
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020 
Processo nº 003.0.2487/2020 

LICITAÇÃO Nº 821625 (Licitações-e 823919) 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

  

EMPRESA: RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA - CNPJ 00.429.640/0001-11 

ESCLARECIMENTO 01:  
 

1. O banco de baterias faz parte do escopo de fornecimento? 
2. Se sim para o item 01, qual é a o tempo de autonomia das baterias em minutos? 

 
 
RESPOSTA: De acordo com a área técnica, obtivemos como resposta de que  o banco de baterias não 
faz parte do escopo do Edital. 
 
ESCLARECIMENTO 02: 
 

Quantas baterias de 100Ah o banco de baterias existente possuí para a adequação do 
Nobreak? 
 

RESPOSTA: De acordo com a área técnica, obtivemos como resposta que existem 32 unidades de 
baterias com as características de 115Ah x 12V cada unidade. 
 

EMPRESA: UPS SUL - Sigrane Indústria Comércio e Importadora Ltda - CNPJ 15.695.518/0001-64 

ESCLARECIMENTO 03:  
 

Com relação ao Nobreak 60 kVA – é solicitado “... CONFIGURAÇÕES ENTRADA: Tensão 220 V, 
Trifásica (3 F + N + Terra) ... e CONFIGURAÇÕES SAÍDA: Tensão 220 V, Trifásica (3 F + N + 
Terra)” Considerando que temos 2 opções de Tensões Trifásicas, sendo elas 380/220V (220V 
entre Fase + Neutro) e 220/127V (220V entre Fase + Fase). Qual a Tensão de Entrada e Saída 
desejada? 380/220V ou 220/127V? 

 
 
RESPOSTA: De acordo com a área técnica, obtivemos como resposta de que a Tensão de ENTRADA 
é 220 V trifásica (127 cada fase) e a tensão de SAÍDA é 220 V trifásica (127 cada fase). 

 
ESCLARECIMENTO 04:  

 
Com relação ao Nobreak 60 kVA – é solicitado “... O Nobreak a ser ofertado deverá ser 
compatível com o banco de baterias existente: DF2000 Capacidade C100 115Ah, Voltagem 
Nominal das Baterias 12V ...” Está certo nosso entendimento, que devemos ofertar Nobreak 
sem o Banco de Baterias? 
 

RESPOSTA: De acordo com a área técnica, obtivemos como resposta de que já existente 32 unidades 
baterias com as características de 115Ah x 12V cada unidade. Portanto não será necessário o 
fornecimento das baterias. 
 
 


