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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 01 

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:  

 

Alega o licitante que todos os nobreaks vêm de fábrica com baterias internas. Ressalta que 

não entendeu o fato de o TRT 19 solicitar a aquisição de Nobreaks/ups sem baterias, consoante 

consta na descrição dos itens 1 e 2. 

 

RESPOSTA: 

 

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

Em que pese existirem no mercado opções de nobreaks, com ou sem  banco de baterias, por 

questões de economicidade e otimização dos recursos públicos, optou-se pela aquisição de nobreaks 

sem o banco de baterias, visto que o Regional já dispõe de um parque de nobreaks dotados de 

bancos de bateria, além de já termos um processo de aquisição de baterias de diversos modelos em 

andamento.  
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Complemente-se, ainda, que possuímos Ata de Registro de Preços de fornecimento de 

baterias, em vigor. Motivos pelos quais não há necessidade alguma de solicitarmos a aquisição de 

nobreaks com banco de baterias. 

Assim, informo para os devidos fins, que só poderão ser aceitas propostas sem o 

fornecimento de banco de baterias, conforme restou estabelecido no respectivo Termo de 

Referência. 

 

Maceió, 13/07/2022. 

 

                            

  _________________________    _______________________ 

  Flávia Caroline Fonseca Amorim.               Mariots Trindade  

                    Pregoeiro      Unidade Técnica Requisitante 


