
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2019  
PROCESSO N.º 202/2019 
OBJETO: SRP para eventual aquisição de itens de informática e equipamentos eletrônicos. 
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 
 

O Pregoeiro da licitação em epígrafe, nomeado pela Portaria nº 110/2019, de 09 de 
setembro 2019, no uso de suas atribuições legais, torna público o seguinte: 

 
1)  Retificação das descrições do ITEM 07 – NOBREAK 6 kVA, da tabela constante no subitem 
1.2 do Termo de Referência, anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2019: 

Onde se lê:  
“Nobreak microprocessado 6 kVA; 
Fator de potência >= 0.9, tensão de entrada 220v (F+N+T), tensão de saída 220v e 110v, conexão 
de entrada plug NBR 14136 20 A, bornes ou condutores compatíveis, conexões de saída: 6 
tomadas NBR 14136 20 A e/ou bornes, autonomia máxima 10 minutos com 50% da carga, 
paralelismo redundante de 1 ou mais unidades, frequências 50/60 Hz, tempo de transferência: 
ZERO, bypass automático e manual, ligação sem rede elétrica compatível com DC Start,  display e 
teclado de controle, conector para unidade/banco de baterias externos, permite hotswap de 
baterias, rack (6U ou menor) ou torre, autodiagnóstico, comunicação via usb ou ethernet, sistema 
de notificação via app, e-mail ou SMS, chave para desligamento de segurança/emergência, 
acionamento automático com reativação da rede elétrica.   
Garantia mínima de 12 meses". (grifamos) 

Leia-se:  
“Nobreak microprocessado 6 kVA; 
Fator de potência >= 0.9, tensão de entrada 220v (F+N+T), tensão de saída 220v e 110v, conexão 
de entrada plug NBR 14136 20 A, bornes ou condutores compatíveis, conexões de saída: 6 tomadas 
NBR 14136 20 A e/ou bornes, autonomia mínima 10 minutos com 50% da carga, paralelismo 
redundante de 1 ou mais unidades, frequências 50/60 Hz, tempo de transferência: ZERO, bypass 
automático e manual, ligação sem rede elétrica compatível com DC Start,  display e teclado de 
controle, conector para unidade/banco de baterias externos, permite hotswap de baterias, rack 
(6U ou menor) ou torre, autodiagnóstico, comunicação via usb ou ethernet, sistema de notificação 
via app, e-mail ou SMS, chave para desligamento de segurança/emergência, acionamento 
automático com reativação da rede elétrica.   
Garantia mínima de 12 meses". (grifamos) 

Porto Alegre, 10 de janeiro de 2020. 

 

 

Esequiel Steil 
Pregoeiro substituto 


