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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 03 

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 :  

 

NOBREAK de 20 kVA – ITEM 03: 

• TENSÃO DE ENTRADA: É informado no edital que a tensão de entrada deve 

ser monofásico em 380 V, porém não é padrão o uso de 380 V monofásico. Sendo assim, 

gostaríamos de saber com clareza se a tensão de entrada deve ser 380 V (trifásico) ou deve 

ser 220 V (monofásico – relação FN de um sistema trifásico em 380/220 Vac)? 

 

RESPOSTA: 

 

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

Trata-se de Nobreak/UPS com potência de 20kVA, entrada trifásica cuja tensão é de 

380VAC (3F+N+T) e saída monofásica cuja tensão é de 115VAC (1F+N+T), dotado de 

transformador isolador e sem baterias. Destaca-se que o banco de baterias existente é de 96Vcc. 
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PERGUNTA 2 :  

• NOBREAK de 20 kVA – ITEM 04 e NOBREAK de 100 kVA – ITEM 05: 

• TENSÃO DE BARRAMENTO: É solicitado que o Nobreak possua tensão de 

BARRAMENTO de 480 VDC. Considerando que a TENSÃO DE BARRAMENTO é 

específico do projeto de cada fabricante, pedimos a flexibilização deste item para que 

outros fornecedores também possam participar do processo licitatório, ampliando a disputa 

e consequentemente trazendo maiores benefícios ao órgão comprador, com propostas mais 

vantajosas. 

 

 

RESPOSTA: 

 

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

Serão aceitos nobreaks com tensão do banco de baterias superior ou inferior a 480Vcc, no 

entanto é mandatório o cumprimento da autonimia de 15 minutos, na condição de operação em 

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, 

podendo arcar com as penalidades cabíveis. 

 

 

Maceió, 19/07/2022. 

 

                            

  _________________________    _______________________ 

  Flávia Caroline Fonseca Amorim.  Emanoel Ferdinando da Rocha Jr.  

                    Pregoeiro      Unidade Técnica Requisitante 


