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Juiz de Fora, 18 de maio de 2018. 

Pregão Eletrônico nº 052/18 

Objeto: Aquisição de controlador de potência para a CESAMA. 

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresas 

interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 052/18 e resposta conforme 

área técnica da CESAMA. 

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R) 

Q1: Favor informar a amperagem, e qual o modelo desejado: monofásico, 

bifásico ou trifásico? 

Q2: O controlador deverá ser mono, bi ou trifásico? Qual a corrente de carga? 

Q3: Quais seriam o número de fases controladas e o valor da corrente? 

Q4: Com relação ao controlador de potência, solicitam-se alguns dados: 1, 2 ou 

3 fases? Qual a corrente? Qual a potência da carga? 

R: Conforme informações do setor técnico da CESAMA, a especificação 

deverá ser retificada, passando a valer a descrição abaixo: 

Descrição: Tensão de carga = 180 ~ 440Vca; Frequência = 50/60Hz; Sinal 

de comando = 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V e 2-10V; 

Potenciômetro de 10k; Tipo de controle: trem-de-pulso e ângulo de fase; 

Alimentação de controle: 220Vac, 50/60Hz; Alarme relé SPST, 

3A/250Vca; Rigidez dielétrica entre partes: 2500V; Temperatura de 

operação: -10 a 60ºC; Função: controlar e limitar a potência entregue a 

uma carga elétrica genérica. Corrente de carga: 100A. Modelo trifásico; 

três fases controladas. Corrente de surto (10ms): 1600A. Ventilador: 

220Vca. Proteção: fusível 100A. Gabinete plástico: ABS+PC/UL-94v0. 

Fabricante/modelo: Novus-PCWE-3P-100 
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A área técnica da CESAMA justifica, no Capítulo 2 do Termo de 

Referência, a necessidade de compra de equipamento da marca / modelo 

descritos no Termo. 

É de nosso entendimento que todas as questões foram acolhidas na 

resposta de nossa área técnica.  

Em atendimento à legislação em vigor, diante das alterações na 

especificação a abertura da sessão foi adiada para 04/06/2018 às 09:00 horas. 

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

Alexandre Tedesco Nogueira 

Pregoeiro – CESAMA 

(32) 3692-9198 / 9201 

licita@cesama.com.br 

 


