condições contratadas;

(c) “Contratado" - é o Concorrente vencedor da licitação a quem foi adjudicado o objeto do Contrato;

(d) “Contrato" - é o Termo de Contrato assinado pelo Contratante e pelo Contratado, compreendendo
todos os documentos e anexos a ele incorporados por referência, para contemplar os direitos e
obrigações referentes ao fornecimento dos Bens e Serviços, inclusive os prazos de entrega;

(e) “Contratante" - é o Comprador signatário do Contrato na qualidade de Contratante, qualificado no
Termo de Contrato;

(f) “DDP / Des�no Final” – é “Delivered Duty Paid” (Entregue com Direitos Pagos até Local de Des�no
Designado), tendo o significado e efeito es�pulados nas Regras Internacionais para a Interpretação dos
Termos de Comércio, edição publicada pela Câmara Internacional de Comércio, Paris e comumente
denominado INCOTERMS, 2000.  O preço DDP / Des�no Final inclui além do preço dos bens, o transporte
domés�co, todos os impostos, licenças, autorizações e seguros necessárias até a entrega dos bens no
Des�no Final;

(g) “Des�no Final" (ou “Local de Entrega”) - é o local, indicado nos Dados do Contrato, onde deverão ser
entregues os Bens e/ou executados os Serviços;

(h) “Preço do Contrato” - é o montante a ser pago ao Contratado, nas condições acordadas no Contrato,
pela completa e apropriada execução de suas obrigações contratuais.

(i) “Serviços Decorrentes” (ou “Serviços”) – são os serviços decorrentes ao fornecimento dos Bens, tais
como execução ou supervisão de montagem, execução ou supervisão ou manutenção e/ou conserto dos
Bens fornecidos, por um período de tempo acordado entre as partes, entrega de ferramentas especiais e
treinamento. Seus preços cobrados pelo Contratado em separado.  Diferem de outros serviços inerentes
ao fornecimento dos Bens, tais como transporte, seguro, entrega de ferramentas e manuais, testes
operacionais, e outras obrigações do Contratado compreendidas no fornecimento;

(j) “Termo de Recebimento dos Bens e Serviços” (TRBS) - cer�ficado emi�do pelo Contratante atestando
a entrega, o recebimento e a aceitação dos Bens e/ou a execução e a aceitação dos Serviços Decorrentes
realizados pelo Contratado.

2. APLICABILIDADE

2.1. Estas Condições Gerais prevalecem exceto se modificadas nos Dados do Contrato ou por disposi�vos
constantes do próprio Contrato.

2.33. PAÍS DE ORIGEM

3.1 Todos os Bens e Serviços Decorrentes fornecidos em virtude do Contrato deverão ser originários de
países elegíveis do BID

3.2. Para os fins desta Cláusula "origem" é o lugar onde os Bens forem extraídos, cul�vados ou
produzidos ou de onde os serviços forem fornecidos. Os Bens são considerados produzidos quando,
através de fabricação, processamento ou montagem substancial da maior parte de seus componentes,
resultem em produto comercialmente reconhecido, substancialmente diferente de seus componentes em
suas caracterís�cas básicas, em sua finalidade ou uso.

3.3 A origem dos Bens e Serviços é dis�nta da nacionalidade do Contratado.

 2.44. NORMAS

4.1 Os Bens fornecidos e os Serviços executados em razão deste Contrato deverão estar de acordo com as
Especificações Técnicas – APÊNDICE A e, quando nenhum padrão aplicável for mencionado, deverão
adequar-se à norma oficial mais recente emi�da pela ins�tuição responsável do país de origem dos
mesmos.

2.55. USO DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS E INFORMAÇÕES
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5.1. O Contratado não poderá, sem prévio e expresso consen�mento do Contratante, dar informações
sobre o conteúdo do Contrato, ou qualquer provisão, especificação, norma, esquema, desenho, padrão,
amostra ou informação fornecida pelo Contratante ou por quem o represente, a qualquer outra pessoa
que não esteja vinculada à execução do Contrato.

5.2. O Contratado não poderá, sem prévio e expresso consen�mento do Contratante, u�lizar documento
ou informação mencionada na Subcláusula 5.1 das CGC, exceto para fins de execução do Contrato.

5.3. Todos os documentos referidos na Subcláusula 5.1 das CGC, exceto o próprio Contrato, são de
propriedade do Contratante e deverão ser-lhe res�tuídos pelo Contratado, com todas as cópias, quando
do término da execução do Contrato, se assim for solicitado.

5.4. O Contratado deverá permi�r ao Banco, caso seja solicitado, que inspecione seus registros contábeis
com relação à execução do contrato, bem como permi�r a auditagem por auditores designados pelo
Banco.

2.66. DIREITOS DE PATENTE

6.1 O Contratado se responsabilizará por toda e qualquer reclamação de terceiros por infração a direitos
rela�vos a patentes, marcas registradas ou desenhos industriais com respeito ao uso dos Bens, ou de
suas partes.

2.77. GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 Se assim for es�pulado nos DDC, o Contratado, deverá, dentro de vinte e oito (28) dias após a Carta
de Aceitação, fornecer a Garan�a de Execução do Contrato no valor estabelecido nos DDC.

7.2 O montante da Garan�a de Execução do Contrato será devido ao Contratante como indenização por
perdas decorrentes do descumprimento pelo Contratado das suas obrigações nos termos do Contrato.

7.3 Conforme estabelecido nos DDC, a Garan�a de Execução do Contrato, se for exigida, deverá estar
denominada na(s) mesma(s) moeda(s) do Contrato, ou em uma moeda de livremente conversível
aceitável ao Contratante, e apresentada no formato es�pulado pelo Contratante nos DDC, ou em outro
formato aceitável ao.

7.4 A Garan�a de Execução do Contrato será liberada pelo Contratante e devolvida ao Contratado no
mais tardar vinte e oito (28) dias contados a par�r da data de Cumprimento das obrigações do
Fornecedor nos termos do Contrato, incluindo qualquer obrigação rela�va às garan�as, a menos que
es�pulado de forma diversa nos DDC.

2.88. INSPEÇÕES E TESTES

8.1 O Contratante ou seu representante poderá inspecionar e/ou testar os Bens para confirmar se eles
atendem aos requisitos do Contrato. Os Dados do Contrato e/ou as Especificações Técnicas es�pulam
quais inspeções e testes serão exigidos pelo Contratante e onde serão realizados. O Contratante deverá
informar o Contratado, por escrito, a iden�dade dos agentes ou representantes designados para tais
inspeções ou testes.

8.2 As inspeções e testes poderão ser realizados nas instalações do Contratado ou de seu (s)
subcontratado (s), em laboratório credenciado e/ou no Local de Entrega conforme designado nos Dados
do Contrato. Quando realizados em instalações do Contratado ou de seu (s) subcontratado(s), toda
assistência necessária, incluindo acesso a desenhos e dados de produção, deverá ser prestada aos
inspetores sem custo adicional para o Contratante.

8.3 Quando algum Bem apresentar falhas, detectadas na inspeção ou teste, o Contratante poderá rejeitá-
lo e ao Contratado caberá subs�tuí-lo ou efetuar as alterações necessárias para atender aos requisitos da
especificação, sem custo adicional para o Contratante.

8.4 O direito do Contratante de inspecionar, testar e, quando for o caso, de rejeitar os Bens após sua
entrega, não será limitado ou dispensado pelo fato de os Bens terem sido inspecionados, testados e
aprovados antes da entrega, pelo Contratante ou seu representante.

8.5 O disposto na Cláusula 8 das CGC, não implica em novação ou renúncia de quaisquer direitos
oriundos do Contrato, notadamente com respeito às garan�as ou outras obrigações acordadas no
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Contrato.

2.99. EMBALAGEM

9.1 O Contratado deverá providenciar a adequada embalagem dos Bens, a fim de evitar avarias ou
deteriorações durante o transporte até o seu Des�no Final, conforme indicado nos Dados do Contrato. A
embalagem deverá resis�r a manuseio, ainda que sob condições severas, à exposição a extremas
temperaturas, maresia e chuva durante seu transporte e armazenagem ao relento. O tamanho e o peso
das caixas que servirão de embalagem deverão levar em consideração à distância até o Des�no Final e a
ausência de facilidade de manuseio de material pesado durante o transporte.

9.2. Embalagem, iden�ficação e documentação, dentro e fora dos volumes, deverão estar rigorosamente
de acordo com as exigências es�puladas no Contrato e com as instruções subsequentes emi�das pelo
Contratante conforme disposto na Cláusula 18 das CGC.

2.1010. ENTREGA E DOCUMENTOS

10.1 A entrega dos Bens, pelo Contratado, deverá ser feita em conformidade com os termos
especificados no Escopo do Fornecimento e nos Dados do Contrato.

10.2 A entrega será considerada efe�va somente após a descarga dos Bens no Local de Entrega
especificado nos Dados do Contrato e após emi�do o respec�vo Termo de Recebimento dos Bens e
Serviços.

10.3 O Contratado deverá, para os fins de pagamento, entregar ao Contratante os seguintes
documentos:

(a) Nota fiscal / fatura contendo a descrição dos Bens e dos serviços, quan�dades, preços unitários e
valor total;

(b) Nota de entrega, e/ou cópia de um conhecimento marí�mo não negociável (ou um documento de
transporte de cabotagem ou um conhecimento aéreo ou um manifesto ferroviário ou manifesto
rodoviário ou um documento de transporte mul�modal), se for o caso;

(c) Cer�ficado de Inspeção ou Cer�ficado de Isenção de Inspeção emi�do pelo inspetor do Contratante
ou agência por ele autorizada, se for o caso;

(d) Cer�ficado de Garan�a do Fabricante/Contratado; e

(e) Cer�ficado de Origem, quando aplicável.

2.1111. SEGURO

11.1 De acordo com o preço DDP / Des�no Final – INCOTERMS 2000, o seguro fica a critério do
Contratado.

11.2 O seguro não é obrigatório, mas toda a responsabilidade fica por conta do Contratado até a entrega
no Des�no Final.

2.1212. TRANSPORTE

12.1 O transporte dos Bens até o Des�no Final, incluindo operação de carga e descarga, deverá ser
providenciado e pago pelo Contratado.

12.2 O transporte marí�mo dos Bens de origem estrangeira será efetuado por navios registrados em
qualquer país elegível do Banco ou por meio de Conferência de Frete na qual a maioria das linhas
pertença a países elegíveis do Banco.

2.1313. SERVIÇOS DECORRENTES [1]

13.1 O Contratado poderá ser solicitado a prestar os seguintes Serviços, entre outros que serão definidos
nos Dados do Contrato:

(a) execução ou supervisão da instalação do equipamento e/ou colocação em funcionamento dos Bens
fornecidos;
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(b) supervisão e manutenção e/ou conserto dos Bens fornecidos, por um período de tempo acordado
entre as partes, desde que tais serviços não desobriguem o Contratado de nenhuma garan�a contratual;

(c) treinamento da equipe do Contratante na fábrica do Contratado ou em outro local a ser indicado, em
montagem, início de funcionamento, operação, manutenção e conserto dos Bens fornecidos;

(d) outros Serviços indicados nos Dados do Contrato

13.2 Os preços cobrados pelo Contratado para os Serviços Decorrentes, se não incluídos no Preço do
Contrato, deverão ser acordados antecipadamente pelas partes e não deverão exceder os preços
normalmente cobrados a outros clientes por serviços similares.

2.1414. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

14.1 A menos que especificado de forma dis�nta nos Dados do Contrato, poderá ser exigido do
Contratado, que forneça ao Contratante, qualquer dos seguintes materiais, no�ficações e informação a
respeito de peças de reposição que fabrique ou distribua:

(a) as peças de reposição que o Contratante decidir adquirir do Contratado, ficando, desde já, entendido
que tal obrigação não exime o Contratado das demais obrigações contratuais, inclusive aquelas rela�vas
a garan�as; e,

(b) no caso de peças de reposição cuja produção venha a ser descon�nuada:

(i) o Contratado deverá no�ficar o Contratante com respeito à sua intenção de descon�nuar a produção,
em tempo hábil para permi�r a aquisição do estoque de peças de reposição necessário pelo Contratante;
e,

(ii) paralisada a produção, o Contratado deverá fornecer ao Contratante, sem ônus, os planos, projetos,
desenhos e especificações das peças de reposição, caso lhe seja solicitado.

14.2 As peças e conjuntos de reposição recomendados pelo Contratado em sua proposta para a
manutenção do equipamento durante o período de operação definido nas Especificações Técnicas –
APÊNDICE A e que estejam cobertas pela garan�a, têm seus preços fixos por 01 (um) ano a contar da data
de entrega do equipamento e, posteriormente, serão fornecidos a preço de mercado.

14.3 O Contratado se obriga a manter em estoque, para entrega imediata, todas as peças que necessitem
de subs�tuição em decorrência de desgaste ou consumo, sob condição normal de uso durante o período
de operação es�pulado nas Especificações Técnicas. As demais peças e conjuntos de reposição deverão
ser entregues num prazo não superior a 01 (um) mês após o recebimento do pedido de fornecimento, a
não ser que definido de outra forma nos Dados do Contrato.

14.4 As peças e conjuntos selecionados pelo Contratante para fornecimento imediato, que forem
incluídos no Contrato, são aqueles constantes da relação especificada nos Dados do Contrato.

14.5 O Contratado garante também o fornecimento de peças e conjuntos de reposição durante um
período mínimo contado da data de entrega dos Bens, definido no Escopo do Fornecimento.

2.1515. GARANTIAS

15.1 O Contratado garante que todos os Bens fornecidos são novos, sem uso, de modelos os mais
recentes ou atuais e incorporam todas as recentes melhorias em projeto e materiais, exceto quando
es�pulado de outro modo nas Especificações Técnicas.  O Contratado garante também que nenhum dos
Bens apresenta vícios provenientes de projeto, material ou mão de obra u�lizados (exceto se o projeto ou
material for exigido pelas especificações estabelecidas pelo Contratante) ou decorrente de ato ou
omissão do Contratado, que possa surgir pelo uso normal dos Bens, nas condições existentes no Brasil.

15.2 Essa Garan�a permanecerá válida por, no mínimo, 12 (doze) meses após a data da emissão do
Termo de Recebimento dos Bens e Serviços ou, no mínimo, por 24 (vinte e quatro) meses após a data de
entrega especificada no Escopo do Fornecimento, valendo o período que se esgotar mais cedo.

15.3. O Contratante no�ficará prontamente ao Contratado, por escrito, quaisquer reclamações surgidas
no período de garan�a.
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15.4 Ao receber tal no�ficação, o Contratado deverá subs�tuir com presteza, no todo ou em parte, os
Bens defeituosos, sem ônus para o Contratante.  Correrão por conta do Contratado as despesas de
transporte dos Bens, consertados ou subs�tuídos, quando for o caso.

15.5 No caso em que o Contratado, tendo sido no�ficado, deixar de reparar os defeitos dentro de um
período de 30 dias contados da no�ficação, o Contratante poderá tomar as providências que julgar
necessárias para reparar os Bens, sob o risco e despesas exclusivos do Contratado, sem prejuízo de
outros direitos do Contratante, nos termos do Contrato.

15.6 Todos os componentes semelhantes deverão ser intercambiáveis e as peças de reposição deverão
ser de qualidade igual ou superior às peças originais, sendo a sua garan�a de funcionamento válida por l
(um) ano a contar da data da reposição. Todas as despesas decorrentes da subs�tuição correrão à custa

do Contratado
[2]. Caso, durante o período de garan�a, seja necessária a reposição de determinada peça

ou conjunto de peças em mais de 10% (dez por cento) dos Bens fornecidos, o Contratante poderá
determinar:

(a) que o Contratado providencie, de imediato, a reposição dessas mesmas peças em todos os Bens
encomendados; ou

(b) que o total dos Bens fornecidos seja integralmente subs�tuído por Bens em que o defeito seja
corrigido, caso o defeito provenha de falha de projeto, montagem ou especificação do Contratado; ou

(c) a rescisão do Contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

2.1616. PAGAMENTO

16.1 Os pagamentos serão feitos de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro constante dos Dados do
Contrato.

16.2 As notas fiscais e as respec�vas faturas referentes aos Bens e Serviços Decorrentes do Contratado
estabelecido no Brasil, cujo preço tenha sido cotado em moeda estrangeira, serão expressas em moeda
brasileira, conver�da à taxa de venda do câmbio fixada pelo Banco Central, vigente no dia ú�l
imediatamente anterior à emissão daqueles documentos.

16.3 As solicitações do Contratado ao Contratante para pagamento deverão ser feitas por escrito,
acompanhadas de faturas que descrevam, de forma apropriada, os Bens entregues e os Serviços
Decorrentes executados e quando aplicável, acompanhadas dos documentos de embarque, apresentados
de acordo com a Cláusula 10 das CGC, sem prejuízo do cumprimento das demais obrigações es�puladas
no Contrato.

16.4 Os pagamentos deverão ser efetuados dentro do prazo estabelecido nos Dados do Contrato.

16.5 Caso o Contratante deixe de pagar ao Contratado dentro do prazo estabelecido nos Dados do
Contrato, incidirão juros sobre os valores em atraso. Os juros serão calculados a par�r da data em que o
pagamento deveria ter sido efetuado até a data do efe�vo pagamento. O cálculo será feito u�lizando-se o
índice definido nos Dados do Contrato, aplicando-se a seguinte fórmula:

AF = V x (Ip – Iv) / Iv

onde:

AF = valor do ajuste financeiro;

V = valor do principal (nota fiscal/fatura) na data do vencimento;

Ip = índice do dia do pagamento; e

Iv = índice do dia do vencimento.

16.6 Os pagamentos ao Contratado serão efetuados na base DDP / Des�no Final.

16.7 Todos os pagamentos, no Brasil, serão feitos em moeda brasileira e no exterior, na moeda indicada
pelo Contratado em sua proposta.



02/05/2019 SEI/GDF - 12707674 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15755153&infra_siste… 8/58

16.8 Caso indicado nos Dados do Contrato, os pagamentos antecipados serão processados após o
Contratado ter apresentado Fiança Bancária ou Carta Irrevogável de Crédito ou Seguro Garan�a ou
Garan�a Bancária ou Cheque Administra�vo, de igual valor, em favor do Contratante, emi�do por uma
ins�tuição bancária, estabelecida no Brasil ou no exterior, aceitável pelo Contratante, com validade de
até 30 (trinta) dias após previsão da conclusão total da entrega dos Bens (e/ou execução dos Serviços)
estabelecida no Escopo do Fornecimento.

16.9 A garan�a de pagamento antecipado, caso prevista e no montante especificado nos Dados do
Contrato, deverá ser apresentada no ato da assinatura do Contrato.

2.1717. PREÇOS

17.1 Os preços cobrados pelo Contratado para a entrega dos Bens e Serviços executados de acordo com
as condições estabelecidas no Contrato não poderão ser diferentes daqueles cotados em sua proposta. 
Excetuam-se os casos de reajustamento conforme Subcláusula 17.3 abaixo, ou decorrente de prorrogação
do prazo de validade da proposta em virtude de solicitação feita, à época, pelo Contratante.

17.2 Os preços do contrato deverão ser os vigentes na data limite da apresentação das Propostas e não
serão passíveis de reajustamento durante l (um) ano a par�r daquela data.

17.3 Subsequentemente, os preços em moedas estrangeiras permanecerão fixos e somente serão
reajustáveis os preços cotados em Reais, com base na seguinte fórmula, ficando fixos durante o ano
seguinte:

R = [a (Mi / Mo) + b (Ei / Eo)] V - V

onde:

a e b = coeficientes especificados nos Dados do Contrato, cuja soma é igual a 1;

V = valor do fornecimento a ser reajustado;

R = valor do reajustamento;

Mo = índice de mão de obra do mês referente à data final estabelecida para a apresentação da proposta;

Mi = índice de mão de obra rela�vo à data base do reajustamento anual;

Eo = índice de preços para indústria de transformação de material do mês referente à data final
estabelecida para a apresentação da proposta; e,

Ei = índice de preços para indústria de transformação de material rela�vo à data base do reajustamento
anual.

 

17.4 Salvo disposto de modo diferente nos Dados do Contrato os índices a serem considerados no
reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas mensalmente na revista Conjuntura Econômica,
editada pela Fundação Getúlio Vargas, conforme segue:

Mi e Mo = Índice de evolução do salário médio de produção, setor ABDIB - Global com encargos sociais,
publicado pela Associação Brasileira para Desenvolvimento das Indústrias de Base ABDIB; e

Ei e Eo = Preços por atacado - oferta global - Brasil - Produtos Industriais/Indústria de Transformação

17.5 Nenhum reajustamento de preço será permi�do além das datas contratuais de entrega, exceto se
for especificamente previsto em aditamento contratual. Não será admi�do reajustamento de preço por
períodos de atraso imputável ao Contratado, sem prejuízo das indenizações e multas contratuais devidas
ao Contratante, conforme previsto na Cláusula 23 desta Seção 1.

2.1818. ORDENS DE MODIFICAÇÃO

18.1 O Contratante poderá, a qualquer tempo, mediante ordem por escrito dirigida ao Contratado e de
acordo com a Cláusula 30 das CGC, efetuar modificações dentro do escopo geral do Contrato em um ou
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mais dos seguintes itens:

(a) desenhos, projetos ou especificações, quando os Bens a serem fornecidos devam ser fabricados
especificamente para o Contratante;

(b) método de embarque e �po de embalagem;

(c) local de entrega; ou

(d) serviços a serem executados pelo Contratado.

18.2 Caso alguma das modificações comprovadamente venha a provocar aumento ou diminuição no
custo ou no tempo de execução, será feito um ajuste equita�vo no Preço do Contrato ou no prazo de
entrega, ou em ambos, aditando-se o Contrato adequadamente. Qualquer reclamação do Contratado
referente a ajustes decorrentes de ordens de modificação expedidas nos termos desta Cláusula deverá
ser feita, antecipadamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da
ordem de modificação ou outro prazo, caso indicado nos Dados do Contrato.

2.1919. ADITAMENTOS CONTRATUAIS

19.1 Ressalvado o disposto na Cláusula 18 das CGC, nenhuma variação ou modificação dos termos do
Contrato será feita, a não ser por meio de aditamento contratual celebrado entre as partes.

2.2020. SUB-ROGAÇÃO

20.1 O Contratado não poderá transferir para outrem total ou parcialmente suas obrigações contratuais
salvo mediante consen�mento prévio e expresso do Contratante.

2.2121. SUBCONTRATOS

21.1 O Contratado deverá no�ficar, por escrito, o Contratante a respeito de todos os subcontratos por
ele firmados, caso não tenham sido especificados em sua proposta. Tais subcontratações, mencionadas
ou não na proposta, não eximirão o Contratado de quaisquer obrigações ou responsabilidades
contratuais.

21.2. Não será admi�da a subcontratação com empresas que tenham apresentado propostas na licitação
de que decorre este Contrato.

21.3 Os subcontratos deverão atender integralmente ao es�pulado nas Cláusulas 3 e 4 das CGC.

2.2222. ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO CONTRATADO

22.1 A entrega dos Bens e a execução dos Serviços deverão ser realizadas de acordo com o cronograma
fixado no Escopo do Fornecimento.

22.2 Caso o Contratado venha a atrasar, sem jus�fica�va, o cumprimento de suas obrigações, ficará
sujeito às seguintes sanções:

(a) multas;

(b) execução da Garan�a de Execução; e

(c) rescisão do Contrato por inadimplência.

22.3 Caso durante a execução do Contrato ocorram quaisquer eventos que impeçam a entrega dos Bens e
a execução de Serviços dentro dos prazos acordados, o Contratado deverá no�ficar prontamente o
Contratante, por escrito, do mo�vo da demora, sua provável duração e suas causas. Logo após o
recebimento do aviso do Contratado, o Contratante deverá avaliar a situação e poderá, a seu critério,
prorrogar o prazo estabelecido. A prorrogação deverá ser confirmada pelas partes, por meio de um
aditamento ao Contrato, man�das todas as condições do Contrato original.

2.2323. MULTA

23.1 Ressalvado o disposto na Cláusula 25 das CGC, caso o Contratado se torne inadimplente com
respeito à entrega de algum ou de todos os Bens ou na execução dos Serviços, o Contratante poderá,
sem prejuízo de outras medidas, deduzir do Preço do Contrato, a �tulo de multa, o equivalente a 0,1%
(um décimo por cento) do preço dos Bens em atraso ou dos Serviços não executados por cada dia de
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atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do Preço do Contrato. Uma vez a�ngido esse limite, o
Contratante poderá executar a Garan�a de Execução e, se persis�r, rescindir o Contrato.

2.2424. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA

24.1 Sem prejuízo de outras medidas cabíveis por inadimplência de cláusula contratual, o Contratante
poderá rescindir este Contrato, no todo ou em parte, mediante no�ficação por escrito:

(a) caso o Contratado deixe de entregar parcial ou integralmente os Bens dentro do(s) prazo(s)
es�pulado(s) no Contrato, ou na prorrogação que lhe tenha sido concedida, de acordo com a Cláusula 22
das CGC; ou

(b) caso o Contratado deixe de cumprir quaisquer outras obrigações contratuais.

24.2 O Contratante pode, também, a seu juízo, rescindir este Contrato, no todo ou em parte, caso o
Contratado tenha se envolvido em Prá�cas Proibidas.

24.3 Caso o Contratante rescinda o Contrato, poderá adquirir, nas condições e forma que julgar
apropriadas, os Bens similares àqueles não entregues e o Contratado arcará com os custos decorrentes.

2.2525. FORÇA MAIOR

25.1 Não obstante o disposto nas Cláusulas 22, 23 e 24 das CGC, o Contratado não será penalizado com a
perda da Garan�a de Execução, com a aplicação de multas por perdas e danos ou com a rescisão
contratual caso sua inadimplência derive de mo�vo de Força Maior.

25.2 Para os efeitos do Contrato, “Força Maior” significa qualquer ato ou fato que esteja fora do controle
da parte que a invoca e que torne impossível o cumprimento de suas obrigações contratuais, incluindo
guerra ou revolução, incêndio, explosão, fenômenos geológicos ou climá�cos, greves (exceto quando
limitadas aos empregados de qualquer das partes). Tal conceito de Força Maior não inclui ato ou fato:

(a) causado por culpa ou dolo da parte que a invoca; e,

(b) que pudesse ter sido evitado ou razoavelmente previsto e considerado pela parte que o invoca.

25.3 Qualquer uma das partes só terá o direito de invocar mo�vo de Força Maior se a ocorrência de tal
evento for prontamente no�ficada à outra parte.

25.4 A parte afetada por Força Maior deverá tomar todas as medidas necessárias para eliminar ou
minorar, tanto quanto possível os seus efeitos, inclusive para restringir ao máximo o período durante o
qual estará impedida de cumprir integralmente suas obrigações contratuais.

25.5 A ocorrência de mo�vo de Força Maior não eximirá a parte que a invoca, da sa�sfação pontual das
obrigações cujo cumprimento não tenha sido afetado pelo evento.

2.2626. RESCISÃO POR INSOLVÊNCIA

26.1 O Contratante poderá rescindir o Contrato a qualquer momento por meio de no�ficação por escrito
ao Contratado, sem a obrigação de pagar indenização, caso este vier a falir ou tornar-se, de qualquer
outra forma, insolvente, observando-se que tal rescisão não afetará ou prejudicará nenhum direito, ação
ou medida já cabível ou que vier a caber ao Contratante.

2.2727. RESCISÃO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA

27.1 O Contratante poderá, por meio de no�ficação por escrito ao Contratado, rescindir o Contrato a
qualquer tempo, no todo ou em parte, por estrita conveniência administra�va. A no�ficação de rescisão
deverá explicitar sua extensão, a data a par�r da qual se tornará eficaz e também que a rescisão ocorre
por mo�vo de conveniência do Contratante.

27.2 Os Bens que es�verem completos e prontos para entrega ou embarque dentro de 30 (trinta) dias do
recebimento, pelo Contratado, da no�ficação de rescisão, serão entregues de acordo com os termos e
preços contratuais. Para os Bens restantes, o Contratante poderá:

(a) aceitar que sejam completados e entregues, nos termos e preços contratuais; e/ou

(b) cancelar o remanescente e pagar ao Contratado um valor, mutuamente acertado, para os Bens
parcialmente produzidos e para os materiais e peças previamente adquiridos pelo Contratado.
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27.3 O Contratante pode, também, a seu juízo, rescindir este Contrato, no todo ou em parte, caso o
Contratado tenha se envolvido em prá�cas de corrupção ou fraudulentas na concorrência ou na execução
do Contrato. Para os fins desta Cláusula:

(a) “prá�ca corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa
de valor com o obje�vo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução
de contrato;

(b) “prá�ca fraudulenta” significa a falsificação ou omissão dos fatos a fim de influenciar o processo de
licitação ou de execução de contrato;

(c) “prá�ca colusiva” significa esquema�zar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais Concorrentes,
com ou sem o conhecimento do Mutuário ou de seus Prepostos, visando estabelecer preços em níveis
ar�ficiais e não-compe��vos;

(d) “prá�ca coerci�va” significa causar dano ou ameaçar causar dano, direta, ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua par�cipação em um processo licitatório ou afetar a
execução do contrato.

(e) “prá�ca obstru�va” significa:

(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações  falsas a auditores, com
o obje�vo de impedir materialmente uma inspeção do Banco de alegações de prá�ca corrupta,
fraudulenta, coerci�va ou colusiva e/ou ameaçar, perseguir ou in�midar qualquer parte interessada, para
impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à inves�gação ou ao seu
prosseguimento, ou

(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover
inspeção ou auditoria.

2.2828. SOLUÇÃO DE LITÍGIOS

28.1 O Contratante e o Contratado deverão esforçar-se para resolver, amigavelmente, através de
negociações diretas e informais, qualquer desavença ou disputa que surgir entre as partes sobre o
Contrato. As partes, de comum acordo, poderão designar um profissional atribuindo-lhe a função de
Conciliador para dirimir questões de caráter predominantemente técnico.

28.2 Caso, passados 30 (trinta) dias do início de tais negociações, o Contratante e o Contratado não
chegarem à solução amigável, qualquer das partes poderá solicitar que o li�gio seja subme�do aos
seguintes mecanismos:

(a) mediação administra�va, conduzida perante o órgão competente indicado nos Dados do Contrato; e

(b) se não solucionado pelo mecanismo indicado na alínea anterior, será subme�do ao foro de eleição
indicado nos Dados do Contrato.

2.2929. IDIOMA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

29.1 O Contrato será lavrado no idioma Português e interpretado de acordo com as leis em vigor no
Brasil.

2.3030. NOTIFICAÇÕES

30.1 Qualquer no�ficação ou comunicação emi�da por uma das partes à outra, a respeito do Contrato,
deverá ser enviada por fac-símile ou correio eletrônico e posteriormente confirmada por carta, ao
endereço especificado para tal propósito nos Dados do Contrato.

30.2 A no�ficação produzirá seus efeitos no momento de sua entrega, ou na data nela es�pulada,
valendo a que ocorrer por úl�mo.

 2.3131. IMPOSTOS E TAXAS

31.1 O Contratado será totalmente responsável por todos os impostos, tributos, licenças e outros
encargos decorrentes do Contrato, até que o Bem contratado seja entregue ao Contratante e os serviços
executados.
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2.3232. PRÁTICAS PROIBIDAS

32.1 O Banco requer o atendimento a sua polí�ca relacionada à Fraude e Corrupção e Prá�cas, conforme
estabelecido no Anexo 1 dos Dados do Contrato, Seção 2.

2.3333. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO

33.1 Não obstante qualquer obrigação de acordo com o Contrato para completar todas as formalidades
de exportação, quaisquer restrições à exportação atribuíveis ao Contratante, ao país do Contratante, ou
a u�lização dos produtos/bens, sistemas ou serviços a serem fornecidos que surjam de regulamento
comercial aplicável a um país que esteja fornecendo esses produtos/bens, sistemas ou serviços e que isso
substancialmente impeça que o Fornecedor cumpra as suas obrigações contratuais liberará o Fornecedor
de sua obrigação das entregas ou serviços, desde que, entretanto, o Contratado possa demonstrar para
sa�sfação do Contratante e do Banco que ele completou todas as formalidades dentro do prazo,
incluindo a solicitação de permissões, autorizações e licenças necessárias para a exportação dos
produtos/bens, sistemas ou serviços de acordo com os termos do Contrato.  A rescisão do Contrato nessa
situação será feita por conveniência do Contratante, conforme a Subcláusula 27.1.

 

3 - SEÇÃO 2 - DADOS DO CONTRATO (DDC)

 

Cláusula
das CGC

 
Complemento ou Modificação

1.1 (g)

DEFINIÇÕES

 

O Des�no Final dos Bens (ou Local de Entrega) é: Subestação - Lote 08, Conjunto 10, Trecho 5,
Polo JK – Santa Maria – DF

7.1

GARANTIA DE EXECUÇÃO

A Garan�a de Execução do Contrato tem os valores mínimos seguintes, equivalentes à
porcentagem do Preço do Contrato:

        

(a) Garan�a Bancária incondicional (5% do Valor do Contrato):       

ou         

(b) Fiança do Executante (Performance Bond) (30% do Valor do Contrato)

8.1

INSPEÇÕES E TESTES

 

As Inspeções e Testes se encontram descritas no item 38 - INSPEÇÃO E ENSAIOS das
Especificações Técnicas

8.2.

INSPEÇÕES E TESTES

 

O local das Inspeções e Testes se encontra descrito no item 38-INSPEÇÃO E ENSAIOS das
Especificações Técnicas

9.1 EMBALAGEM
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Conforme item 37-ACONDIDIONAMENTO, EMBARQUE E TRANSPORTE das Especificações
Técnicas

10.1.

ENTREGA E DOCUMENTOS

 

Conforme item 3-DESENHOS E DADOS A SEREM PROVIDOS PELO FORNECEDOR das
Especificações Técnicas

13.1

SERVIÇOS DECORRENTES

Os serviços decorrentes a serem prestados pelo Contratado e que deverão ser considerados
na elaboração da proposta de preços do proponente são:

1. Ensaios de ro�na recomendados pelas normas técnicas a cargo do Fabricante,
conforme item 38-Inspeção e Ensaios das Especificações Técnicas e Montagem;

2.  Instalação e comissionamento dos transformadores de força de 32MVA-138KV/13,8KV
de acordo com o previsto no item 45-Assitencia Técnica de Montagem da
Especificações Técnica

14.1

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

 

(X) Aplicável

14.3

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

 

As peças de reposição deverão ser entregues junto com os transformadores

14.4

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

 

As peças e conjuntos selecionados pelo Contratante para fornecimento imediato se
encontram relacionadas no item 39-SOBRESSALENTES das Especificações Técnicas.

16.1

PAGAMENTO

 

O pagamento dos Bens e Serviços Decorrentes deverá ser feito como segue:

 

(a) 10% (dez por cento) do Preço do Contrato com aprovação de todos os desenhos descritos
no item 3-DESENHOS E DADOS A SEREM PROVIDOS PELO FORNECEDOR das Especificações
Técnicas - APÊNDICE A.

 

 
(b) 20% (vinte por cento) do Preço do Contrato com a confecção das bobinas;

 

 
(c) 20% (vinte por cento) do Preço do Contrato com a montagem da parte a�va;

 

 (d) 20% (vinte por cento) do Preço do Contrato com a liberação da inspeção final dos
transformadores em fábrica;
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(e) 20% (vinte por cento) do Preço do Contrato com a entrega dos transformadores na
Subestação;

 

 

(f) 10% (dez por cento) do Preço do Contrato após a entrega dos transformadores prontos
para serem energizados compreendendo montagem completa de todos os componentes e
acessórios, incluindo testes realizados pelo Fornecedor e a emissão, pelo Contratante, do
Termo de Recebimento dos Bens e Serviços (TRBS).

 

16.4

PAGAMENTO

 

Os pagamentos dos bens a serem adquiridos serão efetuados mediante a apresentação da
Nota Fiscal, emi�das após a confirmação dos valores e do recebimento do(s) objeto(s) pelo
Gerente do Contrato aprovadas pela Supervisora e órgão auxiliar designado pelo Gerente do
Contrato.

 

O Contratante deverá pagar ao Contratado os valores cer�ficados pelo Gerente do Contrato,
em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da respec�va Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Supervisora e pelo órgão auxiliar designado pelo Gerente do
Contrato.

16.5

PAGAMENTO

A atualização monetária dos pagamentos pendentes, desde a data prevista para pagamento e
a data do efe�vo pagamento, será efetuada, caso o atraso for única e exclusivamente causado
pela SEDICT/DF, com base na média da variação do IPCA – Índice de Preço ao Consumidor
Ampliado publicado pelo Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca – IBGE, conforme
Decreto/DF nº 77.121/2016.

Pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos,
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao
Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto-DF 32.767/2011)    

16.8
PAGAMENTO ANTECIPADO

(X) Não aplicável

16.9

GARANTIA DO PAGAMENTO ANTECIPADO:

 

(X) Não aplicável

 

 

17.2

REAJUSTAMENTO

 

(X) Não aplicável
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18.2 ORDENS DE MODIFICAÇÃO

 

Qualquer reclamação do Contratado referente às ordens de modificação deverá ser feita
dentro do prazo de 3 (Três) dias.

 

23.1

MULTAS

Além das multas especificadas no item 23.1 das CGC, no caso de atraso injus�ficado para
cada etapa prevista no Cronograma, a licitante adjudicatária estará sujeita à aplicação de
sanções de advertência, suspensão e de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder
Público, conforme previsto no referido Decreto do Governo do Distrito Federal nº 26.851, de
30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 27.069, de 14/08/2006,
e alterações posteriores.

 

28.2

SOLUÇÃO DE LITÍGIOS

 

(a) Mediação administra�va: Tribunal de Jus�ça do Distrito Federal

 

(b) Foro: Brasília (DF)

30.1

NOTIFICAÇÕES

 

Os endereços para no�ficações são os seguintes:

 

Contratante:O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,
DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, cuja delegação de competência foi
outorgada pelo Decreto n˚ 36.236, de 01 de janeiro de 2015, combinado com o Decreto nº
38.456, de 30 de agosto de 2017, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob
o n˚ 03.636.479/0001-45, com sede no Setor Bancário Norte - SBN, Quadra 2, Bloco K, Lote
09, Edi�cio Wagner, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, doravante denominada
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , neste ato representada por ANTÔNIO VALDIR OLIVEIRA FILHO, na
qualidade de Secretário de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e
Tecnologia, nomeado pelo Decreto de 4 de abril de 2017, junto com a Unidade Gestora do
Programa – UGP do programa PROCIDADES DF, Subsecretaria de Apoio às Áreas de
Desenvolvimento Econômico (SAADE), doravante denominado “Comprador”.

 

 

Contratado: 

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
sob o n˚ 03.636.479/0001-45, uma empresa cons�tuída segundo a Lei 8.934/94, empresa
brasileira,  com sede na Avenida Prefeito Waldemar Grubba n° 3000 1°andar Vila Lalau
Jaraguá do Sul - SC, doravante denominado “Fornecedor”.

 

ANEXO 1
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PRÁTICAS PROIBIDAS

1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou
Agências Contratantes, bem como todas as empresas, en�dades e pessoas �sicas oferecendo propostas
ou par�cipando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores,
empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respec�vos funcionários,

empregados e agentes) observem os mais altos padrões é�cos, e denunciem ao Banco 
[3]

 todos os atos
suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar
conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato.  Fraude e
corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prá�ca corrupta; (b) prá�ca
fraudulenta; (c) prá�ca coerci�va e (d) prá�ca colusiva.  As definições a seguir relacionadas
correspondem aos �pos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaus�vas.  Por esta razão, o
Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos
atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em
todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa polí�ca, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prá�ca corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(ii) uma prá�ca fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou
tente enganar uma parte para obter bene�cio financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma
obrigação;

(iii) uma prá�ca coerci�va consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de
causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar
indevidamente as ações de uma parte;

(iv) uma prá�ca colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um
propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte; e

(v) uma prá�ca obstru�va consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significa�va para a inves�gação
ou prestar declarações falsas aos inves�gadores com o fim de obstruir materialmente uma inves�gação
do Grupo do Banco sobre denuncias de uma prá�ca corrupta, fraudulenta, coerci�va ou colusiva; e/ou
ameaçar, assediar ou in�midar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de
assuntos que são importantes para a inves�gação ou a con�nuação da inves�gação, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Banco e dos direitos de
auditoria previstos no parágrafo 1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer
estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, en�dade ou pessoa �sica
atuando como licitante ou par�cipando de uma a�vidade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de
doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respec�vos funcionários,
empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), es�ver envolvida em uma
Prá�ca Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá:

(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços
relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado,
agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante es�ver envolvido
em uma Prá�ca Proibida;

(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de
parte de um emprés�mo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver
evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas



02/05/2019 SEI/GDF - 12707674 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15755153&infra_sist… 17/58

corre�vas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a no�ficação adequada ao Banco após tomar
conhecimento da Prá�ca Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;

(iv) emi�r advertência à empresa, en�dade ou pessoa �sica com uma carta formal censurando sua
conduta;

(v) declarar que uma empresa, en�dade ou pessoa �sica é inelegível, permanentemente ou por um
período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou par�cipação em a�vidades financiadas pelo

Banco; e (ii) designação 
[4]

 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por
outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar a�vidades financiadas
pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;

(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que
representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às inves�gações e ao processo.  Essas
sanções podem ser impostas adicionalmente ou em subs�tuição às sanções acima referidas.

(c) O disposto nos parágrafos 1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido
temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção
de uma decisão defini�va em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente
referidas será de caráter público;

(e) Além disso, qualquer empresa, en�dade ou pessoa �sica atuando como licitante ou par�cipando de
uma a�vidade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de
bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços,
concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências
Contratantes (incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e representantes, quer suas
atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o
disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra ins�tuição financeira internacional com
respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade.  Para fins do disposto neste
parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a
par�cipação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às
regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Prá�cas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco
revise quaisquer contas, registros e outros documentos rela�vos à apresentação de propostas e a
execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco.  Solicitantes,
concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em
sua inves�gação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e
seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às a�vidades
financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no
respec�vo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à inves�gação de denúncias de
Prá�cas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes,
concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento
das a�vidades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com
a inves�gação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer inves�gador, agente, auditor ou
consultor devidamente designado.  Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro,
consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à inves�gação
por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante,
concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor,
prestador de serviços ou concessionária; e
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(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria
diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 2 – Anexo 1 rela�vas às
sanções e Prá�cas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e
seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
serviços e concessionárias (incluindo seus respec�vos funcionários, empregados e representantes, quer
suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra en�dade que tenha firmado contratos
com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria,
em conformidade com as a�vidades financiadas pelo Banco.  O Banco se reserva o direito de obrigar o
Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas
deverão consultar a lista de empresas ou pessoas �sicas declaradas temporária ou permanentemente
inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra
com uma empresa ou uma pessoa �sica declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo
Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere
convenientes.

2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a
observar as normas per�nentes;

(ii) não incorreram em nenhuma Prá�ca Proibida descrita neste documento;

(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção,
negociação e execução do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus
diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra
Ins�tuição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco
rela�vos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem
foram declarados culpados de delitos vinculados a prá�cas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou
acionista principal de qualquer outra empresa ou en�dade que tenha sido declarada inelegível pelo
Banco ou outra Ins�tuição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados
pelo Banco rela�vos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo
Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Prá�cas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para par�cipar de
a�vidades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garan�as cons�tui fundamento para a
imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1 (b).

 

4- SEÇÃO 3. FORMULÁRIOS DO CONTRATO

CONTEÚDO

1. CARTA DE ACEITAÇÃO

2. CONTRATO

3. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

 

1. CARTA DE ACEITAÇÃO

Assunto: Carta de Aceitação para o Contrato nº 04/2018 - SEDICT

Pela presente, no�ficamos que sua Proposta de [inserir data] para a execução do [inserir nome do
Contrato e número de iden�ficação, conforme fornecido nos DDC] pelo Preço Aceito do Contrato no valor
equivalente a [inserir valor em cifras e por extenso] conforme corrigido e modificado  [Excluir “corrigido
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e” ou “e modificado” se não for aplicável. Ver Notas sobre o Formulário Contrato, na próxima página.] em
concordância com as Instruções aos Concorrentes (IAC), foi aceita por nossa Agência.

Solicitamos que os senhores:

(a) que assinem e devolvam os Documentos do Contrato anexados e que iniciem o referido fornecimento,
após a emissão da Ordem de Serviço, de acordo com os documentos contratuais.

(b) forneçam a Garan�a de Execução dentro de 28 (vinte e oito) dias de acordo com as Condições do
Contrato, u�lizando para tal propósito o Formulário de Garan�a de Execução incluído na Seção 3 deste
Contrato.

 

2. CONTRATO

CONTRATO nº 04/2018  - SEDICT/DF DATA: da assinatura

Processo nº 370.000.469/2016 LPN nº 02/2018

Fundamento Legal: Contrato de Emprés�mo No 2957/OC-BR celebrado entre o Governo Mutuário do
Emprés�mo e o BID; GN 2349-9, de março/2011, Lei Federal No 8666, de 21/06/93, e alterações
subsequentes, subsidiariamente; e demais legislações per�nentes à matéria.

Objeto: O objeto do Contrato é a aquisição de dois transformadores - 138, 13,8 KV – 32 MVA, incluindo
os serviços decorrentes de ensaios de ro�na, a instalação e comissionamento dos transformadores.

Datas: da assinatura

Prevista de Conclusão do Fornecimento: 180 (cento e
oitenta) dias

De Vigência do Contrato: 240 (duzentos e
quarenta) dias

Valor do Contrato:

R$ 3.952.632,00 (três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais).

Dotação: A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta da Nota de Empenho nº 2018NE00302, 
Programa de Trabalho nº 22661620750210001, Fonte de Recurso nº 136008662, Natureza da Despesa
449052, Unidade Gestora 240101 - SEDICT.

 

CONTRATO celebrado na data da assinatura.

ENTRE

(1) O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO,
INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, cuja delegação de competência foi outorgada pelo Decreto n˚
36.236, de 01 de janeiro de 2015, combinado com o Decreto nº 38.456, de 30 de agosto de 2017, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n˚ 03.636.479/0001-45, com sede no Setor Bancário
Norte - SBN, Quadra 2, Bloco K, Lote 09, Edi�cio Wagner, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, doravante
denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , neste ato representada por ANTÔNIO VALDIR OLIVEIRA FILHO,
na qualidade de Secretário de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia,
nomeado pelo Decreto de 4 de abril de 2017, junto com a Unidade Gestora do Programa – UGP do
programa PROCIDADES DF, Subsecretaria de Apoio às Áreas de Desenvolvimento Econômico
(SAADE), doravante denominado “Comprador”.

(2) WEG Equipamentos Elétricos S/A, CNPJ 07.175.725/0001-60, uma empresa cons�tuída segundo a lei
8.934/94, empresa Brasileira com sede na Avenida Prefeito Waldemar Grubba n° 3000 1°andar Vila Lalau
Jaraguá do Sul - SC (doravante denominado “Fornecedor”), neste ato representada por MARCO
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ANTÔNIO DE SOUZA AZAMBUJA, na qualidade de Gerente de Vendas  e ALESSANDRO AUGUSTO
HERNANDEZ, na qualidade de Diretor de Vendas.

 

CONSIDERANDO QUE o Comprador convocou uma licitação para aquisições de certos Bens e Serviços
Conexos, AQUISIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES DE 32 MVA - 138/13,8KV e aceitou uma proposta do
Fornecedor para o fornecimento desses Bens e Serviços pela quan�a de R$ 3.952.632,00 (três milhões,
novecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e trinta e dois reais), (doravante denominado “Preço do
Contrato”).

AS PARTES TÊM POR JUSTO E ACORDADO:

1. Neste Contrato as palavras e expressões terão o mesmo significado atribuído nas respec�vas
Condições do Contrato.

2. Os seguintes documentos cons�tuem o Contrato entre o Comprador e o Fornecedor, e serão lidos e
interpretados como parte integral do Contrato:

(a) Este Contrato;

(b) Os Dados do Contrato (DDC);

(c) As Condições Gerais do Contrato (CGC);

(d) Os Requisitos Técnicos (incluindo a Escopo do Fornecimento e as Especificações Técnicas) – APÊNDICE
A;

(e) A Proposta do Fornecedor e as Planilhas de Preços originais – APÊNDICE B;

(f) A Carta de Aceitação emi�da pelo Comprador – APÊNDICE C; e

3.         Este Contrato prevalecerá sobre todos os outros documentos contratuais. Em caso de discrepância
ou incoerência entre os documentos do Contrato, os documentos prevalecerão na ordem enunciada
anteriormente.

4. Em consideração aos pagamentos que o Comprador fará ao Fornecedor conforme es�pulado neste
Contrato, o Fornecedor se compromete a fornecer os Bens e Serviços ao Comprador e a sanar os defeitos
destes em conformidade com as disposições do Contrato.

5. O Comprador se compromete a pagar ao Fornecedor, como contrapar�da do fornecimento dos bens e
serviços e reparo de seus defeitos, o Preço do Contrato ou as quan�as que sejam pagáveis em
conformidade com o disposto no Contrato no prazo e na forma nele prescritos.

EM TESTEMUNHO do que, as partes assinam o presente Contrato em conformidade com as leis de
[indicar o nome do país cuja lei governa o Contrato] no dia, mês e ano antes indicados.

 

Em nome do Comprador 

ANTÔNIO VALDIR OLIVEIRA FILHO

 Secretário de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal

 

Em nome do Fornecedor

MARCO ANTÔNIO DE SOUZA AZAMBUJA                       ALESSANDRO AUGUSTO HERNANDEZ

                                                            Gerente de Vendas                                                                 Diretor de
Vendas

 

na qualidade de Testemunha
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ALEXANDRE VELLOSO ALVES

MARCIA REGINA DA PAZ

 

3. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

 

GARANTIA DE EXECUÇÃO nº: 2.080.680-P (Documento SEI/DF nº 13323009)

 

Fiador: Banco Bradesco S.A., com sede na Cidade de Deus, município e comarca de Osasco - SP

 

Fomos informados que [indique o nome do Fornecedor e no caso de um consórcio o nome do consórcio]
(doravante denominado “o Solicitante”) celebrou com o Beneficiário o Contrato No [indique o número de
referência do Contrato] datado de [indique a data] para o fornecimento de [indique o nome do Contrato e
uma breve descrição dos bens e dos serviços conexos a serem fornecidos] doravante denominado (“o
Contrato”).

 

Além disso, entendemos que, de acordo com as condições do Contrato, é requerida uma Garan�a de
Execução.

 

Por pedido do Solicitante, nós como Fiadores por meio deste instrumento nos comprometemos
irrevogavelmente a pagar ao Beneficiário uma quan�a ou quan�as, que não exceda(m) um montante de
[indique a cifra em números] [indique a cifra por extenso], 1 a qual será paga por nós nos �pos e
proporções de moedas nas quais o Preço do Contrato seja pago, quando recebermos do Beneficiário uma
solicitação acompanhada de uma declaração do mesmo na própria solicitação ou em um documento
independente assinado que acompanhe e iden�fique a solicitação que declare que o Contratado está
incorrendo na violação de suas obrigações contraídas em virtude do Contrato sem que o Beneficiário
tenha que provar ou mostrar os fundamentos de sua solicitação para sua demanda ou pela quan�a
especificada na mesma. 

 

Esta Garan�a expirará, não antes que [inserir a data] 2, e qualquer solicitação de pagamento referente a
esta Garan�a deverá ser recebida neste escritório acima indicado nessa data ou antes dela. 

 

Esta garan�a está sujeita às Regras Uniformes para Garan�as de Demanda da Câmara de Comércio
Internacional (CCI) rela�vas às garan�as contra a primeira solicitação (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG), Revisão de 2010, Publicação ICC No. 758, com exceção da declaração estabelecida no
Ar�go 15 (a) dessa publicação, a qual está excluída da presente garan�a. *

 

_______________________________________

[Assinatura(s)]

 

 

 

Nota: *[Para informação do Organismo Executor: O ar�go 15 (a) estabelece: “Condições da solicitação:
(a) Uma solicitação de uma garan�a deve vir acompanhada daqueles documentos que a garan�a



02/05/2019 SEI/GDF - 12707674 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15755153&infra_sist… 22/58

especifique, e em qualquer caso de uma declaração do beneficiário indicado em que aspecto o Consultor
não cumpriu as suas obrigações com respeito à relação subjacente. Esta declaração pode fazer parte da
solicitação ou cons�tuir um documento independente e que acompanhe ou iden�fique a solicitação.]

 

Nota: As referências em itálico ou em colchetes, incluindo as notas de rodapé devem ser u�lizadas para a
preparação da garan�a, devendo ser apagadas do formato final.

 

5- SEÇÃO 4 - APÊNDICES

5.1.1APÊNDICE A – REQUISITOS TÉCNICOS - ESCOPO DO FORNECIMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 

CONTEÚDO

1. LISTA DOS BENS E SERVIÇOS DECORRENTES

2. LOCAL DE ENTREGA (E/OU EXECUÇÃO)

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1- GENERALIDADES

2- CONDIÇÕES LOCAIS

3- DESENHOS E DADOS A SEREM PROVIDOS PELO FORNECEDOR

4- NATUREZA DO FORNECIMENTO

4.1- EQUIPAMENTO PRINCIPAL

4.2- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5- NORMAS TÉCNICAS

6- ACABAMENTOS

7- INTERCAMBIALIDADE

8- TIPO

9- CAPACIDADE NOMINAL E DE CURTO CIRCUITO

10- SOBRECARGA

11- ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA COM POTÊNCIA NOMINAL CONTÍNUA

12- REQUISITOS ELÉTRICOS

13- MUDANÇAS DE DERIVAÇÕES

13.1 MUDANÇAS DE DERIVAÇÕES A VAZIO

13.2 MUDANÇAS DE DERIVAÇÕES SOB CARGA

14- BUCHAS

15- CONEXÕES TERMINAIS

16- TRANSFORMADORES DE CORRENTE TIPO BUCHA

17- TANQUE E TAMPA

18- RADIADORES

19- SUPERVISÃO TÉRMICA

20- CONTROLE E AUTOMÁTICO DA VENTILAÇÃO FORÇADA

21- CABINE DE CONTROLE
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22- CONSERVADOR DE ÓLEO TANQUE PRINCIPAL E SELAGEM DO TRANSFORMADOR

23- CONSERVADOR DE ÓLEO DO COMUTADOR DE DERIVAÇÕES SOB CARGA

24- GUARNIÇÕES

25- PAPEL ISOLANTE

26- ÓLEO MINERAL ISOLANTE

27- ATERRAMENTO DO NÚCLEO E DA ARMADURA

28- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

29- PLACA DIAGRAMÁTICA DE CONTROLE, ALARME E PROTEÇÃO

30- OUTROS ACESSÓRIOS

31- FERRAMENTAS ESPECIAIS

32- NÍVEL DE RUÍDO

33- NÍVEL DE TENSÃO DE RÁDIO-RUÍDO

34- CORRENTE DE EXCITAÇÃO

35- PERDAS

36- MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

37- ACONDICIONAMENTO, EMBARQUE E TRANSPORTE

38- INSPEÇÃO E ENSAIOS

39- SOBRESSALENTES

40- APROVAÇÃO E REJEIÇÃO

41- RELATÓRIO DE ENSAIOS

42- RESISTÊNCIA DO ISOLAMENTO CC

43- FOTOGRAFIAS

44- GARANTIA

45- ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MONTAGEM

ANEXOS

DESENHO DE REFERÊNCIA

APÊNDICE B – PROPOSTA DO FORNECEDOR E PLANILHAS DE PREÇOS ORIGINAIS 

 

5.1.1.11. LISTA DOS BENS E SERVIÇOS DECORRENTES

LOTE No: ÚNICO

ITEM

Nº
BREVE DESCRIÇÃO DOS BENS UNIDADE QUANTIDADE

PRAZO
DE
ENTREGA

(dias
corridos)

1 Transformador trifásico de 138-13,8kV 60Hz ligação
delta - estrela com neutro acessível, potência nominal
de 20/26/32MVA, com 02 (dois) estágios de ven�lação
forçada, comutação de derivações sem carga na alta
tensão, comutação sob carga na baixa tensão e todos

Ud 2 240
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acessórios e materiais sobressalentes discriminados nas
especificações técnicas, incluindo os serviços
decorrentes de ensaios de ro�na, a instalação e
comissionamento dos transformadores.

Notas:

1. A entrega dos Bens deverá ser feita dentro do prazo assinalado na respec�va coluna, contado em
dias corridos a par�r da data de emissão da Ordem de Fornecimento (Serviço) pelo Comprador.

2. O custo decorrente do fornecimento das peças sobressalentes deve estar incluso no preço do bem.

3. O valor total da aquisição deverá contemplar o fornecimento do equipamento principal conforme
descrito no APÊNDICE A – Especificações Técnicas -  item 4 – Natureza do Fornecimento, subitem
4.1, deste Contrato, bem como os serviços decorrentes de Ensaios de ro�na recomendados pelas
normas técnicas a cargo do Fabricante, conforme item 38-Inspeção e Ensaios das Especificações
Técnicas e Montagem, a instalação e comissionamento dos transformadores de força de 32MVA-
138KV/13,8KV de acordo com o previsto no item 45-Assitencia Técnica de Montagem da
Especificações Técnicas

5.1.1.22. LOCAL DE ENTREGA (E/OU EXECUÇÃO)

LOTE No: ÚNICO

ITEM

Nº
LOCAL DE ENTREGA DOS BENS LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DECORRENTES

1 Subestação - Lote 8, Conjunto 10, Trecho 5,
Polo JK – Santa Maria - DF

Subestação - Lote 8, Conjunto 10, Trecho 5,
Polo JK – Santa Maria - DF

 

Notas:

1. A entrega dos Bens deverá ser feita no local(is) indicado(s) no quadro acima e ra�ficado nos Dados do
Contrato (Seção 2).

2. A execução dos Serviços Decorrentes deverá ser feita no local(is) indicado(s) no quadro acima e
ra�ficado nos Dados do Contrato (Seção 2)

5.1.1.33. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.GENERALIDADES

1.1. A presente Especificação cobre os principais requisitos para projeto, fabricação, ensaios, embalagem,
transporte, montagem e comissionamento, dos transformadores de força, trifásicos, 138-13,8kV, imersos
em óleo mineral isolante, �po na�ênico ou para�nico não inibido, para instalação ao tempo, e de seus
acessórios, des�nados a Subestação Polo JK, localizada em Santa Maria – DF em conformidade com o
Plano de Aquisições do Programa PROCIDADES.

1.2. O propósito desta Especificação é de que o transformador de força a ser fornecido seja na medida do
possível, de projeto padrão do Fornecedor. O PROPONENTE poderá oferecer seu equipamento padrão
mesmo quando os valores nominais reais excederem aqueles especificados.

2.CONDIÇÕES LOCAIS

2.1- O clima é tropical com temperatura elevada e baixa umidade. Há essencialmente, duas únicas
estações: o inverno rela�vamente sem chuvas, de maio a setembro, e o verão muito chuvoso, de outubro
a abril.
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2.2- A al�tude está em torno de 1.100 m acima do nível do mar; o nível pluviométrico anual é de cerca de
1.500 mm; a temperatura média diária varia entre 18ºC a 28ºC, com os valores extremos de 10ºC a 40ºC.

3.DESENHOS E DADOS A SEREM PROVIDOS PELO FORNECEDOR

3.1- Após 15 (quinze) dias a par�r da data de assinatura do contrato do Fornecimento, o Fornecedor
deverá apresentar um cronograma de emissão de desenhos para aprovação e enviá-los à CONTRATANTE.
Todos os desenhos a serem apresentados deverão constar neste cronograma.

3.2- O Fornecedor deverá dentro de 45 (quarenta e cinco) dias, a par�r da data da encomenda, submeter
à aprovação da CONTRATANTE, 04 (quatro) cópias dos desenhos com, no mínimo, as seguintes
informações:

3.2.1- Croqui de montagem e desmontagem do núcleo, radiadores, buchas, etc.

3.2.2- Desenhos de contorno o qual deverá conter as dimensões externas e a disposição dos acessórios
do transformador, incluindo conservador, radiadores, ven�ladores, válvulas de drenagem, válvulas de
filtragem e coletor de óleo, comutador em vazio, disposi�vos indicadores de temperatura e de nível de
óleo, placa de iden�ficação, tampas de vigia, tubulação para gás, válvula de segurança, buchas, relé
Buchholz, Cabine de controle, etc., e detalhes dos olhais de tração, orelhas de suspensão, conectores e
terminais de aterramento. Neste desenho deverão ainda ser indicadas as dimensões para transporte do
transformador e dimensões para o içamento da parte a�va, assim como os pesos aproximados do núcleo,
bobinas, tanques, óleo e total.

3.2.3. Desenho da placa de iden�ficação que deverá conter todas as informações citadas no item 28
desta especificação.

3.2.4. Desenho da placa diagramá�ca para equipamentos de controle, alarme e proteção deverá conter
todas as informações citadas no item 29 desta especificação.

1. Desenho das buchas de AT e BT e Neutro com as seguintes indicações:

-Fabricante, �po, designação, descrição dos materiais empregados, processo de fabricação;

-caracterís�cas elétricas (correntes e tensões nominais, tensões de ensaio à freqüência industrial a seco e
sob chuva, tensão suportável de impulso atmosférico, distância de escoamento);

-caracterís�cas mecânicas (resistência à flexão, número de saias, peso);

-fator de potência no caso de buchas capaci�vas;

-dimensões (desenho externo)’.

-vista explodida das buchas de alta tensão mostrando em detalhes a posição das: guarnições, conexões
elétricas, aterramento do tap capaci�vo, fixações mecânicas e posição dos transformadores de corrente
�po bucha.

-detalhes da instalação de transformadores de corrente �po bucha.

3.2.6- Desenho completo do núcleo com seus respec�vos pontos de aterramento e todos os detalhes de
fixação mecânica no tanque do transformador e detalhes estruturais.

3.2.7- Desenho completo das bobinas de AT e BT, mostrando os pontos de derivação aos comutadores,
buchas, aterramentos.

3.2.8- Desenhos completos dos tanques de compensação mostrando conexões, válvulas, medidores de
nível, secadores de ar etc.

3.2.9- Desenho do tanque principal com as seguintes indicações

- desenhos em todas as vistas. A vista superior mostrando em detalhes a localização das janelas de
inspeção, com referência aos equipamentos e acessórios instalados no seu interior;

- detalhes do sistema de expansão e da sua ligação ao tanque;

- detalhes do sistema de selagem;
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- detalhes dos disposi�vos de Sílica-gel;

- alturas acima dos trilhos dos olhais de suspensão e ressaltos para macacos mecânicos;

- descrição sumária dos escoramentos e reforços indicando a finalidade;

- desenhos detalhados das válvulas e registros u�lizados;

- desenhos detalhados dos drenos e suspiros dos radiadores;

- desenhos de toda a tubulação, flanges e conexões u�lizadas na circulação do óleo.

3.2.10. Desenhos dos seguintes acessórios

- Termômetros: Desenhos completos e detalhados, incluindo vista externa, interna, conexões, sondas,
interrupções etc. dos termômetros do óleo e imagem térmica explicitando suas regulagens e aferições.

- Relés: Desenho detalhado com vista externa e interna do relé de gás e sobrepressão explicitando suas
regulagens e aferições.

3.2.11- Desenho completo do comutador de derivação a vazio incluindo suas conexões aos enrolamentos
e seu mecanismo de acionamento. (estes desenhos obrigatoriamente deverão ser em formato A4)

3.2.12- Desenho do comutador de derivação sob carga completo, incluindo chave seletora e suas ligações
aos enrolamentos de comutação e os seguintes diagramas:

- diagrama completo de ligações do comutador incluindo disposi�vos auxiliares de comutação.

- diagrama completo do comando local e remoto e proteções inerentes ao comutador, bem como dos
disposi�vos de comutação.

3.2.13- Diagrama completo das ligações de comando, proteção e medição do transformador, incluindo
TC'S de bucha, relés, válvulas de alívio de pressão, imagem térmica, termômetros, ven�ladores etc.

3.2.14- Desenho da Cabine de Comando

3.2.15- Desenho dos Canecos da Bucha

3.2.16- Memória de cálculo da reatância de núcleo de ar para cada enrolamento.

3.2.17- Memória de cálculo de curto-circuito, indicando:

- Cálculo da corrente máxima de curto-circuito para cada enrolamento;

- Cálculo da capacidade térmica de suportar curtos-circuitos conforme NBR-5356;

- Cálculo da capacidade dinâmica de suportar curtos-circuitos.

- Indicação dos métodos u�lizados nos cálculos dos esforços radiais e axiais;

- Dados de entrada e saída dos cálculos para os esforços radiais e axiais;

- máximas solicitações admissíveis para os esforços radiais e axiais.

3.3- A CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar detalhes adicionais e poderá requerer do
Fornecedor as alterações que julgar necessárias ao projeto.

3.4- Dentro de 20 (vinte) dias após o recebimento dos desenhos para aprovação, será devolvida ao
Fornecedor, uma cópia de cada desenho com a marcação “APROVADO PARA FABRICAÇÃO” ou
“APROVADO PARA FABRICAÇÃO CONFORME MARCADO” ou “NÃO APROVADO”.

3.4.1- Se o desenho for marcado “APROVADO PARA FABRICAÇÃO”, o Fornecedor deverá dar andamento à
fabricação rigorosamente de acordo com o mesmo.

3.4.2- Se o desenho for marcado “APROVADO PARA FABRICAÇÃO CONFORME MARCADO”, o Fornecedor
deverá dar andamento à fabricação de acordo com as marcações indicadas. Paralelamente deverá ele
enviar, dentro de 10 (dez) dias, 04 (quatro) cópias do desenho revisto, de acordo com as modificações
indicadas, para nova aprovação da CONTRATANTE.

3.4.3- Caso o desenho seja marcado “NÃO APROVADO”, o Fornecedor deverá preparar outro desenho de
acordo com as instruções da CONTRATANTE, con�das na carta que acompanhar a cópia do desenho
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devolvido ou no próprio desenho, e submetê-lo, dentro de 10 (dez) dias, novamente à aprovação,
seguindo a ro�na anterior.

3.4.4- O tempo usado para revisar os desenhos devolvidos anteriormente com carimbo “APROVADO
PARA FABRICAÇÃO CONFORME MARCADO” ou “NÃO APROVADO” será considerado como parte do prazo
de entrega.

3.5- A fabricação ou encomenda de materiais ou equipamentos, constantes dos desenhos subme�dos à
aprovação, quando for iniciada antes da devolução ao Fornecedor de uma cópia do desenho
devidamente aprovado pela CONTRATANTE, será por conta e risco do Fornecedor.

3.6- A aprovação dos desenhos será genérica e não eximirá o Fornecedor de suas responsabilidades no
projeto e fabricação. O fato de chamar a atenção do Fornecedor para certos erros, não tornará a
CONTRATANTE responsável por outros, não mencionados.

3.7- Cada vez que um desenho for ressubme�do, deverá ter a revisão marcada com a letra “R” seguida
dos números 1, 2, 3..., Conforme o caso, para indicar que as edições subme�das anteriormente foram
superadas.

3.8- Uma vez completada a fabricação, o Fornecedor enviará à CONTRATANTE três (03) cópias dos
desenhos finais impressos, e uma reproduzível em meio magné�co.

3.9- (30) Trinta dias antes da entrega do equipamento, o Fornecedor deverá fornecer, em 03 (três) vias,
um livro de instruções completo, contendo pelo menos:

1. Manual de instalação, operação e manutenção, conforme item 36;

2. Conjunto completo dos desenhos finais;

3. Catálogos de todos os acessórios;

4. Instruções para transporte;

5. Lista de sobressalente.

3.10- Além do número de Ordem de Compra da CONTRATANTE, deverão aparecer os seguintes dizeres
em todos os desenhos, livros de instruções, etc., enviados pelo Fornecedor:

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

 

4.NATUREZA DO FORNECIMENTO

4.EQUIPAMENTO PRINCIPAL

O fornecimento constará do projeto, fabricação, ensaios, embalagens, transporte, montagem e
comissionamento,  incluindo todos os componentes necessários ao bom funcionamento de 2 (dois)
Transformadores trifásicos de 138-13,8kV 60Hz ligação delta - estrela com neutro acessível, potência
nominal de 20/26/32MVA, com 02 (dois) estágios de ven�lação forçada, comutação de derivações sem
carga na alta tensão, comutação sob carga na baixa tensão e todos Acessórios e materiais inclusos no
fornecimento, descritos abaixo:

Buchas de alta e baixa tensão em material polimérico.

Transformadores de corrente �po bucha.

Radiadores e respec�vas válvulas inferiores e superiores.

Conservador de óleo, com Sistema de selagem �po bolsa.

Válvulas de drenagem dos conservadores.

Indicadores magné�cos dos níveis de óleo.

Olhais de suspensão dos conservadores.
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Olhais de suspensão da tampa.

Orelhas de suspensão do transformador.

Olhais de arrastamento do transformador.

Olhais para içamento das partes a�vas do transformador.

Olhais para içamento de radiadores.

Sapatas para macacos.

Rodas para locomoção do transformador sobre os trilhos, nos dois sen�dos, com a bitola de 1780
mm em ambas as direções.

Terminais para ligar o tanque à terra.

Aberturas para manutenção e inspeção.

Válvulas de segurança (alívio de pressão).

Indicador mecânico da temperatura do óleo para leitura local.

Indicador mecânico da temperatura do enrolamento para leitura local.

Monitor digital da temperatura do óleo para indicação local e remota, com comunicação via RS485,
protocolo MODBUS ou DNP3.

Monitor digital da temperatura do enrolamento para indicação local e remota, com comunicação
via RS485, protocolo MODBUS ou DNP3

Relé detector de gás para proteção do transformador e comutador.

Registros para enchimento, drenagem e filtragem do óleo. Com adaptador para coleta de óleo para
análises.

Bujões de suspiro e drenagem dos radiadores.

Equipamento de ven�lação forçada com disposi�vo para sinalização luminosa Indica�va da
operação dos ven�ladores.

Comutador de derivação sob carga com indicador de posições de taps e supervisor de paralelismo
com disposi�vo para indicação remota (porta RS485 ou mesmo fibra óp�ca, protocolo MODBUS ou
DNP3) com entrada para coroa resis�va.

Relé de súbita pressão para transformador e comutador.

Relé de fluxo de óleo para proteção do comutador de derivação sob carga.

Pintura (acabamento cor cinza claro Munsell n°. 6,5).

Placa de iden�ficação.

Cabine de controle.

Óleo isolante.

Terminais para todas as buchas, conforme informação da CONTRATANTE na aprovação do projeto.

Painel de controle do comutador de derivação sob carga.

Um jogo completo de peças sobressalentes, conforme especificado no item 39.

4.2.PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

O prazo total da entrega dos transformadores e execução dos serviços decorrentes é de 240 dias corridos,
contados a par�r da emissão da ordem de compra. Na tabela abaixo estão descritos os transformadores e
os serviços decorrentes fixando os respec�vos prazos.

ITEM

Nº

BREVE DESCRIÇÃO DOS BENS UNIDADE QUANTIDADE PRAZO
DE
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ENTREGA

(dias
corridos)

1

Transformador trifásico de 138-13,8kV 60Hz ligação
delta - estrela com neutro acessível, potência nominal
de 20/26/32MVA, com 02 (dois) estágios de ven�lação
forçada, comutação de derivações sem carga na alta
tensão, comutação sob carga na baixa tensão e todos
acessórios e materiais sobressalentes discriminados
nas especificações técnicas, incluindo os serviços
decorrentes de ensaios de ro�na, a instalação e
comissionamento dos transformadores.

Ud 2
240

 

PRAZO TOTAL 240

O local de entrega será O Des�no Final dos Bens (ou Local de Entrega) é: Subestação - Lote 08, Conjunto
10, Trecho 5, Polo JK – Santa Maria - DF

Os transformadores deverão ser entregues pelo Fornecedor, totalmente montados e testados, em total
condição para energização.

5. NORMAS TÉCNICAS

Os transformadores de potência e seus acessórios, para fins de projeto, fabricação e ensaios, deverão
obedecer as condições das úl�mas revisões das normas da ABNT e DNC (Departamento Nacional de
Combus�veis), complementadas pelas normas ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE), IEC
(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION), NEMA (NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS
ASSOCIATION), ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) E CISPR (COMITÉ
INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONSRADIO - ELÉCTRIQUES), exceto nas partes explicitamente
modificadas nesta especificação. A Lista de normas técnicas da ABNT e do DNC é a seguinte:

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

NBR-5356 -Transformador de potência - Especificação.

NBR-5034 - Buchas para tensões alternadas superiores a 1kV - Especificação.

NBR-5380 -Transformador de potência - Método de Ensaio.

NBR-5416 - Aplicação de cargas em transformadores de potência Procedimento.

NBR-5458 - Eletrotécnica e eletrônica - Transformadores - Terminologia.

NBR-5590 -Tubos de aço-carbono com requisitos de qualidade, para condução de fluídos - Especificação.

NBR-5915 - Parte I - Chapas finas a frio de aço-carbono para estampagem Especificação.

NBR-6650 - Chapas finas à quente de aço-carbono para uso estrutural - Especificação.

NBR-6663 - Requisitos gerais para chapas de aço-carbono e de aço de baixa liga e alta resistência -
Padronização.

NBR-6869 -Determinação de rigidez dielétrica de óleos isolantes - Método dos eletrodos de disco -
Método de Ensaio.

NBR-6939 -Coordenação de isolamento - Procedimento.

NBR-7034 - Materiais isolantes elétricos - Classificação térmica - Classificação.

NBR-6856 -Transformador de corrente - Especificação.

NBR-6821 -Transformador de corrente - Método de Ensaio.

NBR-5038 -Comutadores de derivações em carga - Especificação.
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NBR-5039 -Mecanismos de acionamento motorizados para comutadores de derivações em carga -
Especificação.

NBR-5059 -Mecanismos de acionamento motorizados para comutadores de derivações em carga -
Método de Ensaio.

NBR-7277 -Medição do nível de ruído de transformadores e reatores – Métodos de Ensaio.

NBR 8840 -Guia para amostragem de líquidos isolantes.

MB - 985 -Ensaios de aderência em �ntas e reves�mentos similares - Método de Ensaio.

NBR-7397 -Produto de aço ou ferro fundido - verificação do reves�mento de zinco - determinação da
massa por unidade de área - Método de Ensaio.

NBR-7398 -Produto de aço ou ferro fundido - verificação do reves�mento de zinco - verificação da
aderência - Método de Ensaio.

NBR-7399 -Produtos de aço ou ferro fundido - verificação do reves�mento de zinco - verificação da
espessura do reves�mento por processo não                     destru�vo - Método de Ensaio.

NBR-7400 -Produtos de aço ou ferro fundido - verificação do reves�mento de zinco - verificação da
uniformidade do reves�mento - Método de Ensaio.

NBR-9025 -Produtos planos de aço, para fins elétricos, de grão não orientado, totalmente processado.

NBR-9026 -Produtos planos de aço para fins elétricos de grão não orientados, semiprocessados.

NBR-5161- Produtos laminados planos de aço para fins elétricos - Métodos de Ensaios.

NBR-10576-Guia para acompanhamento de óleo Mineral Isolante de Equipamentos Elétricos.

NBR-7070- Guia para amostragem de gases e óleo em transformadores e análises dos gases livres e
dissolvidos.

NBR-7274 -Interpretação da Análise dos gases de Transformadores em serviço.

NBR-7148 -Determinação de densidade de petróleo e derivados - Método do densímetro - Método de
Ensaio.

NBR-6234 -Método de ensaio para determinação de tensão interfacial de óleo água.

NBR-7037 -Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência em óleo isolante
mineral - Procedimento.

NBR-5058 -Comutadores de derivações em carga - Método de Ensaio.

NBR-9368 -Transformadores de potência de tensões máximas até 145kV Padronização.

Resolução CNP 06 / 89

SCM 047 do CFQ / SCM / GCOI (úl�ma revisão).

Regulamento Técnico DNC N  03/94.

ASTM D 1305-83- Specifica�on for Electrical Insula�on Papel and Paperboard.

IEC Publica�on 554-3-5; First Edi�on 1984 : Specifica�on for Papers for Electrical Purposes.

NBR 11903 – Papel Isolante Elétrico – especificação.

 

O Transformador deverá atender a todos os requisitos da Norma regulamentadora número 10 (NR10),
nos aspectos de segurança de projeto previstos no item 10.3 e em seus sub itens 10.3.1 a 10.3.10 naquilo
que for per�nente.

6. ACABAMENTOS

O Fornecedor deverá dar ao transformador e seus acessórios um acabamento adequado. Todas as
super�cies dos tanques, das tampas e dos acessórios no interior e exterior deverão ser completamente
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limpas de toda poeira e outras impurezas por meio de jato de malha granalha de aço. As rebarbas e as
bordas cortantes deverão ser removidas.

As super�cies internas deverão ser pintadas com duas demãos de �nta branca à base de resina sinté�ca,
resistente a temperaturas elevadas, sem contaminar o óleo isolante e sem por ele serem afetadas. As
super�cies externas receberão duas demãos de �nta protetora à base de epóxi. Sobre esta �nta base
deverão ser aplicadas duas camadas de �nta sinté�ca na cor cinza claro Munsell N.6.5. A pintura deverá
ser terminada na fábrica, ficando apenas os retoques eventuais para serem feitos no campo.

7. INTERCAMBIALIDADE

O transformador a ser adquirido trabalhará em paralelo, através do sistema mestre, individual e
comandado, com outras unidades instaladas na subestação.

8. TIPO

O transformador deverá ser imerso em óleo, �po núcleo envolvido, ligação em triângulo na alta e estrela
com neutro acessível na baixa tensão, grupo de ligação DYn1.

A freqüência deverá ser de sessenta Hertz (60 Hz).

9. CAPACIDADE NOMINAL E DE CURTO CIRCUITO

O transformador deverá, sem modificação nas buchas ou transformadores de corrente, ter capacidade
nominal con�nua:

- de 20MVA com resfriamento natural;

- de 26MVA com a entrada do primeiro estágio de ven�lação;

- de 32MVA com entrada do segundo estágio de ven�lação.

O transformador deverá ser capaz de fornecer, em qualquer derivação, as potências acima citadas, sem
ultrapassar o limite de elevação de temperatura indicado no item 11 desta especificação.

O transformador deverá ser projetado para suportar, sem avarias, os efeitos térmicos e dinâmicos
provocados por correntes de curto-circuito, de acordo com a NBR 5356.

10. SOBRECARGA

O transformador deverá ser projetado para suportar sobrecargas de pequena duração, de acordo com a
NBR 5416.

11.ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA COM POTÊNCIA NOMINAL CONTÍNUA

11.1 As elevações de temperatura com potência nominal con�nua serão como se segue, de acordo com a
NBR 9368:

11.2 A elevação máxima de temperatura do enrolamento, em ambiente de 40°C para operação a plena
carga, não deve exceder 55°C, medida pelo método de variação de resistência da NBR 5380.

11.3 A elevação de temperatura do óleo, em ambiente de 40°C em qualquer parte do tanque, não deve
exceder a 55°C (por termômetro).

12. REQUISITOS ELÉTRICOS

DESCRIÇÃO ALTA TENSÃO BAIXA TENSÃO

Designação dos terminais H1 H2 H3 X1 X2 X3 XO

Ligação (Grupo DYn1) Delta com conexões
acessíveis

Estrela com neutro
acessível

Potências Nominais (MVA) 20/26/32 20/26/32

Freqüência Nominal (Hz) 60 60
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Comutação de Derivação Sem carga

141,2-138-134,95-132-
128kV

Sob carga 
(13,8 +/- 16 x 0,625%) kV

Corrente de Curto Circuito (kA) Conforme 
NBR 5356

Conforme 
NBR 5356

Isolamento Pleno Pleno

Tensão Nominal / 
Tensão Máxima opera�va (KV)

 

138/145

 

13,8/15

Nível Básico de Impulso (KV) 650 110

Classe de Isolamento (kV) 138 13,8

Tensão Aplicada Induzida a Freqüência
Industrial.(KV)

 

275

 

34

Impedância, 75º C, base 20 MVA, 138/13,8KV = (15%)

Limites de elevação de temperatura conforme tabela 10 da NBR 5356

Nível de ruído audível à tensão de freqüência nominal com ven�lação forçada = 
76 dB

FONTES AUXILIARES

- Circuitos de controle: 125 Vcc + ou – 10%, exceto ven�lação e acionamento do comutador que serão em
220 Vca - 60 Hz.

- Circuitos auxiliares (aquecimento, iluminação e tomadas): 220 Vca – 60 Hz – Fase/Neutro.

- Circuitos de alimentação da ven�lação forçada: 380/220 Vca – 60 Hz, trifásico com neutro aterrado.

13. MUDANÇAS DE DERIVAÇÕES.

13.1. MUDANÇAS DE DERIVAÇÕES A VAZIO.

13.1.1- Enrolamento de  tensão superior (138kV) deverá ter derivações de 141,2 - 138 - 134,95 - 132 e
128kV.

13.1-2- As derivações do enrolamento de tensão superior deverão ser trazidas a um comutador de
posições, operado manualmente e sem carga, por disposi�vo localizado fora do tanque e acessível do
chão. Tal disposi�vo deverá ser protegido contra operação não autorizada, ter previsão para indicador de
posição situado em lugar bem visível e de modo a não ser necessário abrir o cadeado para a leitura de
indicação.

13.1-3- O comutador de derivações de alta tensão no interior do tanque do transformador poderá ser
disposto na horizontal ou ver�cal. Haverá que se prover, em posições estratégicas na parede ou tampa do
tanque, janelas de visita para inspeção aos contatos do comutador e de engrenagens do seu comando.

13.1.4- O comutador de derivações deverá ter construção mecânica e elétrica sólidas e ser projetado com
arranjo das conexões e cabos terminais de modo a evitar dificuldades em condições de tensões
transientes. Todas as ligações internas permanentes deverão ser feitas com solda forte ou forjada em
molde. Não serão admi�das ligações com solda branca. Todas as ligações deverão ser tais que o corpo do
terminal não possa girar com a porca. As partes destacáveis deverão ser reduzidas ao mínimo a fim de
evitar a possibilidade de que se soltem e sejam introduzidas nos enrolamentos.

13.2. MUDANÇAS DE DERIVAÇÕES SOB CARGA.
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13.2.1- O transformador deverá ser equipado com comutador de derivações do �po a vácuo, instalado no
enrolamento de baixa tensão 13,8kV.

13.2.2- O comutador de derivações operando sob carga deverá ser de 13,8 +/- 10% em 32 taps de
0,625%.

13.2.3- O comutador de derivações sob carga deverá ter comando manual ou automá�co com controle
local e remoto.

13.2.4- O comutador de derivações deverá ser provido de meios para fixação na posição selecionada e
para impedir qualquer possibilidade de operação acidental. Deverá ser provido um disposi�vo para
impedir a operação reversa.

13.2.5- O comutador de derivações deverá permi�r a operação em paralelo do transformador com um
outro de caracterís�cas iguais.

13.2.6- O mecanismo deverá ser equipado com disposi�vo de inspeção para verificação do alinhamento
da posição do indicador com a posição efe�va de uma derivação.

13.2.7- O painel de controle do comutador de derivações sob carga, a ser instalado no próprio
transformador, junto ao mecanismo de comutação, deverá conter no mínimo a seguinte aparelhagem
além das descritas na NBR 5356:

- indicador de posição e supervisor de paralelismo

- contador de operação do comutador

- chave de seleção local – remoto

- disposi�vo para desligamento local

- disposi�vo para desligamento remoto

- botoeira para comando elétrico local

- alavanca para comando manual local

- lâmpadas e aquecedores, ambos com controle manual.

- tomada monofásica - 220V.

- disposi�vos do sistema de proteção do comutador

- trava para evitar operação não autorizada

- divisor potenciométrico, para 33 taps, com 10 ohms por posição para sinalização remota em dois locais
dis�ntos.

- saída analógica para 33 taps, de 4 a 20mA para sinalização remota.

13.11- O comutador de derivações deverá ser protegido por relé de fluxo de óleo com contatos
normalmente abertos, independentes para alarme e desligamento.

13.12- O comutador de derivações sob carga elétrica deverá ser próprio para operar em níveis de
correntes de 400A.

14. BUCHAS

14.1- Todas as buchas deverão ser do �po removível para facilitar a troca.

14.2- As buchas deverão ficar dispostas de acordo com o desenho da especificação do Item 46.

14.3- As buchas classe 145kV deverão ser para uso externo, confeccionados de material polimérico
cons�tuído de tubo de resina epóxi reforçado com fibra de vidro, à prova de explosões e saias moldadas
em borracha de silicone com a distância de escoamento especificada, conferindo-lhe repelência a
líquidos, baixo peso e imunidade a trincas acidentais, conforme IEC 61 462-TR2.

14.4- A parte inferior das buchas deverá ser formada por resina que resista a explosões ou minimize seus
efeitos em caso de uma eventual falha. Para tanto, deverá ser protegida, por um tubo de resina epóxi
reforçado com fibra de vidro resistente a explosão ou por um isolador de forma cônica moldado a vácuo



02/05/2019 SEI/GDF - 12707674 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15755153&infra_sist… 34/58

em resina epóxi que não es�lhace em caso de falha da bucha. O isolador epóxi deverá ser projetado para
suportar o processo de secagem interna da parte a�va do transformador com temperaturas até 120ºC.
Os materiais usados não deverão permi�r a entrada de umidade no isolador durante o transporte e
armazenagem. A transição entre o tubo de fibra de vidro, e o anel metálico inferior do isolador deve
assegurar a estanqueidade do óleo e prover uma junção eficiente à aplicação de cargas transversais.

14.5- As buchas de 138kV deverão ser capaci�vas, com a isolação principal do �po papel impregnado
com óleo (OIP) ou com resina epóxi (ERIP). As buchas capaci�vas OIP deverão ser equipadas com visores
de nível de óleo apropriados e com meios para re�rada da amostra e drenagem de óleo. Deverão ser,
ainda, providas de derivação de ensaio.

14.6- Os conectores terminais das buchas deverão ser incluídos no fornecimento e serão definidos
posteriormente na aprovação dos desenhos.

14.7- As caracterís�cas elétricas das buchas devem sa�sfazer a norma NBR 5034, conforme discriminado
abaixo:

ESPECIFICAÇÕES DAS BUCHAS
LADO
DE

138kV

LADO
DE

13,8kV
NEUTRO

Tensão nominal (kV) 145 15 15

Corrente Nominal (A) 800 2000 2000

Distância mínima de escoamento (mm) 20 mm / kV 2800 280 280

Tensão suportável de impulso atmosférico pleno (kV crista) 650 110 110

Tensão aplicada sob freqüência industrial a seco (60 seg.) e sob chuva
(10 seg.)

 (kV)
275 45 45

15.CONEXÕES TERMINAIS

15.1- Os terminais das partes vivas imersas deverão estar localizados de tal maneira que um mínimo
volume de óleo isolante precise ser removido, em caso da necessidade de acesso aos mesmos.

15.2- O transformador deverá ser provido de 4 (quatro) terminais próximos as rodas, para conexão à
terra com cabo de cobre de 70 mm2.

15.3- Todas as conexões deverão ser caldeadas, soldadas ou prensadas. Não serão aceitas conexões com
solda a estanho ou similar.

15.4- Todas as conexões deverão ser efetuadas de maneira a impedir que os terminais girem quando as
porcas es�verem sendo apertadas.

16. TRANSFORMADORES DE CORRENTE TIPO BUCHA

O transformador de potência deverá ser fornecido com transformador de corrente �po bucha, a ser
instalado nos terminais:

X0 deverá ser instalado transformador de corrente do �po bucha com exa�dão 10B100 relação
600-5 para a proteção de sobrecorrente de terra;

X2, para a alimentação do disposi�vo de controle térmico, deverá ter classe de exa�dão 1.2 para a
carga requerida pelo sistema indicador de temperatura, apresentado no item 19 desta
especificação e para as correntes e relações nominais adequadas;
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X3 deverá ser instalado transformador de corrente do �po bucha com exa�dão 1,2C25 relação
1490-5 para o compensador de queda de tensão na linha.

17. TANQUE E TAMPA

O tanque, a tampa e os radiadores deverão ser feitos de chapa de aço suficientemente forte, conforme
NBR 6650 e NBR 6663, para conter o óleo sob temperatura e pressões correspondentes aos diversos
regimes de operação e adequadamente rígidos para manuseio durante o transporte. Deverão ainda
suportar pleno vácuo interno, ao nível do mar (760 mm de Hg), sem apresentar qualquer deformação
maior que 5 mm e ser absolutamente estanques ao óleo durante toda a vida do transformador. A pintura
interna do tanque e tampa deve ser feita com �nta que não provoque reações com o óleo mineral
isolante e, consequentemente, venham a aparecer gases dissolvidos que mascarem as análises
cromatográficas.

 17.1. A tampa do transformador deverá ser aparafusada e vedada para impedir a entrada de umidade ou
vazamento de óleo. Deverá ainda ser provida de guarnições resistentes e indeformáveis, de modo a
garan�r perfeita vedação do óleo.

17.2. A tampa do transformador deverá ter mais de uma janela para permi�r um rápido acesso ao painel
de ligações, de modo a facilitar o acesso às conexões internas sem a necessidade de remoção das buchas.
Deverá, ainda, ter ressaltos pelo lado externo para evitar o acúmulo de água junto às guarnições. O
aterramento do núcleo deverá ser conectado externamente através de uma bucha fixada na tampa do
transformador.

17.3- A instalação final do transformador deverá ser sobre trilhos de bitola 1780 mm, os quais serão fixos
sobre base de (trilho TR-45) de concreto.

17.4- O transformador deverá ser fornecido com truques e rodas bidirecionais adequadas para a
movimentação do transformador nos trilhos mencionados no item acima, em duas direções em ângulo
reto.

17.5- As rodas deverão ser adequadamente resistentes à corrosão e equipadas com pinos de lubrificação
e disposi�vo para frenagem do transformador.

17.6- Com o obje�vo de modificar a direção das rodas e mover o transformador, a base deverá ser
provida de quatro sapatas adequadamente localizadas, para macacos hidráulicos, a uma altura mínima de
300 mm do solo.

17.7- Deverão ser fornecidos os seguintes disposi�vos:

a) olhais para elevação da tampa;

b) orelhas para elevação do transformador completo;

c) disposi�vos para levantamento da parte a�va do tanque;

d) olhais para içamento dos radiadores;

e) olhais para suspensão do conservador.

18. RADIADORES

Os radiadores devem ser fabricados em chapas galvanizadas, com no mínimo 1,2 mm de espessura e
tubos, com no mínimo 1,6 mm de espessura, de acordo com a NBR 5915 e NBR 5590.

A refrigeração do óleo deverá ser feita por meio de radiadores do �po removíveis, dispostos lateralmente
ao tanque do transformador e nele fixados por meio de flanges adequados. Cada radiador deverá ser
provido de bujões (inferior e superior) para re�rada do óleo e de olhais para elevação.

Entre as tomadas de óleo do tanque e os flanges de montagem dos radiadores deverão ser interpostas
válvulas de vedação do óleo de duas posições (aberta e fechada), tendo cada válvula um indicador de
posição perfeitamente visível. Estas válvulas deverão ter a vedação do �po metal/metal para permi�r a
re�rada dos radiadores sem que para isso seja necessário re�rar o óleo do tanque ou reduzir o seu nível.
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Com o tanque cheio estas válvulas deverão suportar a pressão do óleo, sem apresentar vazamento.
Durante a inspeção serão testadas algumas válvulas.

Os radiadores deverão ainda ser equipados com um número adequado de ven�ladores, próprios para
instalação exterior. Estes ven�ladores deverão ser suficientemente silenciosos, para permi�r um
resultado sa�sfatório no ensaio de nível de ruído. Os radiadores deverão ser galvanizados, a quente,
devendo tal fato ser previsto no projeto do transformador com relação à sobrecarga.

19. SUPERVISÃO TÉRMICA

19.1- O transformador deverá ter um indicador mecânico com ponteiro para leitura local da temperatura
do óleo no ponto mais quente, com escala de 20°C a 150°C, e dispor de ponteiros que indiquem a
temperatura máxima alcançada. O aparelho mostrador deverá ser fixado externamente no tanque, em
local bastante visível, de modo que seja legível a um observador em pé, no nível da base do
transformador

 19.2- A leitura local da temperatura do ponto mais quente do enrolamento, fase B deverá ser feita
através de um indicador mecânico com ponteiro com escala de 20°C a 150°C, e dispor de ponteiros que
indiquem a temperatura máxima alcançada. O aparelho mostrador deverá ser fixado externamente no
tanque, em local bastante visível, de modo que seja legível a um observador em pé, no nível da base do
transformador.

19.3- O transformador de potência deverá ser provido de elementos detectores de temperatura para
indicação remota da temperatura do óleo e dos enrolamentos. O sinal para indicação remota deverá ser
porta serial RS 235 ou RS 485 ou mesmo FIBRA OTICA.

19.4- A supervisão de temperatura do óleo deverá dispor de 2 contatos NA, livres de potencial, para 10A
em 125Vcc, para acionar os circuitos de alarme e de desligamento, quando tal temperatura a�ngir limites
pré – determinados.

19.5- A supervisão de temperatura do enrolamento deverá dispor de 4 contatos NA, livres de potencial,
para 10A em 125Vcc, para acionar os circuitos de ven�lação estágio 1, ven�lação, estágio 2, alarme e
desligamento do transformador, quando tal temperatura a�ngir limites pré – determinados.

19.6- Os terminais dos transformadores de corrente, assim como os elementos das imagens térmicas,
deverão ser levados a blocos terminais da cabine de controle do transformador.

20. CONTROLE AUTOMÁTICO DA VENTILAÇÃO FORÇADA

O equipamento de resfriamento da ven�lação forçada deverá ser projetado com suficiente reserva para
permi�r a re�rada de serviço de um dos ven�ladores e ainda permi�r a operação do transformador com
carga nominal, sem exceder os limites de elevação de temperatura.

O controle da ven�lação forçada deverá ser feito manual ou automa�camente. O comando automá�co
será através dos indicadores de temperatura dos enrolamentos da fase B. Portanto, estes indicadores
deverão ser providos de um número suficiente de pares de contatos para realização desta operação.

A fonte de alimentação dos ven�ladores será fornecida pelo serviço auxiliar da subestação em 380 V, 60
Hz, trifásico, sendo que o equipamento de ven�lação deverá incluir, pelo menos, os seguintes
componentes:

a) banco completo de ven�ladores com chave de par�da e disposi�vos de proteção contra sobrecarga,
curto-circuito e DPS. Cada contator deverá desligar no máximo dois ven�ladores.

b) chave de controle de duas posições: manual e automá�co;

c) proteção temporizada contra subtensão.

Os circuitos deverão, ainda, ser projetados de modo a permi�r o controle manual, remoto, indicação à
distância de "ven�lação forçada ligada" e alarme de "falha na ven�lação forçada".

NOS CIRCUITOS DE CONTROLE DA VENTILAÇÃO FORÇADA E ONDE FOR NECESSÁRIO O USO DE RELES
TEMPORIZADORES, ESSES DEVERÃO SER DO TIPO ELETROMECÂNICOS. NÃO SERÃO ACEITOS RELES
ELETRÔNICOS.
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21. CABINE DE CONTROLE

21.1- Deverá ser fornecida uma cabine de controle, a ser construída com chapa de aço n° 12 USG, à prova
de tempo e estanque, montada no próprio tanque e acessível do solo.

21.2- A cabine acomodará todos os disposi�vos de controle, terminais para ligações de suprimento de
força, terminais dos transformadores de corrente e para todos os circuitos de supervisão e controle.

21.3- Na parte inferior da cabine deverá haver uma chapa removível, dotada de 4 ori�cios alinhados para
eletrodutos de duas polegadas. Deverá ser provida de luvas soldadas para ligação dos eletrodutos da
fiação de controle de interligação do transformador com os painéis da casa de comando, devendo
possibilitar a movimentação do transformador sem necessidade de serem desligados os eletrodutos ali
presos.

21.4- A cabine deverá possuir porta de acesso com tranca e fechadura �po YALE, iluminação interna e
tomada monofásica em 220 V.

21.5- Todos os condutores de controle, alarme e proteção deverão ser levados à Cabine de controle
através de eletrodutos de aço galvanizado, dotados de caixa de passagem onde necessário, para facilitar a
passagem dos cabos.

21.6- Os cabos externos deverão entrar pela parte inferior da Cabine de controle. Todos os condutores a
serem u�lizados deverão possuir seção nominal mínima de 2,5 mm² para os circuitos dos TC'S e 1,5 mm²
para os demais circuitos, exceto aquele dos ven�ladores, cuja seção deve ser dimensionada de acordo
com a respec�va corrente. Deverão ser em cabos de cobre flexíveis, isolados para 750V, à prova de fogo e
umidade.

Os condutores deverão ser iden�ficados por e�quetas indeléveis, fixadas nas extremidades dos mesmos
e os blocos terminais deverão ser facilmente acessíveis e do �po para conexão de terminal, �po olhal.

21.7- Na parte interna da porta deverá ser fixada uma placa metálica, contendo a gravação do esquema
de controle, alarme e resfriamento do transformador, conforme item 29 desta especificação.

21.8- Em todos os circuitos de comando e controle deverão ser previstos a u�lização de disposi�vos de
proteção contra sobre cargas, curto circuitos, DPS, etc. para evitar a queima dos componentes.

21.9- Os bornes referente aos circuitos de corrente deverão ser do �po olhal e não seccionáveis.

22. CONSERVADOR DE ÓLEO TANQUE PRINCIPAL E SELAGEM DO TRANSFORMADOR

22.1- O sistema de preservação do óleo deverá ser de construção suficientemente robusta não sendo
permi�do o uso de membrana, para previsão de variação de volume de óleo devido às mudanças de
temperatura entre 0°C e máxima temperatura permi�da em operação nominal, sem desenvolver
pressões nega�vas ou posi�vas excessivas. O tanque do conservador deverá possuir um sistema de
selagem para isolar o óleo do transformador do meio externo não permi�ndo o contato com o ar
atmosférico. O material do sistema de selagem deverá atender as caracterís�cas de flexibilidade e
impermeabilidade de acordo com a norma ASTM D3455 e deverá ainda ser compa�vel com o óleo
mineral isolante. Deverá ser apresentado relatório de ensaio de aprovação do sistema de selagem
usados, junto ao CEPEL.

22.2- Caso o selamento do transformador requeira qualquer �po de proteção adicional �po relés de
súbita pressão ou outros, estes deverão ser instalados e seus custos diluídos no preço.

22.3- O conservador deverá ser equipado com respirador, secador de ar com Sílica-gel livre de
manutenção protegido contra choques mecânicos e indicador magné�co de nível de óleo.

22.4- A tubulação entre o tanque do transformador e o conservador deverá ter válvula ou registro e
flange antes e após o relé de gás, a fim de permi�r fácil remoção do conservador e do próprio relé de gás.

22.5- O indicador de nível do �po magné�co deverá ter dois jogos separados de contatos auxiliares,
normalmente abertos, para alarmes de nível baixo e alto, tendo na face o nível "normal" rela�vo a 25°C e
os níveis máximo e mínimo admissíveis. Deverá, ainda, ser instalado no conservador em posição tal, que
proporcione boa visibilidade.
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 22.6- O conservador deverá ser equipado com duas válvulas de ligação para filtro prensa (rosca 1 1/2"
BWG), localizadas em lados opostos do mesmo (faces laterais), sendo uma na parte inferior e outra na parte
superior, e deverá possuir uma válvula de interligação ( By-Pass ), entre o conservador e o secador de ar, de
tal forma que durante as eventuais manutenções o sistema de selagem não fique exposta a sobre pressões.

23. CONSERVADOR DE ÓLEO DO COMUTADOR DE DERIVAÇÕES SOB CARGA

23.1- O conservador de óleo do comutador de derivações sob carga deverá ser constru�vamente
semelhante ao conservador do tanque principal sem membrana ou bolsa, podendo ser fisicamente
acoplado à este, sendo no entanto completamente estanque, não permi�ndo desta forma, a passagem
de óleo ou gases do comutador, para o conservador do tanque principal.

23.2- O tanque deverá ser provido de um respirador, acoplado a um secador de ar contendo sílica gel
livre de manutenção, o qual deverá ser mecanicamente protegido contra choques.

23.3- Este conservador também deverá ser provido de um indicador de nível de óleo �po magné�co,
idên�co ao especificado para o conservador de óleo do tanque principal, devendo ter também válvulas
de ligação para filtro prensa similares às do conservador do tanque principal e disposi�vo para coleta de
amostra do óleo.

24. GUARNIÇÕES

24.1- As guarnições a serem u�lizadas no transformador e seus acessórios, deverão ser de material
comprovadamente resistente ao óleo.

24.2- As juntas com guarnições do tanque, das janelas de inspeção, das buchas e de outras ligações
aparafusadas deverão ser projetadas de modo a preservá-las e protegê-las contra a ação de água e dos
raios do sol.

24.3- As juntas deverão garan�r a estanqueidade ao óleo e água e ainda, serem providas de sulcos e
ressaltos convenientes para evitar o escorregamento das guarnições pelo esmagamento.

25. PAPEL ISOLANTE

Deverão ser colocadas, nos 03(três) cabos de saída de alta tensão, 03(três) amostras testemunhas do
papel isolante do transformador com, pelo menos 30 gramas cada, para avaliação do grau de
polimerização.

Essas testemunhas deverão estar presentes desde a montagem final do transformador, permanecendo
nos processos de secagem e acompanhando-o durante a sua vida ú�l. Antes e após o processo de
secagem serão subme�das a ensaio de grau de polimerização, não podendo haver variações maiores do
que 15% entre os valores encontrados. Sendo que o valor mínimo admi�do após a secagem não deverá
ser inferior a 950 (novecentos e cinqüenta), de acordo com as normas:

- ASTM D1305-83: “Specifica�on for Electrical Insula�ng Paper and Paperboard “;

- IEC Publica�on 554-3-5, First edi�on, 1984: “Specifica�on for Cellulosic Papers for Electrical Purposes”;

ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 11903 – Papel Isolante Elétrico.

Para garan�r um papel isolante elétrico de alta pureza química, uniforme na espessura, textura e
densidade, estas especificações apresentam valores bem definidos para requisitos de massa específica
aparente, condu�vidade do extrato aquoso e porosidade. Fixam ainda valores limites para outras
propriedades �sicas e químicas, com o obje�vo de que seja fabricado um papel a ser usado na
construção de equipamentos elétricos, apresentando excelentes caracterís�cas de resistência mecânica,
isolação elétrica, estabilidade térmica e não – contaminantes dos líquidos dielétricos.

26. ÓLEO MINERAL ISOLANTE

Os transformadores deverão ser fornecidos com óleo mineral isolante na quan�dade necessária mais
uma reserva de 10%.

Deverão ser realizados todos os ensaios de norma, bem como a análise cromatográfica de amostras do
óleo isolante, coletados antes e depois da realização dos ensaios dielétricos. Tais amostras deverão ser



02/05/2019 SEI/GDF - 12707674 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15755153&infra_sist… 39/58

re�radas da unidade ensaiada sob as vistas do inspetor da CONTRATANTE, e os ensaios deverão ser
executados de acordo com a Norma NBR 7070.

26.1- Geral

Os óleos isolantes deverão:

a) ser límpidos e isentos de qualquer material em suspensão ou sedimentação.

b) ser isentos de água ou outras frações de petróleo que possam atacar o equipamento ou seus
componentes.

c) ser isentos de adi�vos sinté�cos de qualquer espécie.

26.2- Acondicionamento:

O óleo que não for transportado no equipamento deverá ser acondicionado em tambores, de aço, não
retornáveis, e estes deverão sa�sfazer às seguintes exigências:

a) ser lacrados e para armazenamento não abrigado

b) ter capacidade de 200 litros

c) ter reves�mento interno resistente à ação do óleo (exemplo: reves�mento à base de resina epóxi).

d) ter duas aberturas em sua parte superior, providas de bujões que sejam estanques ao óleo e não
permitam entrada de umidade. Os bujões e elos devem ser do �po "tri-sure" ou similar.

26.3- Marcação

Cada tambor deverá trazer indelevelmente marcado em suas partes superiores e inferior, as seguintes
informações:

1. Nome ou marca comercial do Fornecedor

2. Iden�ficação completa do óleo

3. Número de série da unidade

4. Data de enchimento do tambor

5. Peso bruto e líquido

6. Volume de óleo

26.4- Inspeção e Amostragem

26.4.1- Inspeção

A CONTRATANTE se reserva o direito de proceder a uma inspeção geral nas instalações do fornecedor,
quando serão verificadas as condições de tratamento, marcação, acondicionamento e manuseio do óleo.
Como resultado dessa inspeção o óleo poderá ser rejeitado, independentemente da realização dos
ensaios para verificação das caracterís�cas do mesmo.

26.4.2- Amostragem

A amostragem do fornecimento em tambores deverá ser efetuada conforme indicado no quadro 2 (ver
ASTM – D 923 "Standard Methods of Sampling Electrical Insula�ng Liquids").

NOTA: Cada remessa consiste de todos os tambores com óleo de mesmas caracterís�cas, e serão
entregues de uma só vez.

26.5- Ensaios

26.5.1- Verificação das caracterís�cas

Os ensaios para verificação das caracterís�cas do óleo deverão ser efetuados de acordo com as normas
indicadas nos Itens 26.7 e 26.8 desta especificação, no laboratório da CONTRATANTE ou em laboratório
por ela indicado.

26.5.2- Relatório dos ensaios
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Os relatórios deverão conter:

1. Iden�ficação e quan�dade do material da remessa

2. Número de unidades ensaiadas

3. Descrição breve dos ensaios.

4. Todos os resultados ob�dos

5. Número da Ordem de Compra ou Pedido de Material

O material não será liberado pelo inspetor da CONTRATANTE, enquanto não forem enviadas pelo menos
três vias do relatório dos ensaios.

26.6- Aceitação e Rejeição

26.6.1- Óleo fornecido em tambores

O critério para aceitação e rejeição da remessa de óleo fornecido em tambores é o indicado no quadro 2,
desta especificação.

De cada tambor, aleatoriamente escolhido, será re�rada uma amostra, após o que a unidade será
numerada e novamente lacrada. Se uma amostra falhar em qualquer ensaio, duas amostras adicionais
deverão ser re�radas do mesmo tambor e ensaiadas. Ocorrendo nova falha em qualquer ensaio,
considera-se o tambor como tendo falhado.

26.6.2- Óleo fornecido con�do em equipamentos

Para os óleos fornecidos con�dos em equipamentos, os ensaios serão efetuados em pelo menos uma
amostra re�rada de cada equipamento. Ocorrendo falha em qualquer ensaio, duas amostras adicionais
deverão ser re�radas do mesmo equipamento e ensaiadas. Ocorrendo nova falha em qualquer ensaio o
óleo será rejeitado.

26.7- Especificação para o Óleo Mineral Isolante Na�ênico

 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES VALORES (1) MÉTODOS

  Mínimos Máximos  

Aparência -- O óleo deve estar claro, limpo e isento de material em
suspensão. Visual

CARACTERÍSTICAS UNIDADES
VALORES (1)

MÉTODOS
Mínimos Máximos

Cloretos -- Ausente NBR-5779

Cor -- -- 1,0 ABNT MB-
351

Densidade a 20ºC -- 0,861 0,900 NBR-7148

Enxofre Corrosivo -- Não Corrosivo ABNT MB-
899

 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES VALORES (1) MÉTODOS
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  Mínimos Máximos  

Estabilidade à oxidação
 

 
  

 

NBR-10504
-Índice neutralização (IAT) mgKOH/g -- 0,40

- Borra % massa -- 0,10

- fator de Perdas dielétricas90º C % -- 20

Fator de perdas dielétricas(2)    

 

NBR-12133

À 25ºC % -- 0,05

À 90ºC % -- 0,40

À 100ºC % -- 0,50

Índice de Neutralização (IAT) mgKOH/g -- 0,03 ABNT MB-101

CARACTERÍSTICAS UNIDADES
VALORES (1)

MÉTODOS
Mínimos Máximos

Ponto de Anilina ºC 63 84 ABNT MB-299

Ponto de Fluidez (3) ºC -- -39 ABNT MB-820

Ponto de Fulgor ºC 140 -- ABNT MB-50

Rigidez Dielétrica (4)

 

   

- Eletrodo de disco 30 -- NBR-6869

- Eletrodo VDE 42 -- NBR-10859

Rigidez Dielétrica a Impulsos

(eletrodos agulha/esfera)
KV 145 -- ASTM D3300

Sulfatos -- Ausentes NBR-5779

Tendência à Evolução de Gases (5) µl/min Nega�vo
ASTM D2300

Método B

Tensão Interfacial à 25ºC mN/m 40 -- NBR-6234

Teor de Carbono Aromá�co % Anotar ASTM D2140

Teor de Inibidor de Oxidação DBPC/DBP % massa -- 0,08 NBR-12134

Teor de PCB Mg/Kg Não detectável ASTM D4059

Viscosidade (6) mm2/s   ABNT MB-293
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(cSt)À 20ºC -- 25,0

À 40ºC -- 11,0

À 100ºC -- 3,0

Teor de Água (7) mg/Kg (ppm)  35 NBR-10710

      

Notas:

Os recipientes des�nados ao fornecimento de óleo mineral isolante devem ser limpos e isentos de
materiais estranhos. O reves�mento interno deve ser cons�tuído de resina epóxi, convenientemente
curada, ou material equivalente em desempenho.

Os valores es�pulados são absolutos segundo a Norma ASTM E29 e não estão sujeitos à correção pela
tolerância dos métodos de ensaio.

Esta especificação requer que o óleo isolante atenda ao limite de Fator de Perdas Dielétricas à 25ºC e a
100ºC ou à 90ºC.

Este valor é exigido por tratar-se de óleo isolante de origem na�ênica. No entanto, considerando-se as
condições climá�cas do Brasil outros valores poderão ser aceitos quando se tratar da aplicação do
produto no país.

Esta especificação requer que o produto seja aprovado em um outro ensaio, não nos dois. Em caso de
dúvida, esta deverá ser dirimida do ensaio do eletrodo de disco.

Enquanto não se dispuser, no país, de instrumentação necessária ao controle e acompanhamento desse
ensaio, a aceitação do limite estabelecido está condicionada à informação do fabricante de que o
produto foi ob�do do mesmo petróleo e sob o mesmo processamento de que resultaram os valores
anteriores dentro desta especificação. A Petrobrás informará aos usuários o fabricante e a marca do
produto, a cada importação que fizer.

O ensaio de viscosidade será realizado em duas temperaturas dentre as três citadas.

Este item não se aplica a produtos transportados em navios ou caminhões tanque ou estocados em
tanque, em que possa ocorrer absorção de umidade. Neste caso, deverá ser processado tratamento �sico
adequado, para que estabeleça os valores aqui especificados. Salientamos que para este item exige-se
que o teor de água seja menor ou igual a 10 ppm para óleos colocados nos transformadores.

26.8- Especificação para o Óleo Mineral Isolante Para�nico.

CARACTERÍSTICAS UNIDADES
VALORES (1)

MÉTODOS
Mínimos Máximos

Aparência -- O óleo deve estar claro, limpo e isento de
material em suspensão. Visual

Índice de refração à 20 C -- 1,469 1,478

Cor -- -- 1,0 ABNT MB-
351

Densidade a 20ºC -- -- 0,86 NBR-7148

Enxofre Corrosivo -- Não Corrosivo ABNT MB-
899
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Estabilidade à oxidação  

 

   

NBR-
10504

-Índice neutralização (IAT) mgKOH/g -- 0,40

- Borra % massa -- 0,10

- fator de Perdas
dielétricas90º C % -- 20

Fator de perdas
dielétricas(2)    

 

NBR-
12133

À 25ºC % -- 0,05

À 90ºC % -- 0,40

À 100ºC % -- 0,50

CARACTERÍSTICAS UNIDADES
VALORES (1)

MÉTODOS
Mínimos Máximos

Índice de Neutralização
(IAT) mgKOH/g -- 0,03 ABNT MB-

101

Ponto de Anilina ºC 85 91 ABNT MB-
299

Ponto de Fluidez (3) ºC -- -12 ABNT MB-
820

Ponto de Fulgor ºC 140 -- ABNT MB-
50

Rigidez Dielétrica (2), (3)

KV

   

- Eletrodo de disco 30 -- NBR-6869

- Eletrodo VDE 42 -- NBR-
10859

CARACTERÍSTICAS UNIDADES
VALORES (1)

MÉTODOS
Mínimos Máximos

Rigidez Dielétrica a
Impulsos

(eletrodos agulha/esfera)
KV 145 -- ASTM

D3300

Enxofre Total % massa -- 0,30 NBR-5779

Tensão Interfacial à 25ºC mN/m 40 -- NBR-6234

Teor de carbono Aromá�co % 7,0 -- ASTM
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D2140

 

Teor de Inibidor de
Oxidação DBPC/DBP % massa Não detectável NBR-

12134

Teor de Carbono Aromá�co % Anotar ASTM
D2140

Teor de Inibidor de
Oxidação DBPC/DBP % massa -- 0,08 NBR-

12134

Viscosidade (6)

mm2/s

(cSt)

  

ABNT MB-
293

À 20ºC -- 25,0

À 40ºC -- 12,0

À 100ºC -- 3,0

Teor de Água(2) mg/Kg(ppm) -- 35 NBR-
10710

Notas:

O ensaio de viscosidade será realizado em duas temperaturas dentre as três citadas.

Estes itens se aplicam a produtos transportados em navios ou caminhões tanque, ou estocados em
tanque em que possa ocorrer absorção de umidade. Neste caso, deverá ser processado tratamento �sico
adequado para que estabeleça os valores aqui especificados.

Esta especificação requer que o produto seja aprovado em um ou outro ensaio, não nos dois.

Em caso de dúvida, esta deverá ser dirimida através de ensaio de eletrodo de disco.

Esta especificação requer que o óleo isolante atenda ao limite de fator de perdas dielétricas a 90ºC pelo
método IEC 247 ou a 100ºC pelo método ASTM D924. Esta especificação não exige que o óleo isolante
atenda aos limites medidos por ambos os métodos. Em caso de dúvida, esta deverá ser dirimida através
de ensaio de fator de perdas dielétricas a 100ºC.

O ensaio do fator de perdas dielétricas a 90ºC, de óleo oxidado pelo método IEC 74, será realizado
conforme método IEC 247 e após a preparação deste óleo será feita de acordo com o item 10.4.1 do
método IEC 813.

Obs: Os recipientes des�nados ao fornecimento do óleo devem ser limpos e isentos de materiais
estranhos. O reves�mento interno deve ser cons�tuído de resina epóxi, convenientemente curada, ou
material equivalente em desempenho.

26.9- Critérios de Amostragem e Aceitação de Óleos Minerais Isolantes Fornecidos em Tambores

                                                           QUADRO 2

NÚMERO DE UNIDADES DA REMESSA AMOSTRAGEM NÚMERO DE AMOSTRAS NA NR

ATÉ 90
1ª 3 0 2

2ª 3 1 2

DE 91 A 150 1ª 5 0 2
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2ª 5 1 2

DE 151 A 280
1ª 8 0 2

2ª 8 1 2

DE 281 A 500
1ª 13 0 2

2ª 13 1 2

 

NOTA 1 -        NA - Número de aceitação: número máximo de unidades falhas para aceitar a remessa.

                        NR - Número de rejeição: número total de unidades falhas para recusar a remessa.

 

NOTA 2 -       Para a amostragem dupla o procedimento será o seguinte:

                        Será ensaiado um número inicial de unidades igual ao da primeira amostra ob�da na tabela.
Se o número de unidades falhas encontradas, es�ver compreendido entre NA e NR (excluindo estes
valores), deverá ser ensaiada a segunda amostra. O total de unidades falhas encontradas após ensaiadas
as duas amostras, deverá ser igual ou inferior ao maior NA especificado.

NOTA 3 -       Quadro baseado na norma MIL STD 105 D, "Sampling Procedures and Tables for inspec�on
by A�ributes".

26.10- Amostragem de Óleos Minerais Isolantes

26.10.1- Geral

As amostras deverão ser re�radas do fundo dos tambores, em quan�dade suficiente para a execução de
todos os ensaios.

A re�rada de amostras deverá ser feita após o óleo ter estado em repouso durante pelo menos 8 horas,
devendo-se evitá-la quando a temperatura do óleo for inferior à temperatura ambiente.

As amostras deverão ser re�radas e u�lizadas de modo a evitar qualquer contaminação, não devendo
ficar expostas ao ar ambiente e à luz por mais de 5 minutos, após sua re�rada.

O armazenamento das amostras, quando necessário, deverá ser feito em compar�mento escuro, isento
de poeira e umidade, e de modo a evitar qualquer contaminação.

26.10.2- Disposi�vos para Re�rada de Amostras

O disposi�vo recomendado para re�rada de amostras em tambores e equipamentos desprovidos de
registro é do �po imersão (pipeta) ou do �po aspirador. Para tanques e equipamentos providos de
registro, recomenda-se a u�lização do disposi�vo do �po sangria, e em tanques desprovidos deste
registro, recomenda-se a u�lização de outro disposi�vo.

Não é recomendado o uso do disposi�vo de imersão para re�rada de amostra quando a umidade rela�va
do ar for superior a 50% ou as amostras se des�narem aos ensaios de fator de potência, rigidez dielétrica
e conteúdo de água.

Antes da re�rada de amostra, as super�cies internas e externas do disposi�vo deverão ser lavadas com
solvente adequado, que não deixe resíduos ao se evaporar. Após a lavagem, o disposi�vo do �po sangria
deverá ser posto para secar em estufa a 110°C durante pelo menos 30 minutos. Após a lavagem dos
disposi�vos, deve-se ter o cuidado de não tocar nas partes que poderão entrar em contato com o óleo.

Após u�lizados, os disposi�vos deverão ser lavados, e guardados, na posição ver�cal, em compar�mento
não exposto a poeira ou umidade.

26.10.3- Recipiente
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As amostras deverão ser recolhidas em frascos de vidro escuro, providos de tampa de vidro, ou plás�co
resistente ao óleo, que possibilitem vedação completa e lacre. Não deverão ser u�lizadas tampas de
borracha.

Cada frasco deverá trazer e�queta com pelo menos as seguintes informações:

a) iden�ficação completa do conteúdo;

b) local e data de re�rada da amostra.

Antes de u�lizados, os recipientes deverão ser limpos com solvente que dissolva totalmente os resíduos
líquidos, lavados com água des�lada e postos para secar durante pelo menos 2 horas em estufa a 105°C.
Após a secagem, os recipientes deverão ser imediatamente tampados, tendo-se o cuidado de não tocar
nas partes que poderão entrar em contato com o óleo.

Após u�lizados, os recipientes deverão ser limpos e guardados em compar�mento não exposto à poeira e
umidade.

27. ATERRAMENTO DO NÚCLEO E DA ARMADURA

Para efeito de aterramento, deverá ser feita uma única ligação elétrica entre um único ponto do núcleo e
o tanque do transformador de potência. O mesmo deverá ser feito para o aterramento da armadura.
Estas ligações deverão ser indicadas nos desenhos fornecidos pelo Fabricante, prevendo uma abertura
para inspeção, de fácil acesso às conexões e conter uma iden�ficação na tampa de inspeção.

28. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

28.1- Os transformadores deverão ser fornecidos com uma placa de iden�ficação instalada em posição tal
que possa ser claramente visível pelo operador, devendo ser gravada em aço inoxidável ou fundida em
bronze ou latão, de acordo com o item 5.11 da NBR-5356.

28.2- Todas as unidades gravadas, documentos e desenhos deverão fazer uso do sistema internacional de
unidades (sistema métrico decimal). Se outro sistema de unidades for usado, a conversão para o sistema
internacional deverá ser indicada ao lado.

28.3- A placa de iden�ficação deverá conter indelevelmente marcadas, pelo menos as seguintes
informações:

a) a palavra "TRANSFORMADOR";

b) nome do Fabricante, ano e local de fabricação;

c) número e série de fabricação;

d) �po (do Fabricante);

e) número de fases;

f) potências nominais em kVA, �po de transformador e sistema de resfriamento;

g) tensões nominais e de todas as derivações, com indicação das correspondentes ligações e posições do
comutador;

h) freqüência nominal;

i) grupo de ligações (ABNT) e deslocamento angular;

j) designação e data da especificação (ABNT);

l) elevação de temperatura em regime permanente;

m) diagrama vetorial;

n) impedância percentual referida à temperatura de 75°C, ligação 138-13,8kV, potência de 20MVA e
freqüência de 60 Hz;

o) �po de óleo isolante e quan�dade necessária em litros;

p) indicação, em Kgf: do peso total, do núcleo completo, do tanque com acessórios, maior peça para
transporte sem óleo, maior peça para transporte com óleo e do líquido isolante;
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q) nível básico de impulso para cada enrolamento;

r) reprodução do diagrama de ligações, incluindo todos os transformadores de corrente �po bucha e
indicando claramente as polaridades rela�vas aos enrolamentos individuais de cada fase, bem como dos
transformadores de corrente;

s) indicação de classe de exa�dão de todas as relações de transformação e respec�vas ligações para os
TC'S, incluindo aqueles des�nados à supervisão térmica;

t) pressões de ensaio, incluindo o vácuo que o tanque, radiador e comutador suportam;

u) número de folheto de instruções do Fabricante;

v) vazão individual dos ven�ladores em m3/seg.;

x) número e ano da ordem de compra correspondente;

z) corrente de excitação em % da corrente nominal.

29. PLACA DIAGRAMÁTICA DE CONTROLE, ALARME E PROTEÇÃO.

29.1- Os transformadores deverão ser fornecidos com uma placa diagramá�ca para os equipamentos de
controle, alarme e proteção, confeccionada em aço inoxidável e disposta na parte da cabine de controle.

29.2. Esta placa diagramá�ca deverá conter, indelevelmente marcada, pelo menos as seguintes
informações:

a) esquema de ligações de todos os transformadores de corrente �po bucha, indicadores de temperatura
e de nível do óleo, detector de temperatura, relé de gás, termo - elemento, válvula de alívio de pressão,
nível de óleo do conservador etc.

b) indicação dos blocos terminais, com todos os bornes devidamente designados por número ou letras
ou ainda por combinações de ambos;

c) tabela contendo a denominação de todos os equipamentos, assim como sua u�lização e designação
dos bornes aos quais serão ligados;

d) indicação esquemá�ca do circuito de comando da ven�lação forçada;

e) outras que o Fabricante julgar necessárias.

30. OUTROS ACESSÓRIOS

Além dos acessórios anteriormente mencionados, os transformadores de potência deverão ser dotados
dos seguintes equipamentos:

a) relé detector de gás, o qual deverá incluir pelo menos os seguintes componentes:

- mostrador indicador calibrado em cm3;

- dois jogos independentes de contatos sendo um normalmente aberto para alarme e outro
normalmente fechado para intertravamento.

b) meios para extração de gás para ensaio;

c) relé de sobrepressão, o qual deverá atuar quando houver uma elevação súbita de pressão, devido à
falha interna. O relé deverá ser provido de válvula de desligamento, a fim de isolá-lo do transformador
durante ensaios.

d) disposi�vo de alívio de pressão �po diafragma. Tal disposi�vo deverá possuir contatos para alarme e
desligamento.

e) válvula de drenagem do óleo, de 03 polegadas de diâmetro que deverá ter proteção contra choques
mecânicos. A válvula deverá ser localizada no transformador de forma tal a permi�r completa drenagem
do tanque e deverá, também, ser equipada com redução de 3 “p/1 1/2" BWG para adaptação de filtro
prensa;

f) válvula de filtragem do óleo, localizada na parte superior do tanque e do lado diagonalmente oposto ao
da válvula de drenagem.
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Para adaptação do filtro - prensa, a válvula de filtragem deverá ser rosqueada com 
1 1/2" BWG e ainda, internamente ao tanque, deverá ser provido de um defletor para evitar fluxo direto
de óleo sobre os enrolamentos;

g) válvula para coleta de amostra de óleo de 1/2" BWG.

31. FERRAMENTAS ESPECIAIS

O Proponente deverá informar explicitamente em sua proposta sobre a necessidade ou não de
ferramentas especiais ou não usuais para a instalação, operação e manutenção dos transformadores
inclusive comutadores. No caso de serem necessárias, o Proponente deve incluir na proposta uma
relação das mesmas com código de referência, descrição.

Todas as ferramentas especiais necessárias à manutenção e ajustes do transformador (incluindo o
comutador) que não sejam encontradas no mercado deverão ser fornecidas pelo Fabricante.

32.NÍVEL DE RUÍDO

32.1- O projeto e construção do transformador e respec�vos ven�ladores deverão ser tais que, os níveis
de ruído não excedam os indicados na Norma NBR 9368.

32.2- No projeto dos ven�ladores dever-se-á atentar para um dimensionamento das pás das hélices
condizentes com um motor de baixa rotação para a vazão adequada, de modo a se obter resultados
sa�sfatórios nos ensaios de nível de ruído, dentro dos limites estabelecidos pelas normas ABNT.

32.3- O sistema amortecedor para fixação dos ven�ladores através de juntas apropriadas deverá ser
adequado para se reduzir ao máximo o nível de ruído.

32.4- O Fabricante deverá empregar ven�ladores previamente balanceados, está�ca e dinamicamente,
para que os resultados dos ensaios de ruído sejam realmente sa�sfatórios.

33.NÍVEL DE TENSÃO DE RÁDIO-RUÍDO

Os níveis de tensão de rádio - ruído não deverão exceder os limites dados na tabela 1 da Norma NBR-
7277. O ensaio deverá ser feito de acordo com o CISPR-16.

34.CORRENTE DE EXCITAÇÃO

A corrente de excitação deverá ser a mais baixa possível, condizente com um projeto econômico. No
entanto, o valor dessa corrente medido à freqüência nominal e 110% da tensão nominal, não deverá
exceder três vezes e meia o valor medido com freqüência e tensões nominais.

35.PERDAS

Considerando os valores nominais de 32MVA e 138-13,8kV, o Fornecedor deverá indicar claramente em
sua proposta, os valores garan�dos das perdas, em WATT'S, para o transformador em vazio e a plena
carga (estas referidas a 75° C).

Para fins de avaliação de perdas e comparação de PROPOSTAS, a CONTRATANTE determinará os custos
das perdas, calculados para um período de 20 (vinte) anos, de acordo com a fórmula a seguir:

 C = A20 X 8.760 x C(KWh) x [ (PCOBRE x 0,20) + PFERRO]

 (formula para determinação do custo das perdas)

Onde:

C = Custo das perdas totais do transformador, calculadas para um período de 20 anos, em reais;

A20 = 7,469 é o fator de valor presente do custo das perdas, considerando taxa de juros anual de 12% e
período de capitalização de 20 anos;

C (KWh) = 0,17504 é o custo de compra do KWh em reais; 

PCOBRE = Perdas ôhmicas do transformador (em KW), ob�das do ensaio em curto-circuito do
transformador, referidas à potência de 32MVA e conforme prescrito no item 4.9.2 da NBR 5380;
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PFERRO = Perdas do transformador em vazio (em KW), ob�das à tensão nominal e conforme prescrito no
item 4.8 da NBR 5380.

 

Para efeito de julgamento das propostas serão levados em conta os valores que as perdas, acima citadas,
representam para o comprador.

O valor em REAIS, encontrado para as perdas e calculado conforme os itens supramencionados será
acrescentado ao preço de oferta dos transformadores, obtendo-se assim, o preço final para a
comparação das propostas.

Caso as perdas no cobre ou no ferro (separadamente) medidas em cada unidade ensaiada, no momento
da entrega/inspeção, excedam os valores garan�dos na PROPOSTA da Contratada, a CONTRATANTE
poderá rejeitar o Transformador.

Caso a CONTRATANTE opte pela aceitação do transformador cujas perdas excedam aos valores garan�dos
na PROPOSTA, estes serão descontados no preço contratado.  As perdas excedentes serão calculadas de
acordo com a fórmula citada neste item 35.

36. MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

36.1- O Fornecedor deverá, dentro de, no máximo quarenta e cinco dias, a par�r da data de emissão da
Ordem de Compra, submeter à aprovação da CONTRATANTE, três cópias impressas e uma em meio digital
do manual de instalação, operação do transformador e seus acessórios.

36.2 - O manual redigido em língua portuguesa deverá conter as instruções necessárias e métodos de
trabalho para, no mínimo, o seguinte:

- montagem e colocação do transformador em operação;

- manutenção preven�va e decorrente de acidentes;

- movimentação e calçamento do transformador, suas peças e acessórios;

- armazenagem do transformador;

- secadores de ar Sílica-gel;

- transformador de corrente;

- todos os acessórios, relés magné�cos, chaves, ven�ladores, termômetros etc.

- procedimento de enchimento de óleo no campo.

36.3- Comutador de Derivação a Vazio

Deverão ser fornecidas instruções completas sobre operação, ajustes, revisões e manutenções possíveis
de serem executadas no comutador de derivações a vazio, descrevendo todos os métodos e critérios para
este fim.

36.4 - Comutador de Derivação sob Carga

- procedimento para re�rada de amostras de óleo da chave comutadora.

- valores recomendados de rigidez dielétrica e conteúdo de água no óleo isolante, para operação normal
do comutador.

- periodicidade recomendada para a realização de ensaio no óleo isolante da chave comutadora.

- inspeção, ajustes e ensaios operacionais sugeridos pelo Fabricante quando do comissionamento em
campo, nos diversos pontos do comutador tais como:

- inspeção da chave seletora;

- inspeção da chave comutadora;

- inspeção do cilindro isolante;

- inspeção no acionamento motorizado e transmissão;
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- inspeção nos disposi�vos de proteção;

- inspeção, aferição e ajustes do sistema de automação e paralelismo.

- intervenções - inspeções e revisões:

- periodicidade;

- descrição explícita e obje�va dos critérios e procedimentos para a realização das intervenções nos
diversos pontos do comutador.

- ensaios elétricos sugeridos pelo Fabricante a serem executados após as intervenções.

 - tempo de repouso do óleo isolante, após enchimento da chave comutadora e antes da sua energização.

- procedimentos e critérios para a secagem da chave comutadora e cilindro isolante, determinando
explicitamente as faixas de pressão e vácuo suportados pelo comutador.

- O trafo a ser fornecido deverá ser apropriado para trabalhar em paralelo com os existentes na CEB,
inclusive no que se refere ao funcionamento dos comutadores sob carga.

36.5 - Buchas

Deverão fazer parte do manual, instruções completas sobre as buchas de alta tensão com no mínimo as
seguintes informações:

- procedimentos e critérios para a sua armazenagem e transporte;

- procedimentos e critérios para a sua desmontagem, montagem, troca de guarnições, troca de óleo,
inspeções no aterramento do TAP capaci�vo, incluindo, ainda um desenho em vista explodida e
detalhada de toda a bucha;

- procedimentos e critérios para a montagem e re�rada das buchas do corpo do transformador.

- procedimentos e critérios de ensaios periódicos.

36.6- Imagem Térmica e Termômetros

O Fabricante deverá fornecer informações detalhadas sobre as aferições, e regulagem de todo o
disposi�vo de detecção de temperatura dos enrolamentos e óleo isolante bem como medições remotas
(se houverem), contendo desenhos, critérios, materiais e equipamentos necessários a realização destes
serviços.

Os vidros de segurança dos termômetros devem ser laminados com filtro para raios UV. No caso de
subs�tuição dos termômetros, esta deve ser feita sem necessidade de baixar o nível de óleo do
transformador. Não é necessário ajustes ou calibração por toda a vida ú�l do transformador.

36.7- Relé Buchholz e Válvula de Alívio de Pressão

O Fabricante deveá fornecer informações quanto aos procedimentos e critérios de ensaios.

36.8- Radiadores

36.9- Sistema de resfriamento

36.10- Além das informações solicitadas acima, o manual de instruções deverá conter uma cópia de
todos os desenhos defini�vamente aprovados.

- deverá ainda ser fornecida uma lista sugerida pelo Fabricante do comutador de peças reservas com a
sua respec�va cotação, para que a CONTRATANTE mantenha em estoque, para suprimento das revisões
periódicas, ou eventuais manutenções corre�vas neste equipamento.

37. ACONDICIONAMENTO, EMBARQUE E TRANSPORTE.

O transformador de força e seus acessórios serão acondicionados de forma adequada para suportar os
diversos �pos de embarque, transporte e desembarque, de modo a chegar ao des�no nas condições
estabelecidas nesta Especificação. O transformador deverá ser transportado com o registrador de
impactos. Imediatamente após a descarga do transformador deverá ser apresentado o relatório do
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registrador de impactos. A responsabilidade por prejuízos causados resultantes de uma embalagem ou
acondicionamento inadequado será do Fornecedor.

As buchas de baixa devem vir montadas e devidamente protegidas.

O tanque principal deverá ser transportado e acondicionado no local de entrega com o núcleo coberto
com óleo isolante.

38. INSPEÇÃO E ENSAIOS

38.1- O equipamento deverá ser subme�do, pelo Fabricante, a todos os ensaios de ro�na recomendados
por norma e os ensaios de �po aqui citados, descritos na NBR 5356, sendo imprescindível a presença do
inspetor da CONTRATANTE.

38.2- A CONTRATANTE se reserva o direito de inspecionar o equipamento abrangido por esta
especificação, tanto no período de fabricação quanto no período de ensaios, bem como na época do seu
embarque.

Obs: Deverá ser feito o ensaio de verificação do grau de polimerização de papel dos enrolamentos após a
secagem final e deverá ser colocada uma camada a mais de papel, próximo a abertura de inspeção para
facilitar a realização de futuros ensaios.

Deverão ser realizados ensaios cromatográficos antes da verificação do grau de polimerização e após os
ensaios dielétricos e de aquecimento.

Para tanto, o Fabricante deverá propiciar todas as facilidades quanto ao livre acesso aos laboratórios,
dependências onde está sendo fabricado e ensaiado o equipamento em questão e local da embalagem,
etc., assim como fornecer pessoal qualificado a prestar informações e execução dos ensaios. Deverá
fornecer também um cronograma geral de fabricação e montagem do equipamento.

38.3- A CONTRATANTE deverá ser avisada, pelo Fabricante, no mínimo com dez dias de antecedência da
data do início dos ensaios a que serão subme�dos os transformadores e seus acessórios.

A convocação para a inspeção e ensaios só se dará após o envio do resultado do ensaio de grau de
polimerização do papel e aprovação dos resultados pela CONTRATANTE.

38.4- Antes do início de cada ensaio o Fabricante deverá exibir ao inspetor da CONTRATANTE, cer�ficado
de aferição de cada instrumento de medição a ser u�lizado nos testes, emi�do por órgão credenciado,
aferição esta, realizada, no máximo, doze meses antes da data desses ensaios.

38.5 - Estes ensaios serão os seguintes:

1- Impulso

O transformador deverá ser subme�do a ensaio de impulso, de acordo com a NBR 5380.

NOTA: Nenhuma tensão de impulso deverá ser aplicada ao transformador sem que os ensaios
acompanhados pelo representante da CONTRATANTE tenham sido aprovados.

- Oscilogramas

Um oscilograma deverá ser tomado de cada tensão de impulso aplicada no transformador, inclusive dos
ensaios preliminares e de calibração.

Oscilogramas deverão ser tomados das correntes, nos terminais aterrados dos enrolamentos subme�dos
a ondas reduzidas, ondas plenas e cortadas. As aplicações de tensões de impulso não deverão causar
descargas, defeitos ou danos ao transformador ensaiado. O Fornecedor deverá manter um registro de
todas as tensões de impulso aplicadas aos terminais do transformador, incluindo os ensaios preliminares
e de calibração, bem como os ensaios finais.

Esse registro deverá incluir a natureza de cada ensaio, iden�ficação dos Oscilogramas, calibração dos
gaps, ligação de todos os terminais do transformador, condições atmosféricas, número de ondas e
tensões aplicadas, o tempo das curvas e um registro de qualquer evidência de descarga de gaps, buchas,
protetores do circuito de ensaios e qualquer perturbação ou falha no ensaio, interno ou externo do
transformador. Este registro dos ensaios de impulso e desenhos dos circuitos de ensaio deverá ser de fácil
acesso para a CONTRATANTE, a qualquer tempo.
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I - Caso o transformador falhe no ensaio de impulso, o Fabricante deverá fazer as modificações
necessárias no mesmo, e o ensaio deverá ser repe�do sem ônus para a CONTRATANTE, observando-se o
disposto na cláusula II.

II - No caso de falha no ensaio de impulso, o Fabricante, na presença do inspetor da CONTRATANTE,
deverá verificar e determinar as causas da falha ou ocorrência, emi�ndo um relatório detalhado do
defeito, antes de proceder qualquer modificação ou reparo nas partes afetadas ou causadoras de falha.

O relatório deverá conter:

 a) �po de defeito;

 b) causa do defeito;

 c) correção a ser adotada;

 d) outras informações julgadas necessárias.

A CONTRATANTE analisará a amplitude do defeito, pelo relatório, antes de determinar a seqüência e tipos
de ensaios a serem requeridos em prosseguimento, podendo ser exigido que sejam efetuadas as modificações
necessárias.

A abertura do transformador e/ou remoção da parte ativa só deverá ser feita na presença do inspetor da
CONTRATANTE.

2- Resistência

Medição das resistências ôhmicas de todos os enrolamentos em todas as derivações.

3- Polaridade

Verificação da polaridade e diagrama vetorial.

4- Relações

Deverá ser verificada a relação de transformação em todas as derivações dos enrolamentos admitindo-se, no
máximo, um erro de 0,5% entre as relações medidas e as especificadas.

5- Perdas

Medição das perdas em vazio e da corrente de excitação com 95%, 100%, 105% e 110% da tensão
nominal, após o ensaio de impulso.

Medição das perdas em curto-circuito, a 75°C, na potência nominal de 20MVA e nas tensões de 138
-13,8kV.

NOTA: As correntes e perdas medidas, depois do impulso, serão usadas para verificação das perdas
garan�das.

6- Elevação de temperatura

O transformador deverá ser subme�do ao ensaio de elevação de temperatura pelo método do curto-
circuito, de acordo com a NBR 5380. Este ensaio deverá ser realizado estando o transformador em
refrigeração natural pela circulação do óleo, e repe�do para a condição de funcionamento com
ven�lação forçada.

A elevação da temperatura média de cada enrolamento, sob condições de temperatura ambiente, deverá
ser garan�da para não exceder a 55°C, para quaisquer das potências nominais do transformador. No caso
desse limite ser ultrapassado, o Fornecedor deverá fazer as modificações necessárias no transformador e,
em seguida, executar novo ensaio de elevação de temperatura, sem ônus para a CONTRATANTE.

O ensaio de elevação de temperatura deverá ser feito nas derivações e ligações a plena capacidade, que
corresponderem às perdas máximas.



02/05/2019 SEI/GDF - 12707674 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15755153&infra_sist… 53/58

7- Tensão Aplicada a 60 Hz

Deverão ser aplicadas as tensões de prova, conforme item 4.10.1, da NBR 5380.

8- Tensão Induzida

O transformador deverá ser subme�do ao ensaio de tensão induzida de conformidade com o item 4.10.2
da NBR 5380.

9- Nível de Ruído

I. O transformador montado com todos os seus acessórios, inclusive ven�ladores deverá ser subme�do a
ensaio de ruído, em todas as suas potências nominais, de acordo com o prescrito na NBR 7277.

II. Se no ensaio de ruído, com e sem os ven�ladores ligados, não se conseguir a�ngir os valores
estabelecidos pelas normas da ABNT, o Fabricante deverá fazer as modificações necessárias sem ônus
para a CONTRATANTE.

III. Se houver qualquer alteração no projeto, para se conseguir os resultados desejados, a critério da
CONTRATANTE, o transformador deverá ser subme�do a novo ensaio de aquecimento com ven�lação
forçada, sem ônus adicionais.

IV. As soluções técnicas a serem adotadas para se conseguir os valores estabelecidos pelas normas
deverão ser subme�das à prévia aprovação da CONTRATANTE, que poderá ou não rejeitá-las.

10- Resistência de Isolamento

Antes e após os ensaios dielétricos deverão ser feitas medições de resistência de isolamento do
transformador, indicando-se as respec�vas temperaturas, de conformidade com o item 4.4 da NBR
5380/1993, Considerando, porém, que o "Megger" a ser u�lizado seja, no mínimo, de 5000 V.

11- Após a realização dos ensaios elétricos, o transformador completo deverá ser subme�do a ensaio de
estanqueidade, conforme o item 4.11 da NBR 5380.

Na unidade subme�da ao ensaio de aquecimento, o ensaio de estanqueidade deverá ser iniciado com o
transformador ainda quente.

12- Ensaios nos circuitos auxiliares

Toda a fiação auxiliar do transformador deverá ser verificada para se constatar o correto funcionamento
dos indicadores de temperatura (comando da ven�lação forçada), indicador magné�co do nível do óleo,
relé Buchholz, detectores de temperatura, etc.

Deverá ainda ser feita a medida da resistência de isolamento dos circuitos auxiliares, após o que deverá
ser feito um teste de tensão aplicada de 2500 V durante um minuto.

13- Inspeção Visual

Deverá ser feita inspeção visual do transformador e de todos seus acessórios.

14 - Ensaio nos transformadores de corrente �po bucha

Os ensaios abaixo discriminados deverão ser realizados nos transformadores de corrente �po bucha, de
acordo com as normas NBR 6856 e NBR 6821, na presença do inspetor da CONTRATANTE:

 - Medida das relações em todas as derivações.

 - Medida de resistência ôhmica dos enrolamentos.

 - Verificação da polaridade.

 - Medida das correntes e tensões de excitação em todos os TC'S e em todas as derivações.

 - Verificação da exa�dão.

 - Ensaio dielétrico com tensão aplicada no secundário de 2500V, 60Hz, durante um minuto, e induzida
com tensão aplicada no secundário a 120Hz, durante 1 minuto, ou freqüência mais alta durante 7200
ciclos. No ensaio com tensão induzida a tensão a ser aplicada deverá ter duas vezes o valor de crista da
tensão nominal do secundário para 100A.
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15 - Nível de tensão de rádio - ruído

O transformador de potência, com seus acessórios completo, principalmente conectores terminais,
deverá ser subme�do a ensaio de nível de tensão de rádio - ruído de acordo com a CISPR 16 após a
realização do ensaio de nível de ruído.

16 - Fator de potência do isolamento

O transformador deverá ser subme�do a este ensaio conforme item 4.12 da NBR5380/1993, não
devendo os resultados ultrapassar 1%.

 17 - Descargas parciais

Deverá ser determinado o nível de descargas parciais conforme item 4.10.7 da NBR 5380.

18- Deslocamento angular e sequência de fases

Deverão ser feitos como prescrevem o item 4.6 e 4.7 da NBR 5380.

N O T A:

1 - Os ensaios de tensões aplicada e induzida deverão ser feitos na seqüência determinada pela norma da
NBR 5380.

39.SOBRESSALENTES

O Fornecedor deverá fornecer, além do equipamento, peças sobressalentes indispensáveis ao seu bom
funcionamento e confiabilidade opera�va, conforme listado a seguir:

- 1 bucha reserva de 15kV, completa com gaxetas e terminal;

- 1 conector para a bucha de BT

- 1 conector para a bucha de AT

- 1 termômetro de cada modelo instalado;

- 1 relé de tensão para comutador de taps;

- 1 transdutor para indicação remota da temperatura do enrolamento;

- 1 transdutor para indicação remota da temperatura do óleo;

- Ven�ladores completos, equivalentes a 10% do total instalado, sendo que no fracionamento, sempre
adotar o arredondamento para o número inteiro superior, (ex.: 1,2 fornecer 2 unidades).

- Chaves de comando, contatores, botoeiras, relés auxiliares, DPS, etc., em número equivalente a 10% do
total instalado, sendo que no fracionamento, sempre adotar o arredondamento para o número inteiro
superior, (ex.: 1,2 fornecer 2 unidades);

O conjunto de sobressalentes listado acima é para um transformador fornecido.

O custo decorrente do fornecimento das peças sobressalentes deve estar incluso no preço do
equipamento.

40. APROVAÇÃO E REJEIÇÃO

40.1- A inspeção e a aprovação pela CONTRATANTE não eximirão, de modo algum, o Fornecedor de sua
responsabilidade em fornecer o equipamento em plena concordância com a ordem de compra e com
esta especificação, e tampouco invalidarão ou comprometerão qualquer reclamação que a
CONTRATANTE venha a fazer, baseado na existência de equipamento inadequado ou defeituoso.

40.2- Poderá ser rejeitado o transformador que apresentar valores de ensaios fora das garan�as do
Fabricante e das tolerâncias estabelecidas nesta especificação e nas normas citadas.

41. RELATÓRIO DE ENSAIOS

41.1- O Fabricante deverá fornecer o mais rapidamente possível, após a realização dos ensaios e antes do
embarque do transformador, duas vias impressas e uma em meio magné�co dos relatórios de ensaios,
contendo pelo menos o seguinte:
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1- Ensaio de Tensão de Impulso

- número de série do transformador ensaiado;

- detalhes de cada onda de impulso aplicada ao transformador, terminal ao que foi aplicado o ensaio,
inclusive comentários sobre as ocorrências que porventura determinaram a sua repe�ção;

- cópias fotográficas dos oscilogramas de todas as ondas aplicadas nos ensaios. Os oscilogramas dos
ensaios fornecidos com os registros finais deverão ter os filmes originais, os quais serão entregues à
CONTRATANTE, para registro permanente;

- declaração de pessoa autorizada, de que os transformadores suportaram os ensaios.

2- Ensaio de Elevação de Temperatura

- número de série do transformador ensaiado;

- valores das medições das temperaturas do ambiente e da camada superior do óleo, indicando os
horários em que foram feitas e o tempo de duração do ensaio;

- elevação da temperatura do óleo sobre o ambiente (com perdas totais);

- gráficos da variação da resistência com o tempo;

- indicação das resistências dos enrolamentos, a quente;

- cálculos completos da determinação da temperatura média de cada enrolamento, calculado pelo
método da variação da resistência, para o resfriamento natural e para o estágio de ven�lação forçada;

- temperatura dos diversos pontos do transformador, medidas por termômetro;

- duração do ensaio;

- ligações em que foi feito o ensaio, incluindo croquis indicando as posições dos termômetros;

- dados para calibração do detector de temperatura.

3- Relatório Completo dos Ensaios de Ro�na

- número de série do transformador;

- resistência ôhmica de cada enrolamento na derivação mais alta e a correspondente temperatura de medição;

- valores medidos das relações de transformação em todas as derivações;

- perdas sem carga, em Wa�s, a 105% e 110% da tensão nominal no lado de baixa, com o enrolamento
de alta na derivação correspondente à tensão mais elevada (valores reais e garan�dos). Este ensaio
deverá ser realizado antes e após o ensaio de impulso;

- perdas a plena carga (em curto-circuito), em Wa�s, a 75°C para as posições extremas do comutador de
derivação;

- perdas totais em Wa�s, a 75°C (valor real e garan�do);

- impedância percentual, a 75°C (valor real e garan�do nas derivações nominais 138kV e 13,8kV);

- impedância percentual, a 75°C nas derivações extremas do comutador;

- rendimento (valores real e garan�do) com cálculos completos;

- regulações, a 75°C, com potências nominais e fatores de potência 1,0 e 0,8 (real e garan�do) com
cálculos completos;

- eficiência (real e garan�da);

- detalhes do ensaio de tensão aplicada;

- detalhes do ensaio de tensão induzida;

- declaração de que as ligações foram conferidas e que as polaridades e o diagrama vetorial conferem
com os indicados na placa diagramá�ca;
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- ligação, grupo de ligação e deslocamento angular;

- informações sobre o ensaio de estanqueidade;

- resistência de isolamento (com 5000V) e as respec�vas temperaturas de medição;

- detalhes da verificação dos circuitos auxiliares, devendo ser anexadas ao relatório de ensaio do
transformador, cópia dos relatórios de ensaios nos equipamentos auxiliares e acessórios;

- detalhes da calibração das imagens térmicas.

4- Relatório Completo do Ensaio de Ruído

- croquis do transformador com radiadores, indicando as posições onde foram feitas as medidas de nível
de ruído;

- níveis de ruído em dB, do meio ambiente, antes e após o ensaio;

- níveis de ruído em dB, do ambiente e transformador, combinados;

- fator da correção, se houver;

- nível de ruído em dB, do transformador;

A indicação dos valores acima deverá ser feita para:

- transformador em refrigeração natural;

- transformador com estágio de ven�lação ligado.

5- Relatório Completo do Ensaio de Nível de Tensão de Rádio - ruído

6- Relatório Completo do Ensaio de Fator de Potência do Isolamento

7- Relatório completo do Ensaio de Descargas Parciais

8- Relatório dos Ensaios nos Transformadores de Corrente Tipo Bucha

- relação de transformação em cada derivação;

- erro de relação e ângulo de fase para todas as derivações;

- resistência ôhmica dos enrolamentos;

- curvas caracterís�cas de excitação para todas as relações e curvas caracterís�cas de fator de correção de
relação;

- detalhes sobre os ensaios dielétricos.

41.2- Todos os relatórios dos ensaios, além das informações acima mencionadas deverão conter uma
declaração de pessoal competente e responsável sobre a exa�dão dos dados dos testes, de que os
ensaios foram executados, segundo normas vigentes, assim como dados de caráter informa�vo, tais
como data e local dos ensaios, número e data da respec�va Ordem de Compra e outras que o
Fornecedor julgar necessárias.

41.3- Caso o transformador apresente alguma falha em qualquer dos ensaios a que foi subme�do, a
descrição da mesma deverá constar do respec�vo relatório, bem como as modificações que foram feitas
no equipamento, antes da realização de novo ensaio.

42. RESISTÊNCIA DO ISOLAMENTO CC

Antes do embarque o Fabricante deverá fazer a medição da resistência do isolamento de cada
enrolamento à terra e entre os enrolamentos de AT e BT, com valores corrigidos à temperatura de 20ºC.

43. FOTOGRAFIAS

O Fabricante deverá fornecer em meio magné�co as fotografias �radas durante a construção do
transformador mostrando:

a) montagem do núcleo e bobinas;

b) quatro vistas laterais e vista interna do tanque;
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c) fabricação dos enrolamentos;

d) quatro vistas laterais e superior do núcleo completo;

e) quatro vistas laterais do transformador completo.

44. GARANTIA

Os transformadores de força serão garan�dos por um período mínimo de funcionamento de dezoito (18)
meses após a entrada em operação ou vinte e quatro (24) meses após a entrega do mesmo. Se por
qualquer mo�vo o transformador apresentar defeito durante o período de garan�a, o Fornecedor deverá
encarregar-se de proceder as devidas modificações ou subs�tuições dos componentes defeituosos, por
outros que sa�sfaçam a esta Especificação. Todas as despesas envolvidas correrão por conta do
Fornecedor.

45. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MONTAGEM

A montagem, instalação e o comissionamento dos transformadores de força deverão ser realizada pelo
fornecedor, e no caso de tercerização dessas a�vidades deverá ser obrigatoriamente acompanhada por
técnicos do Fabricante.

O Fornecedor deverá diluir, na sua PROPOSTA, os custos decorrentes das a�vidades descritas acima. 

ANEXOS

DESENHO DE REFERÊNCIA

ET 000  -        Localização dos principais componentes

ET 000  -        Placa diagramá�ca

ET-001  -   Folhas 1 a 8 – Requisitos para circuitos de comutador de TAPS

 

5.1.2APÊNDICE B - PROPOSTA DO FORNECEDOR E PLANILHAS DE PREÇOS ORIGINAIS

 
[1]

 Esta Cláusula 13, Serviços Decorrentes é exemplifica�va, a adaptação às peculiaridades dos Bens a
serem fornecidos deverá constar dos Dados do Contrato.
[2]

 A par�r desse ponto o texto desta cláusula é faculta�vo, devendo ser adaptado ou eliminado, segundo
o objeto do Contrato.  Indicar as possíveis alterações, caso existentes, nos Dados do Contrato.

[3]. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar
supostas Prá�cas Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de inves�gação e sanção e o acordo que
rege o reconhecimento recíproco de sanções entre ins�tuições financeiras internacionais.

[4]. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (u�lizam-se
diferentes nomes dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes
condições: (i) foi incluído pelo concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao
mesmo possuir experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os
requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário. 

1. O Fiador deve inserir um montante que represente a percentagem do Valor Aceito do Contrato
especificado na Carta de Aceitação, e expresso em qualquer da (s) moeda(s) do Contrato ou em uma
moeda livremente conversível aceitável pelo Beneficiário.

2. Inserir a data que corresponda a 28 dias após a data prevista de conclusão.  Deve-se assinalar que, no
caso de prorrogação do prazo de conclusão do Contrato, o Comprador deverá solicitar uma prorrogação
desta garan�a por parte do Fiador.   Esse pedido deve ser por escrito e anterior à data de expiração
estabelecida na garan�a. Ao preparar esta garan�a, o Comprador pode considerar o acréscimo do
seguinte texto no final do penúl�mo parágrafo: “O Fiador aceita uma prorrogação única desta garan�a
por um prazo não superior a [seis meses] [um ano], em resposta ao pedido por escrito do Beneficiário
antes da expiração da garan�a.”.

http://www.iadb.org/integrity
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