
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1. OBJETO

Aquisição de um Analisador de Energia para auxílio nas aulas práticas do Curso de
Capacitação do Núcleo de Excelência em Iluminação Pública do Neipa.

2. INTRODUÇÃO

O eAmazônia - Energia Sustentável e Inovação está desenvolvendo o projeto
intitulado Estruturação do Núcleo de Excelência em Iluminação Pública da
Amazônia (Neipa), no âmbito do convênio ECV-PRFP 001/2021 com o Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica - Procel, executado pela Eletrobras.

O objetivo do projeto é instituir um núcleo que seja referência na Região como
fomentador para elaboração de novos projetos no ramo de iluminação pública (IP),
provendo instruções técnicas e capacitação de pessoal, através de cursos teóricos e
do desenvolvimento prático de projeto piloto com melhorias no sistema de
iluminação pública do Campus Rio Branco da Ufac.

Com o intuito de cumprir este objetivo, o eAmazônia, por meio deste, torna público o
processo de aquisição de um Analisador de Energia e uma Fonte Corrente
Alternada, que seguirá a Política de Compras do eAmazônia, que prioriza a
equidade e transparência. Tal política é complementada pela Norma 01 -
Contratação de Bens Materiais, Obras e Serviços, estando ambas disponíveis no
site do eAmazônia (www.eamazonia.org). Nesse processo de compras serão
escolhidos os fornecedores que atendam a todas as especificações exigidas neste
documento, e que apresentem o menor valor final.

O atendimento a essas especificações não exime o fornecedor da responsabilidade
sobre o correto projeto, fabricação e desempenho do painel ofertado, sendo o
fornecedor responsável também pelos componentes e/ou processos de fabricação
utilizados por seus subfornecedores.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O eAmazônia é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que tem suas
aquisições regidas por sua própria política de compras.

A Tabela 1 apresenta as informações do eAmazônia que devem constar nas
propostas orçamentárias a serem encaminhadas.



Tabela 1 – Dados do eAmazônia.

Nome: eAmazônia - Energia Sustentável e Inovação

Sigla: eAmazônia CNPJ: 15.691.624/0001-70

Inscrição Municipal: 9036024 IE: Isento - Não Contribuinte

Endereço: Rodovia BR 364, km 04, Campus da
UFAC, Distrito Industrial

Cidade/UF: Rio Branco/AC

CEP: 69.920-900 Telefone: (68) 3226-1241

Ramo de Atividade: Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços Técnicos

Nome do Responsável Técnico: Nadine da Fonseca Araújo dos Santos

E-mail: compras@eamazonia.org

Projeto: ECV-PRFP-001-2021

O valor da proposta deve considerar os custos de frete do produto até o edifício
sede do eAmazônia. Isto é, deve seguir as regras do Termo de Internacional de
Comércio (Incoterms), especificamente, o Incoterms DDP (Delivered Duty Paid), no
qual o fornecedor assume quaisquer responsabilidades e riscos do transporte da
origem até o destino final.

As propostas deverão ser enviadas para o e-mail informado na Tabela 1, e devem
ter validade de no mínimo 30 (trinta) dias corridos, informando o valor total, tributos
e frete quando aplicável. Além disso, devem apresentar os valores unitários e totais
em moeda corrente nacional (Real). Também é necessário que seja incluído na
proposta o código do convênio “ECV-PRFP-001-2021”, podendo constar como
observação. O modelo de proposta é apresentado no Anexo 1.

Sobre a forma de pagamento, a política de compras do eAmazônia exige que o
pagamento somente pode ser realizado mediante geração de nota fiscal, ademais o
montante pode ser pago por transferência bancária ou boleto bancário, sendo
realizado após o recebimento do equipamento. O prazo máximo para entrega dos
equipamentos adquiridos será de até 30 dias úteis após a comunicação de compra.

Serão recebidas propostas até dia 22 de abril de 2022, apenas por e-mail, visto que
este processo de compras é estritamente eletrônico.



4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1 Analisador de Energia

Analisador de Energia e de Qualidade de Energia

Tensão (Volt):
● Vrms (CA+CC): Faixa de Medição 1V até 1.000V, fase para o neutro.

Resolução 0,01V, Precisão ± 0,1% de tensão nominal.
● Vpk: Faixa de medição 1Vpk até 1.400Vpk, Resolução 1V, Precisão 5% da

tensão nominal.
● Fator de Crista (CF) de Tensão Faixa de medição 1,0 > 2,8. Resolução 0,01,

Precisão ±5%.
● Vrms½, Resolução 0,1V, Precisão +/-0,2% da tensão nominal.
● Vfund Resolução 0,1V, Precisão +/-0,1% da tensão nominal.

Corrente (Amperes):
● Amperes (CA+CC): Sensor de corrente flexível (utilizando o princípio de

rogowski) 1x Faixa de medição 5 A até 6.000A, resolução 1A, Precisão
±0,5% ±5 contagens. 10x Faixa de medição 0,5A até 600A, resolução 0,1A,
Precisão ±0,5% ±5 contagens.

● 1mV/A: Sensor de corrente flexível (utilizando o princípio de rogowski) 1x,
Faixa de medição 5A até 2.000A, resolução 1A, Precisão ±0,5% ±5
contagens.

● 1mV/A: 10x Faixa de medição 0,5 A até 200 A (somente CA), resolução 0,1A,
Precisão ±0,5% ±5 contagens.

● Apk: Sonda de corrente Faixa de medição 8400Apk, resolução 1Arms,
Precisão ±5%. 1mV/A, Faixa de medição 5500Apk, resolução 1Arms,
Precisão ±5%.

● Fator de Crista (CF): Corrente Faixa de medição 1 até 10, resolução 0,01,
Precisão ±5%.

● Amperes½: Sensor de corrente flexível (utilizando o princípio de rogowski) 1x,
Faixa de medição 5 A até 6.000A, resolução 1A, Precisão ±1% ±10
contagens. Sensor de corrente flexível (utilizando o princípio de rogowski)
10x 0,5A até 600A, resolução 0,1A, Precisão ±1% ±10 contagens. 1mV/A
Faixa de medição 1x de 5A até 2.000A, resolução 1A, Precisão ±1% ±10
contagens. 1mV/A 10x Faixa de medição de 0,5A até 200A (somente CA),
resolução 0,1A, Precisão ±1% ±10 contagens.

● Afund: Sensor de corrente flexível (utilizando o princípio de rogowski) 1x
Faixa de medição de 5A até 6.000A, resolução 1A, Precisão ±0,5% ±5
contagens. Sensor de corrente flexível (utilizando o princípio de rogowski)
10x 0,5A até 600A, resolução 0,1A, Precisão ±0,5% ±5 contagens. 1mV/A 1x
Faixa de medição 5A até 2.000A, resolução 1A, Precisão ±0,5% ±5
contagens. 1mV/A 10x Faixa de medição 0,5A até 200A (somente CA),
resolução 0,1A, Precisão ±0,5% ±5 contagens.



Frequência (Hz)
● Frequência em 50 Hz nominal, Faixa de medição 42,500 Hz até 57,500Hz,

resolução 0,001 Hz, Precisão ±0,01 Hz.
● Frequência em 60 Hz nominal, Faixa de medição 51,00 Hz até 69,00Hz,

resolução 0,001Hz, Precisão ±0,01 Hz.
Energia:

● Watts (VA, var) Sensor de corrente flexível (utilizando o princípio de
rogowski), Faixa de medição máx. 6.000MW, resolução 0,1W até 1MW,
Precisão ±1% ±10 contagens.

● 1mV/A, Faixa de medição máx. 2.000MW, resolução 0,1W até 1MW, Precisão
±1% ±10 contagens.

● Fator de Potência (Cos j/DPF), Faixa de medição 0 até 1, resolução 0,001,
Precisão ± 0,1% em condições de carga nominal.

● Energia kWh (kVAh, kvarh) Sensor de corrente flexível (utilizando o princípio
de rogowski) 10x Depende da escala da sonda de corrente e tensão nominal
±1% ±10 contagens

● Perda de Energia Sensor de corrente flexível (utilizando o princípio de
rogowski) 10x Depende da escala da sonda de corrente e tensão nominal.
Contagens ± 1% ± 10 Excluindo a precisão da resistência de linha.

Harmônicas
● Ordem de Harmônicas (n), CC, 1 até 50 agrupamentos: Grupos de

harmônicas de acordo com a norma IEC 61000-4-7
● Ordem de Inter-Harmônica (n), DESLIGADO, 1 até 50 agrupamentos:

Subgrupos de Harmônicas e Inter-Harmônicas de acordo com a norma IEC
61000-4-7.

● Volts % f Faixa de medição 0,0% até 100%, resolução 0,1%, Precisão ± 0,1%
± n x 0,1%. r Faixa de medição 0,0% até 100%, resolução 0,1%, Precisão ±
0,1% ± n x 0,4%. Absoluto Faixa de medição 0,0 a 1.000V, resolução 0,1V,
Precisão ±5%1. THD Faixa de medição 0,0% até 100%, resolução 0,1%,
Precisão ±2,5%.

● Amps % f Faixa de medição 0,0% até 100%, resolução 0,1%, Precisão ±
0,1% ± n x 0,1%. r Faixa de medição 0,0% até 100%, resolução 0,1%,
Precisão ± 0,1% ± n x 0,4%. Absoluto Faixa de medição 0,0 até 600A,
resolução 0,1A, Precisão ±5% ±5 contagens. THD Faixa de medição 0,0%
até 100%, resolução 0,1%, Precisão ±2,5%.

● Watts % f ou r Faixa de medição 0,0% até 100%, resolução 0,1%, Precisão ±
n x 2%. Absoluto Depende da escala da sonda de corrente e tensão nominal
Precisão ± 5% ± n x 2% ± 10 contagens. THD Faixa de medição 0,0% até
100%, resolução 0,1%, Precisão ±5%.

● Ângulo de Fase Faixa de medição -360° a +0°, resolução 1°, Precisão ± n x
1°.

Flicker
● Plt, Pst, Pst(1 min) Pinst Faixa de medição 0,00 até 20,00, resolução 0,01,

Precisão ±5%.



Desequilíbrio
● Volts % Faixa de medição 0,0% até 20,0%, resolução 0,1%, Precisão ±0,1%.
● Amps % Faixa de medição 0,0% até 20,0%, resolução 0,1%, Precisão ±1%

Sinalização da Rede de Distribuição de Energia
● Níveis de Limites Limiares, limites e duração de sinalização são

programáveis para duas frequências de sinalização,
● Frequência de Sinalização Faixa de medição 60Hz até 3.000Hz, resolução

0,1Hz
● V% relativa Faixa de medição 0% até 100%, resolução 0,10%, Precisão

±0,4%. V3s absoluto (3 segundos em média) Faixa de medição 0,0 V a
1000V, resolução 0,1V, Precisão ± 5% da tensão nominal.

Especificações Gerais:
● Mala Projeto à prova de choque robusto, com capa protetora integrada à

prova de gotejamento e de de poeira IP51 de acordo com a IEC60529
quando usado na posição inclinada de Impacto e Impacto de vibração 30g,
vibração: 3g senóide, aleatório 0,03 g 2/Hz de acordo com a
MIL-PRF-28800F Classe 2.

● Visor Brilho: 200cd/m2 comum usando adaptador de energia, 90 cd/m2
comum usando a energia da bateria Tamanho: 127mm x 88mm (153mm/6,0
em diagonal) Resolução do LCD: 320 x 240 pixels.

● Temperatura de funcionamento 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C excl. pilha;
● Interface Mini-USB-B, porta USB isolada, para conectividade ao slot da placa

do PC acessível por trás da bateria do instrumento.
Garantia:

● Três anos do instrumento principal e um ano para os acessórios, pelo
fabricante.



ANEXO 1 - Modelo de Proposta

DADOS DO EAMAZÔNIA

Nome: eAmazônia - Energia Sustentável e Inovação  - Convênio ECV-PRFP-001-2021

CNPJ: 15.691.624/0001-70

End.: Rodovia BR 364, km 04, Campus da UFAC, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre.

DADOS DO PROPONENTE

Nome:

CNPJ:

End.:

DO VALOR DO EQUIPAMENTO

ANALISADOR DE ENERGIA

Descrição do produto: Informe as características do produto para comprovação dos requisitos (pode ser
enviado um documento anexo à proposta, desde que conste aqui que a descrição está em anexo).

Valor Unitário: R$ XX,XX Quantidade: XX

Prazo de entrega: XX dias

Valor total da proposta R$ XX,XX


