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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 04 

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: 

 

PERGUNTA1:  

Após análise do Termo de Referência e seus anexos, entendemos que o quadro de entrada e 

seus disjuntores para alimentação do sistema No-break, &quot;são existentes&quot; e não fazem 

parte deste fornecimento, estamos certos em nosso entendimento? 

 

 

RESPOSTA:  

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

Partindo da premissa que o TRT irá substituir o parque de Nobreaks existentes, seu 

entendimento está correto. No entanto, é importante saber que serão mantidos a exigência dos 

dispositivos de proteção contra sobre corrente (disjuntores), tanto para entrada AC (Rede Elétrica) 

como para entrada DC (baterias), para todas as potencias (6,0kVA, 10kVA, 20kVA e 100kVA). Tais 

dispositivos devem ser considerados itens de série do produto 
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PERGUNTA2:  

Após análise do Termo de Referência e seus anexos, entendemos que o quadro de SAÍDA e 

seus DISJUNTORES para a saída do sistema No-break, são existentes e &quot;não fazem&quot; 

parte deste fornecimento, estamos certos em nosso entendimento? 

 

RESPOSTA: 

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

Partindo da premissa que o TRT irá substituir o parque de Nobreaks existentes, seu 

entendimento está correto. No entanto, é importante saber que será mantido a exigência do 

dispositivo de proteção contra sobre corrente (disjuntor), para saída AC (consumidor), 

impreterivelmente para os Nobreaks Trifásicos (20kVA e 100kVA). Tais dispositivos devem ser 

considerados itens de série do produto. 

 

PERGUNTA3: 

  Em caso de resposta &quot;negativa&quot; para o questionamento 2 acima, ou seja, que a 

proponente deverá considerar o quadro de SAÍDA e seus DISJUNTORES na locação, pedimos 

informar os dados dos disjuntores e do quadro de saída atual (existente). 

 

RESPOSTA: 

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

N/A 

 

PERGUNTA4:   

Após análise do Termo de Referência e seus anexos, entendemos que os Cabos de 

alimentação de ENTRADA que vem do quadro alimentador e possíveis eletrocalhas/eletrodutos 

SÃO existentes e serão utilizados não fazendo parte deste fornecimento, estamos certos em nosso 

entendimento? 
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RESPOSTA: 

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

Seu entendimento está correto. 

 

PERGUNTA5:  

Em caso de resposta &quot;negativa&quot; para o questionamento 4 acima, ou seja, que a 

proponente deverá considerar em seus preços os cabos, qual o comprimento de cada condutor AC do 

Quadro de entrada alimentador ao sistema No-break a ser considerado? 

 

 

RESPOSTA: 

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

N/A  

 

PERGUNTA6:  

Em caso de resposta negativa para o questionamento 4 acima, ou seja, que a proponente 

deverá considerar em seus preços possíveis eletrocalhas/eletrodutos, qual o comprimento de largura 

das eletrocalhas/eletrodutos a serem consideradas do Quadro de entrada alimentador ao sistema No-

break?  

 

RESPOSTA: 

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

N/A 

 

PERGUNTA7:  

Após análise do Termo de Referência e seus anexos, entendemos que os Cabos de 

alimentação de saída que vem do No-break ao quadro estabilizado de saída para as cargas e 

eletrocalhas/eletrodutos são existentes e serão utilizados não fazendo parte deste fornecimento, 

estamos certos em nosso entendimento? 
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RESPOSTA: 

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

Seu entendimento está correto. No entanto a conexão dos condutores será efetuada no start-

up dos equipamentos o qual é de responsabilidade do fornecedor. 

 

 

PERGUNTA8: 

Em caso de resposta “negativa” para o questionamento 7 acima, ou seja, que a proponente 

deverá considerar em seus preços os cabos, qual o comprimento de cada condutor AC do No-break 

ao Quadro estabilizado de saída para cargas a ser considerado?  

 

RESPOSTA: 

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

N/A 

 

PERGUNTA9:  

Em caso de resposta “negativa” para o questionamento 7 acima, ou seja, que a proponente 

deverá considerar em seus preços a eletrocalha/eletrodutos, qual o comprimento de largura das 

eletrocalhas/eletrodutos a serem consideradas do No-break ao Quadro de saída para cargas? 

 

RESPOSTA: 

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

N/A 
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PERGUNTA10:  

Entendemos que as baterias solicitadas para atender as autonomias exigidas para os UPS 

trifásicos, são estacionárias, baterias seladas livres de manutenção e com eletrólito ácido 

&quot;imobilizado&quot;, ou seja, baterias do tipo reguladas por válvula (VRLA). Estamos certos 

em nosso entendimento? 

 

RESPOSTA: 

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

Seu entendimento está correto. Serão aceitos somente baterias do tipo seladas VRLA/AGM. 

 

 

PERGUNTA11: 

Entendemos que baterias do tipo “FREE” com eletrólito “ácido líquido” não imobilizado, 

não serão aceitas. Estamos certos em nosso entendimento?  

 

 

RESPOSTA: 

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

Seu entendimento está correto. Não serão aceitos baterias ventiladas do tipo estacionárias 

nem automotivas. 

 

 

PERGUNTA12:  

Entendemos que este pregão eletrônico se trata de um registro de preços para fornecimento 

de UPS e que não está incluso no fornecimento sua instalação e/ou start-up. Estamos certos em 

nosso entendimento? 
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RESPOSTA: 

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

Todos os equipamentos deverão ser fornecidos com todas a credenciais para seu perfeito 

funcionamento e operação, tais chaves de acesso, manuais de instalação, operação e 

manutenção.  

Além disso, deverá também prever todas as despesas necessárias para suporte técnico 

durante o período de garantia (atendimento técnico onsite) 

 

 

Maceió, 19/07/2022. 

 

                            

  _________________________    _______________________ 

  Flávia Caroline Fonseca Amorim.               Mariots Trindade  

                    Pregoeiro      Unidade Técnica Requisitante 


