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PROAD 2022/2022 

PE 18/2022. 

 

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de 

UPS/Nobreaks para o TRT19, 

 

Pedido de Esclarecimento 02 

O presente expediente destina‐se a responder o pedido de esclarecimento interposto de forma 

tempestiva e na forma disposta no item 10.0 do instrumento convocatório relativo ao pregão em 

epígrafe, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e tempestividade da peça 

interposta. 

Abaixo segue a pergunta formulada e a respectiva resposta: 

 

PERGUNTA 1 :  

 

Pede-se:  

Dotado de transformador isolador  

Esclarecimento:  

Considerando que os UPS'S possuem construção de seu circuito retificador e inversor através 

de IGBT'S, garantindo isolação e proteção contra transientes da rede elétrica aos equipamentos 

conectados. Entendemos que UPS'S com essa característica poderão ser fornecidos sem o 

transformador isolador, visto que os IGBT'S substituirão o emprego do mesmo por justamente 

garantirem essa proteção adicional a carga. Está correto nosso entendimento?  

Pergunta:  

Entendemos que serão aceitos nobreak com IGBT'S que fazem o mesmo papel de um 

transformador isolador. Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA: 
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Diante do questionamento, a Unidade técnica apresentou os seguintes esclarecimentos:  

 Quando o sistema estiver operando via ByPass (automático ou manual), as cargas acopladas 

ao Nobreak não deverão perder a sua proteção galvânica. Por esta razão não abriremos a exigência 

do Transformador Isolador na saída dos Nobreaks 

 

 

PERGUNTA 2 :  

Pede-se: 

Autonomia 

Esclarecimento:   

No termo de referência, não é determinado qual o tempo de autonomia e a carga que vai ser 

ligada ao equipamento.  

Sendo o Tempo de Autonomia, a principal função do nobreak é 

de RESPONSABILIDADE do órgão determinar e informar o tempo de autonomia que deseja e qual 

a carga que será ligada nele.  

Se não houver essa definição qualquer empresa, apresentando qualquer tempo de autonomia 

(1 minuto, por exemplo) poderá sagrar-se vencedora e o prejudicado será o órgão e seus usuários.   

Pergunta:   

Diante do exposto, como o tempo de autonomia não é informado, solicitamos que os tempos 

sejam todos informados e qual a carga que cada modelo deve suportar, para que dessa forma, a 

disputa se torne justa para todos os participantes. 

 

RESPOSTA: 

 

Diante do questionamento, a Unidade técnica apresentou os seguintes esclarecimentos:  

A autonomia do Nobreak somente poderia ser exigida na condição dos equipamentos serem 

fornecidos com baterias. No entanto, é importante destacar que os referidos equipamentos serão 

instalados com banco de baterias 192V 40Ah (6,0 kVA) e 192V 60Ah (10 kVA). 
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 Portanto, o carregador de baterias dos Nobreaks deverá ter potência para carregar os bancos 

de baterias externas em 10 horas. 

 

PERGUNTA 3  

Pede-se: 

Tensão de baterias 480VCC para autonomia 15 min 

Esclarecimento:  

Solicita-se que o UPS possua como característica tensão de barramento 480VCC (40 baterias 

- 12V). Informamos que a quantidade de baterias é inerente ao projeto de cada fabricante e o que 

deve ser considerado é se a autonomia solicitada é atendida. Logo, entendemos que haverá 

flexibilidade neste item para que cada fabricante possa participar com sua respectiva quantidade de 

baterias.  

Pergunta:  

Serão aceitos nobreak com um banco de bateria com maior ou menor quantidade de baterias, 

mas desde que atenda ao tempo de autonomia de 15 minutos. Nosso entendimento está correto? 

 

RESPOSTA: 

Diante do questionamento, a Unidade técnica apresentou os seguintes esclarecimentos:  

Serão aceitos, no entanto é mandatório o cumprimento da autonomia de 15 minutos, na 

condição do Nobreak se encontrar operando com 100% de sua capacidade nominal. É importante 

destacar que a comissão técnica deste TRT realizará os ensaios de autonomia dos referidos 

equipamentos. Caso seja identificado que a autonomia esteja divergente da exigência do nosso TR, o 

fornecedor será notificado a sanar a desconformidade, e sofrerá todas as penalidades cabíveis. 
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PERGUNTA 4 

 

Não será feita nenhuma retificação no edital ou aviso no portal quanto as datas de realização 

do pregão, visto que estão divergentes? Edital e Comprasnet? 

 

RESPOSTA: 

 

 informamos que, inicialmente, o edital apresentava uma data divergente daquela publicada 

no DOU. 

No entanto, no mesmo dia da publicação, procedemos às alterações necessárias, a fim de 

adequar o edital ao aviso publicado, de modo que, após a retificação, ambos apresentam a mesma 

data para abertura da licitação, qual seja: 21/07/2022. 

 

 

Maceió, 15/07/2022. 

 

                            

  _________________________    _______________________ 

  Flávia Caroline Fonseca Amorim.  Emanoel Ferdinando da Rocha Jr.  

                    Pregoeiro      Unidade Técnica Requisitante 


