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Aviso de errata 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO GERADOR DE HIPLOCORITO DE SÓDIO 

No termo de referencia anexo I no item 14.1, desconsiderar a aquisição de gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza, prevalecendo no item 14.1 a aquisição de aparelho 
gerador de hipoclorito de sódio conforme anexo I e anexo VIII. Item 14.1 Equipamento gerador de 

hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio, ácido hipocloroso e outros agentes bactericidas a partir da dissociação 

eletrolítica do cloreto de sódio, no próprio local de utilização, com capacidade mínima de 8 kg de cloro ativo por dia, 
com operação contínua de 24 horas.O Equipamento gerador de hipoclorito de sódio deverá ser composto por: 1 -
Saturador de salmoura: Equipamento destinado a produzir solução saturada de cloreto de sódio (sal comercial). O  

processo para produção de solução saturada com a passagem de água com fluxo ascendente pela coluna de cloreto 
de sódio. O equipamento deverá ser composto por: reservatório com tampa construído em pp (polipropileno)ou pead 
(polietileno de alta densidade), cuja capacidade possa garantir autonomia de pelo menos 72 horas sem que seja 

necessário repor o nível de sal no tanque. Deve ser composto por um quadro de automação com válvulas de entrada 
simples e dispositivo medidor de vazão, deve possuir visor em acrílico com indicação de nível máximo e mínimo. 
Quantidade: 01. 2 - Dosagem de Salmoura: Através de bomba dosadora de diafragma com regulagem manual ou  

outro dispositivo de dosagem, com capacidade de vazão e contra pressão suficientes para garantir a vazão necessária 
de solução de salmoura ao conjunto de eletrólise. Em caso de bomba dosadora, o cabeçote deve ser construído em 
pmma (acrílico)ou pvdf, com válvulas de sucção e injeção com dupla esferas em cerâmica e mangueiras em pe 

(polietileno). Quantidade: 01 unidade. 3 - Dosagem da água de diluição:Medição feita visualmente através de rotâmetro 
ou outro dispositivo medidor, em litros por hora, com escala  crescente. Em caso de rotâmetro o flutuador deve ser de 
aço inox, uma válvula solenóide industrial em latão, 2/2 vias, 2 W, 220 VCA NF, bobina, vedações em viton, que 

possibilitam a automação do sistema. Quantidade: 01 unidade. 4 - Gerador de Solução Oxidante: Equipamento com 
capacidade de produzir solução oxidante à base de hipoclorito de sódio, para atender a demanda de cloração, 
produção de até 8 Kg de cloro ativo em regime de operação contínua (24 horas). O equipamento deverá ser composto 

de 01 célula eletrolítica. A célula eletrolítica deve ser construída  em material transparente, permitindo a verificação 
integral e contínua do estado de limpeza dos eletrodos, sem a necessidade de parar o funcionamento do gerador. Deve 
ser resistente às condições térmicas, elétricas e químicas do processo, com configuração que permite um perfeito fluxo 

da solução salina sem formar caminhos preferenciais. Os eletrodos devem ser confeccionados em chapa de titânio tipo 
DSE com espessura mínima de 1,0 mm e o ânodo revestido em colt de metais nobres capazes de dissipar a corrente 
elétrica na solução salina. A concentração média de cloro ativo no hipoclorito produzido deverá estar entre 0,5% a 

0,7% em regime de operação contínua. Reator composto por uma câmara eletrolítica. A fonte  elétrica deve possuir 
sistema de proteção e automação com o sistema de dosagem de salmoura e água de diluição. Características: 
Alimetanção elétrica bifásica: 220 VCA; Termostato digital para monitorar e desligar a máquina em caso de 

temperatura excessiva da solução oxidante; Sistema de proteção contra sobre corrente e controle de temperatura 
digital da célula eletrolítica (reator); Monitoramento da corrente aplicada no reator através de amperímetro; Alarmes de 
temperatura alta, nível baixo de salmoura, nível alto do reservatório de hipoclorito e ausência de fluxo; Botão de 

emergência. Quantidade: 01. 5 - Sistema de Armazenamento de solução de Hipoclorito de Sódio: Reservatório com 
tampa construído em polietileno para armazenamento da solução de hipoclorito de sódio, com capacidade volumétrica 
para garantir a aplicação da solução por pelo menos 24 horas com o equipamento de produção parado e o reservatório 

cheio. Deve ser dotado de controle de nível com automação interligada ao gerador de cloro. O reservatório deve 
possuir dispositivo capaz de garantir a dispersão do hidrogêno formado para a atmosfera, impedindo o acúmulo do gás 
sobre a solução de hipoclorito armazenada (Ex: Separador gás líquido, corpo em PVC e entradas com diâmetro de 42 

mm). Quantidade: 01. Complementos: fornecer desenho técnico contemplando o sistema elétrico e hidráulico de 
implantação do sistema (entregar o desenho no máximo 5 dias após o recebimento da ordem de fornecimento); 
fornecer manual de instalação, operação e manutenção; fornecer Mão de obra para instalação do sistema; fornecer 

materiais elétricos e hidráulicos para interligação dos equipamentos que compõe o gerador; Obra civil de qualquer 
natureza, será de responsabilidade do SAAE de Sabinópolis/MG. Disponibilização de matérias primas (água, sal e 
energia elétrica), que são recursos indispensáveis para o funcionamento do equipamento, será de responsabilidade do 

SAAE de Sabinópolis/MG. 

 

 

 


