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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UND Inversor de frequência CFW11 trifásico 380V 211ª -
Inversor de frequência CFW11 trifásico 380V 211ª
ModeloCFW11 0211 T4SZ.
Inversor de Frequência - Trifásico - 380-480V - 211A Com
filtro de harmônicas (Indutor no link CC) incorporada
atendendo a norma IEC61000-3-12.
Com 6 entradas digitais - 2 entradas analógicas - 2 saídas
analógicas - 3 saídas Relé (NA/NF), todas configuráveis.
Regulador PID, Conexão via USB no frontal e CLP
incorporado com Software gratuito. Modelo com padrão de
fabrica, IHM inclusa,
ModeloCFW11 0211 T4SZ.
Alimentação 3φ.
Corrente de Saída Nominal (A) 211
Frequência de Chaveamento Nominal [kHz] 2,5.
Motor Máximo [HP/kW] 150
Corrente de Entrada Nominal (A)211.
Peso máximo de ate kg 65.
Grau de Proteção do Gabinete, NEMA1 IP55.
O equipamento em questão deve ser o desta marca e
modelo, haja vista que todo o Sistema montado está
operando com um inversor desta marca e modelo, também
para que se ganhe tempo em futuras manutenções e
essencial que se preserve a originalidade do projeto.

67.000,0000 67.000,001,000

2 UND Inversor de frequência para ETA - Inversor de frequência
para ETA
Inversor de Frequência - Trifásico - 380-480V - 105A -
75CV/380-440V - (Normal Duty) com filtro de harmônicas
(Indutor no link CC) incorporada atendendo a norma
IEC61000-3-12. Possui 6 entradas digitais - 2 entradas
analógicas - 2 saídas analógicas - 3 saídas Relé (NA/NF),
todas configuráveis. Regulador PID, Conexão via USB no
frontal e CLP incorporado com Software gratuito.
ModeloCFW11 0105 T 4.
 Alimentação 3φ.
Corrente de Saída Nominal (A) 105.
Corrente de Sobrecarga em 1min. 115,5A
3s 157,5A
Frequência de Chaveamento Nominal [kHz] 2,5.
Motor Máximo [HP/kW] 75/55.
Corrente de Entrada Nominal (A) 105,0.
Potência dissipada [W]
Montagem em Superfície 1650,
Montagem em Flange 230.
Corrente de Saída Nominal (A) 88.
Corrente de Sobrecarga (A)1 min, 132,0
3s 176,0.
Filtro RFI

40.000,0000 40.000,001,000
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Grau de Proteção do Gabinete, NEMA1 IP55.
O equipamento adquirido deverá ser o inversor da marca
WEG modelo CFW11 105A/3AC 380V
BRCFW110105T4SZ, pois o sistema existente conta como
principal chave de acionamento uma da mesma marca e
modelo, para que possamos continuar sem fazer alterações
no nosso sistema gerando gastos e mudando na
originalidade do nosso sistema. A instalação de outro
modelo ou marca implicara numa mudança do quadro de
comando juntamente com seus componentes, gerando
assim gasto desnecessário.

3 UND Motor de indução WEG 60 CV 4 polos 380V trifásico -
Motor de indução WEG 60 CV 4 polos 380V trifásico
Carcaça 225S/M
FS 1.25
HZ 60
V220/380/440
A 146/84.5/73.0
RPM nominal 1780
IPW55
Rendimento de no mínimo 95.1% com uma temperatura
ambiente de 40°C.
O equipamento adquirido deverá ser o motor da marca
WEG modelo de carcaça 225S/M, pois o sistema existente
conta com um equipamento da mesma marca e modelo,
para que possamos continuar sem fazer alterações no
nosso sistema gerando gastos e mudando na originalidade
do nosso sistema. A instalação de outro modelo ou marca
implicara em alterações estruturais em bases de bombas,
acoplamentos, entre outros, gerando assim gasto
desnecessário.

48.000,0000 48.000,001,000

4 UND Soft starter Ssw 05 plus 45A trifásico 380v - Soft starter
Ssw 05 plus 45A trifásico 380v
Alimentação:
Tensão de controle (A1 e A2)
90 a 250Vac 50/60 Hz
Ajustes:
Tensão inicial/ tempo de aceleração / tempo de
desaceleração / corrente do
motor.
O equipamento deve conter proteções de sobrecarga
eletrônica do motor,
Sequência de fases incorretas, falta de fase, sobre corrente
imediata, entre
outras proteções.
O equipamento deverá ter uma capacidade mínima de 4
partidas por hora. A
soft terá entradas digitais, digitais a relé, capacidade de
comunicação de
interfase serial.
Deverá vir com fixação para trilho DIN 35mm ou parafusos
M4.
O equipamento deverá seguir as conformidades e Normas:
EMC Classe A (Uso
industrial) Norma IEC 60947-4-2.
Baixa tensão UL 508 / IEC 60947-4-2.
O equipamento deverá ser dessa marca e modelo já que o
painel de
acionamento utiliza esse mesmo equipamento, para manter
a originalidade do
projeto utilizaremos esse mesmo equipamento.

3.000,0000 3.000,001,000

5 CJ Bomba submersível para esgoto sanitário para reator UASB
- Bomba submersível para esgoto sanitário para reator
UASB
Bomba submersível para esgoto sanitário com potência de
no máximo 20 CV, 380V trifásico, 60hz, 4 polos com
rotação aproximada de 1800 rpm, vedações através de selo
mecânico, rotor com diâmetro aproximado de 215mm,

41.935,0000 41.935,001,000
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vazão entre 330m³/h e 350m³/h, numa altura máxima de
23metros e mínima de 0 m, diâmetro nominal de 150mm
peso total do conjunto de no máximo 220kg.
O equipamento poderá vir com apoio através de base
integrada ou de acoplagem (parafusada), deverá vir com
curva 90° com lado flangeado e outro lado tipo espigão
para conexão de mangote de 6”/DN 150mm. Todos os
parafusos e porcas de fixação devem ser de aço inox,
assim como eixo do motor.
O equipamento deverá vir com todos os acessórios para o
seu funcionamento.

6 UND CONVERSOR REMOTO PARA MACRO MEDIDOR ICF
050 - CONVERSOR MICROPROCESSADO REMOTO IFC
050: COMPATIVEL COM TUBO SENSOR MODELO
OPTIFLUX- CONAUT/KRHONE
O conversor de sinal possui o auto diagnóstico
Tipo digital compacto REMOTO
Detecção de tudo vazio programável, falha no eletrodo e na
bobina
Indicação de memória de erros, com alarme
Menu de autodiagnósticos de falhas.
Saída de STATUS do tipo binária que permite identificar um
problema interno.
Entradas e saídas isoladas galvanicamente
Ajuste de zero automático sem ter que parar o fluxo
Display alfanumérico, LCD com parametrização através de
teclado frontal, com proteção para manter a integridade do
display.
Totalização de vazão sem reset externo, uma para direto e
outro para reverso.
Funções incorporadas de corte por vazão baixa e tubo
vazio.
Senha de segurança
Indicação de vazão direta e reversa.
Zero e span não interativos
Totalizador não volátil
Totalizador de volume em m3 sem reset (não volátil) na
memória
Faixa de Velocidade:   0,3 a 12 m/s
Rangeabilidade para modelo :40:1
Exatidão : mínima 0,5% para velocidade > 0,5 m/s
Repetibilidade Mínima :+/- 0,1 %  do valor medido
Estabilidade ( damping)mínima: +/-0,1 % valor medido
Monitoramento de temperatura do sensor
Diagnóstico de funcionamento e falhas
Sinais de saída:  1 x 4-20 mA/HAmRT com impedância
máxima de 800 ohm,  + 1 X pulsos +1 X status tipo binária (
permite identificar a ocorrência de problemas, sinal de
alarme) com saída de frequência de 0 a 1000 HZ
Comunicação:RS 485-MOD BUS RTU integrada na
eletrônica, projeto de fábrica.
Um sinal de saída de frequência ( pulsos) com variação de
frequência proporcional a vazão ( 0 a 1000 hz)
Possui as programações:  sentido de fluxo ( direto ou
reversa), ajuste de zero, tempo de amortecimento entre 1 a
100 s, unidades de medição de engenharia  (  m3, l) ( h,
min., seg.)instantânea e totalizada , chave de habilitação e
senha para bloqueio, características do tubo sensor, fator
de calibração do tubo medidor.
Proteção IP 66 e IP 67
Invólucro em alumínio fundido/Poliuretano/vedações em
borracha
Alimentação:    24 VCC  ±  30%    ( 16,80 – 31,20   VCC )
IMPORTANTE: A parametrização configuração do
conversor pode ser realizada sem a necessidade de
abertura do invólucro, esta possibilidade permite uma maior
agilidade na operação técnica, bem como uma maior
segurança para o equipamento.

14.300,0000 57.200,004,000
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Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 257.135,00


