
 PODER JUDICIÁRIO 
 JUSTIÇA DO TRABALHO 

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

 TERMO DE GARANTIA TRT/DLC Nº 003/2022 
 PROAD TRT Nº 651/2022 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 

 As  partes  abaixo  descritas  firmam  entre  si  o  presente  instrumento,  doravante 
 denominado simplesmente de Termo. 

 Designação das 
 partes  CONTRATADA  CONTRATANTE 

 Razão Social  Gl Eletro - Eletrônicos LTDA  Tribunal Regional do Trabalho da 
 21ª Região 

 Endereço 
 Av.  Pirâmide,  661/633/731, 
 Bairro Eldorado 

 Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, 
 Lagoa Nova 

 CEP  09970-330  59063-900 

 Cidade  Diadema     Natal 

 Estado  SP  RN 

 CNPJ  52.618.139/0030-31  02.544.593/0001-82 

 Representante  Nelson Rebelato Júnior  Eridson João Fernandes Medeiros 

 Cargo  Administrador  Desembargador Vice Presidente no 
 exercício da presidência 

 CPF  155.440.508-48  243.238.454-72 

 Cédula de 
 Identidade 

 22.517.043-7  366.955 SSP/RN 

 1.  OBJETO:  Garantir  ao  CONTRATANTE  a  qualidade  e  a  segurança  do  fornecimento  e 
 instalação  de  no-breaks  (UPS)  na  Sala-Cofre,  realizado  por  meio  do  instrumento  contratual 
 especificado no item 1.1 deste Termo. 

 1.1. CONTRATO: 
 Contrato  de  fornecimento,  instalação  e  start  up  de  2  (dois)  equipamentos  no-breaks 
 (UPS  –  Fonte  de  Energia  Ininterrupta,  na  sigla  em  inglês)  de  60  kVA  (modular  com 
 redundância  vertical)  para  Sala-Cofre,  principal  Data  Center  do  CONTRATANTE  ,  além 
 da  desinstalação  de  dois  equipamentos  de  no-breaks  existentes  no  local,  TRT/DLC  nº 
 013/2022,  no  valor  de  R$  363.600,00  (trezentos  e  sessenta  e  três  mil  e  seiscentos  reais)  , 
 conforme planilha orçamentária anexa; 
 1.2.  Todos  os  serviços  executados  e  equipamentos  fornecidos  devem  manter  os  níveis 
 de qualidade e segurança contratados durante todo o período de garantia. 
 1.3.  A  garantia  técnica  abrange  a  manutenção  corretiva  da  solução  disponibilizada  e 
 necessária  ao  bom  funcionamento  dos  no-breaks  fornecidos  e  instalados,  sem  ônus  para 
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 o  CONTRATANTE  , durante o período de vigência da garantia. 

 2.  VALIDADE DA GARANTIA: 
 2.1.  A  garantia  técnica  dos  serviços  e  dos  materiais  empregados  será  de,  no  mínimo,  12 
 (doze)  meses  ,  contados  a  partir  da  data  do  recebimento  definitivo  relativo  ao  contrato 
 especificado no item 1.1. 
 2.2.  Quanto  à  garantia  dos  principais  itens  que  compõem  o  sistema,  estes  devem 
 atender aos seguintes períodos mínimos: 

 2.2.1.  Garantia dos no-breaks e bancos de baterias  :  no mínimo 12 (doze) meses; 
 2.2.2.  Demais Equipamentos, Serviços e Instalação  :  no mínimo 12  (doze) meses; 

 3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 3.1.  Durante  o  prazo  da  garantia  a  CONTRATADA  deverá  consertar  ou  refazer  os 
 serviços,  bem  como  consertar  ou  substituir  os  equipamentos  ou  quaisquer  itens  que 
 apresentarem  falhas  /  defeitos,  não  sendo  permitido  transferir  sua  responsabilidade  a 
 terceiros,  sendo  permitida  a  participação  do  fabricante  e/ou  subcontratado  previamente 
 autorizado pela Fiscalização. 
 3.2.  A  CONTRATADA  responderá  pela  qualidade  e  segurança  dos  serviços  executados 
 e  equipamentos  fornecidos,  nos  termos  dos  dispositivos  legais  aplicáveis,  devendo 
 prestar  todas  as  informações  e  esclarecimentos  solicitados  pelo  CONTRATANTE  e 
 efetuar  o  reparo  de  quaisquer  falhas,  vícios,  defeitos  ou  imperfeições  que  se  apresentem 
 nas  instalações  dos  equipamentos  nesse  período,  independentemente  de  qualquer 
 pagamento do  CONTRATANTE  . 
 3.3.  Durante  o  período  de  garantia  a  CONTRATADA  deverá  prestar  os  serviços  de 
 assistência  técnica  aos  equipamentos  instalados  compreendendo  a  reparação  e/ou 
 substituição,  às  suas  expensas  e  sem  comprometimento  da  garantia  oferecida  pela 
 CONTRATADA  e/ou  fabricante,  de  todas  as  peças,  partes  ou  componentes  defeituosos, 
 por  outros  com  as  mesmas  especificações.  Nesses  casos,  as  despesas  relativas  à  mão 
 de obra e transporte correrão igualmente por conta da  CONTRATADA  . 
 3.4.  A  CONTRATADA  responderá  diretamente  por  todas  e  quaisquer  perdas  e  danos 
 causados  em  bens  ou  pessoas,  decorrentes  de  omissões  e  atos  praticados  por  seus 
 funcionários  e  prepostos,  fornecedores  e  subcontratadas,  bem  como  originados  de 
 infrações  ou  inobservância  de  leis,  decretos,  regulamentos,  portarias  e  posturas  oficiais 
 em  vigor,  devendo  indenizar  o  CONTRATANTE  por  quaisquer  pagamentos  que  seja 
 obrigado  a  fazer  a  esse  título,  incluindo  multas,  correções  monetárias  e  acréscimos  de 
 mora; 
 3.4.  A  CONTRATADA  deve  disponibilizar  para  o  CONTRATANTE  ,  os  números  de 
 telefone  e  os  endereços  físico  e  de  correio  eletrônico  da  empresa  para  contato  em  caso 
 de  necessidade  de  intervenções  técnicas  corretivas  ou  de  prestação  de  garantia, 
 comunicando de imediato ao  CONTRATANTE  quaisquer alterações  sobre esses dados. 
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 4. DOS PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA/GARANTIA 

 4.1.  O  início  do  atendimento  ao  chamado  técnico  não  poderá  ultrapassar  o  prazo 
 máximo  de  24  horas  ,  contados  a  partir  do  recebimento  de  comunicação 
 escrita/eletrônica  (e-mail)  pelo  CONTRATANTE  ,  que  poderá  ocorrer  a  qualquer  hora  do 
 dia ou da noite, 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana; 

 4.2.1.  Entende-se  por  início  de  atendimento  o  contato  telefônico  para  diagnóstico 
 remoto do eventual problema; 
 4.2.2.  Em  caso  de  necessidade  de  visita  presencial  para  diagnóstico  ou 
 intervenção técnica o atendimento não deverá ultrapassar 5 (cinco) dias úteis; 
 4.2.3.  Entende-se  por  início  do  atendimento  presencial  a  hora  de  chegada  do 
 técnico  ao  local  onde  está  instalado  o  equipamento,  devendo  ser  registrado  e 
 comprovado por assinatura de representante do  CONTRATANTE  ; 

 4.2.  Conclusão  do  atendimento/reparo  do  equipamento:  máximo  15  (quinze)  dias  úteis 
 contados  a  partir  do  diagnóstico  (presencial  ou  remoto),  salvo  quando  houver 
 necessidade  de  remoção  do  equipamento  e  em  situações  especiais  mediante  a 
 apresentação das justificativas técnicas, sujeita a aprovação da fiscalização; 

 4.2.2.Entende-se  por  conclusão  do  atendimento  o  momento  em  que  for 
 restabelecida  a  disponibilidade  do  equipamento  para  uso  em  perfeitas  condições 
 de funcionamento no local onde está instalado; 

 4.3.  Iniciada  a  assistência  técnica  pela  CONTRATADA  e  não  sendo  possível  a  solução  do 
 problema  em  até  15  (quinze)  dias  úteis  ,  deverá  o  equipamento  ou  módulo  danificado  ser 
 substituído  imediatamente  por  outro  em  condições  de  pleno  funcionamento,  de  iguais  ou 
 superiores  características,  com  ônus  exclusivo  para  a  CONTRATADA  ,  até  que  seja 
 resolvido o problema no equipamento original. 

 4.4.  Após  a  realização  de  análise  e  emissão  de  laudo  técnico,  no  caso  de  constatado  dano 
 irreparável  ou  a  inviabilidade  econômica  do  conserto  do  equipamento,  a  CONTRATADA 
 deverá  fornecer  um  equipamento  novo,  que  atenda  às  especificações  técnicas  contratadas, 
 dentro  de  um  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias  corridos  ,  contados  a  partir  da  data  de 
 emissão do referido laudo técnico. 

 4.5.  Será  presumida  uma  situação  de  dano  irreparável  ou  a  inviabilidade  econômica  do 
 conserto  do  equipamento,  determinando  a  obrigatoriedade  de  sua  substituição  por  um  novo 
 de  mesmas  especificações  e  características  técnicas,  caso  a  CONTRATADA  não 
 elabore/apresente  laudo  técnico  dentro  de  um  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis  ,  contados  a 
 partir do início da assistência técnica. 

 4.6.  Quando  da  solicitação  de  suporte  técnico,  os  questionamentos  deverão  ser  respondidos 
 plenamente  em,  no  máximo,  4  (quatro)  dias  úteis  ,  contados  a  partir  da  formalização  da 
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 dúvida  técnica  através  de  contato  telefônico  e/ou  envio  de  correspondência  eletrônica 
 (correio  eletrônico),  pelo  gestor  do  contrato  de  suporte  /  manutenção  do  CONTRATANTE  à 
 área  técnica  responsável  da  CONTRATADA  ou  do  fabricante  do  equipamento  indicado  pela 
 mesma. 

 5. DAS PENALIDADES 
 5.1.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  deste  Termo  serão  aplicadas,  cumulativamente  ou 
 não, penalidades na forma a seguir, garantida a prévia defesa: 

 I - Advertência; 
 II – Multa, nos seguintes termos: 

 a)  Pelo  atraso  no  atendimento  de  quaisquer  prazos  definidos  para  prestação 
 de  garantia  /  assistência  técnica,  em  relação  à  parcela  em  atraso:  0,1% 
 (um  décimo  por  cento)  do  valor  contratado,  por  dia  decorrido,  até  o  limite 
 de 9% (nove por cento). 

 b)  pelo  não  cumprimento  de  qualquer  condição  fixada  na  legislação 
 pertinente  às  licitações  e  aos  contratos  administrativos  ou  no  contrato,  ou 
 instrumento  convocatório  e  não  abrangida  nos  incisos  anteriores:  até  2% 
 (dois  por  cento)  do  valor  contratado,  para  cada  evento,  que  será  dobrada 
 em caso de reincidência. 

 III  -  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União  e  descredenciamento  do  SICAF, 
 pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  no  contrato  e 
 das  demais  cominações  legais,  quando  a  CONTRATADA  apresentar 
 documentação  falsa,  ensejar  retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  falhar  ou 
 fraudar  a  execução  no  contrato,  comportar-se  de  modo  inidôneo,  fizer  declaração 
 falsa ou cometer fraude fiscal; 

 5.2  .  As  penalidades  aplicadas  poderão  ser  relevadas  nas  hipóteses  de  caso  fortuito  ou 
 força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração; 
 5.3.  O  CONTRATANTE  poderá,  mediante  despacho  fundamentado,  deixar  de  instaurar 
 ou  suspender  a  aplicação  da  penalidade  de  multa  nos  casos  em  que  o  valor  for 
 considerado irrisório, nos termos do Ato TRT/GP nº 237/2016; 
 5.4.  Do  ato  que  aplicar  a  penalidade  caberá  recurso  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis  a 
 contar da intimação do ato, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “f”, da Lei nº 8.666/93; 
 5.5.  As  penalidades  aplicadas  serão  registradas  no  SICAF.  No  caso  específico  da 
 sanção  prevista  no   inciso  III  do  item  5.1  deste  Termo,  além  de  registrada  no   SICAF, 
 será publicada no DOU – Diário oficial da União; 
 5.6.  O  valor  da  multa  deverá  ser  recolhido  pela  CONTRATADA  no  prazo  informado  na 
 Guia  de  Recolhimento  da  União,  caso  contrário,  os  dados  serão  encaminhados  à  área 
 competente para cobrança judicial; 
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 5.7.  Em  caso  de  descumprimento  deste  Termo,  além  das  multas  acima  mencionadas, 
 poderão  ser  aplicadas  à  CONTRATADA  as  sanções  previstas  na  legislação  penal  e  civil, 
 sem prejuízo da reparação dos danos causados ao  CONTRATANTE  ; 
 5.8.  As  multas  previstas  neste  Termo  são  independentes  entre  si,  podendo  ser  aplicadas 
 isolada ou cumulativamente. 

 E,  após  haverem  lido  e  concordado,  as  partes  assinam  o  presente  instrumento,  em  2 
 (duas)  vias  de  igual  teor  e  forma  e  para  um  só  efeito  de  direito,  na  presença  de  2  (duas) 
 testemunhas abaixo assinadas. 

 Natal/RN,  de  de  2022. 

 _______________________________________________________ 
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

 ERIDSON JOÃO FERNANDES MEDEIROS 
 DESEMBARGADOR VICE PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 

 CONTRATANTE 

 _________________________________________________ 
 GL ELETRO - ELETRÔNICOS LTDA 

 NELSON REBELATO JÚNIOR 
 ADMINISTRADOR 

 CONTRATADA 

 TESTEMUNHAS: 

 1)______________________________  2) _______________________________ 
 NOME: Maria do Socorro Silva de Araújo  NOME:Hortência Silva Lopes 
 CPF/MF nº 422.504.474-20  CPF/MF nº 013.907.506-20 
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Diadema, 07 de Julho de 2022. 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SETOR DE LICITAÇÕES 
PROAD Nº 651/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 
 
 
Vimos pelo presente enviar-lhes nossa Proposta Técnica e Comercial, como 
segue abaixo: 

 
➢ Dados da Empresa: 
Razão social: GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 
CNPJ: 52.618.139/0030-31 
Inscr. Estadual: 286.322.500.119 
Endereço: av. Pirâmide, 661/633/731 
Bairro: Eldorado - Cidade/Estado: Diadema/SP  
CEP: 09970-330 
Tel.: (11) 4075-7708 - Fax.: (11) 4075-7985 
 
Contato:  
Vinicius Pocci Silva - E-mail: sms.governo@legrand.com.br 
 
Site: www.sms.com.br 

 
➢ Abertura de Chamadas para Manutenção/Trocas:  
Telefones: 08000 11 8008 e (11) 4075-7139 
E-mail: atendimento@legrand.com.br 

 
➢ Representante Legal (Assinatura do Contrato) 
  
NELSON REBELATO JÚNIOR 
Administrador de empresa 
Casado 
Brasileiro 
Av. Pirâmide, 661 – Eldorado – Diadema – SP. 
RG: 22.517.043-7 
CPF/MF: 155.440.508-48 
Telefone para Contato: (11) 4075-7160 

 
 

➢ Dados Bancários: 
Banco: 033 -  Banco Santander (Brasil) Ltda 
Agência: 3689-7 
Conta Corrente: 13006539-9 
Praça: São Paulo / SP 

 

RAQUEL
DA
CÂMARA
MARTINS

08/07/2022 10:13
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PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL: 
Item 01 – Fornecimento, instalação e start up de 02 nobreaks (UPS) 60 KVA (modular 
com redundância vertical) para sala cofre do tribunal regional do trabalho da 21ª região 
(TRT/RN), inclusive desinstalação dos 02 nobreaks antigos. 
Fabricante: GL Eletro-Eletrônico LTDA 
Marca: Legrand 
Modelo: Trimod HE D 60 KVA TRI 
Procedência: Importado 
Quantidade: 02 peças 
Garantia dos Nobreaks: 12 meses, on site,  conforme edital. 

 
Descrição Técnica: 
 
NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS GERAIS 
a) Quantidade de equipamentos: 02 NO-BREAKS (UPS) 60 kVA (MODULAR COM 
REDUNDÂNCIA VERTICAL); 
b) Nobreak (UPS) modular com potência mínima de 60 kVA e redundância vertical, ou 
seja, os equipamentos serão ser do tipo de montagem modular, com configuração dos 
módulos de potência em N+1, conforme descrição de potência (capacidade ativa total), 
onde: 
● “N” é a quantidade de módulos de potência necessários para atender à carga total; e 
● “+1” representa módulo(s) adicional(is) redundante(s) / contingência. 
c) Ser dividido internamente em módulos ou gavetas de potência, com sistema de 
conexão do tipo “plug & play”, permitindo a substituição dos mesmos com o sistema 
em pleno funcionamento (função hot swap e/ou hot plugged). 
● Os módulos de potência serão conter frações com potência máxima de 30,0 kVA com 
a função hot swap . A quantidade de módulos de potência deve ser de no mínimo 2 
módulos para cada nobreak / UPS. 
d) Quanto às partes que compõem cada equipamento Nobreak, as mesmas serão ser 
intercambiáveis entre os equipamentos, ou seja, possuir compatibilidade entre 
gabinetes, módulos de potência, módulos de bateria, interfaces de comunicação etc.; 
e) Ser eletrônicos e estáticos, com entrada e saída trifásica, do tipo dupla conversão, 
“true online”, onde o inversor alimenta a carga 100% (cem por cento) do tempo; 
f) Utilizar processadores tipo DSP (Digital Signal Processor – Processador Digital de 
Sinais), que oferecem alto desempenho e forma de onda senoidal pura; 
g) Retificador e inversor com IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor – Transistor 
Bipolar de Porta Isolada), permitindo melhor balanceamento da entrada para qualquer 
situação de carga na saída; 
h) Características do inversor / Bypass automático: 
● Regulação estática do Inversor: ± 1%; 
● Regulação dinâmica: ± 1% para degrau de carga 0 a 100% e 100 a 0%; 
● Possuir proteção contra sobretensão na saída do inversor, a qual desliga o inversor e 
transfere a carga para o Bypass; 
● Automaticamente, em caso de falha do equipamento, que a carga seja transferida 
para o Bypass; 
● Que na ocorrência de falha ou retorno da rede AC de entrada, não haja a interrupção 
na tensão de saída (inversor alimenta continuamente a carga); 
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● Sob condições normais de operação, a saída do inversor deverá permanecer 
automaticamente sincronizada com a rede. 
i) Quanto às características físicas, todos os gabinetes (racks) para os equipamentos 
que compõem a solução serão ter: 
● Altura total do solo não superior a 2090 mm, largura <= 680 mm, sem suas 
embalagens, para qualquer um dos gabinetes (Nobreak e/ou baterias); 
● A profundidade dos gabinetes tanto do UPS quanto das baterias deverá estar limitada 
a 1140mm, incluindo o espaço necessário para a ventilação ou acesso à traseira do 
equipamento, de acordo com as recomendações de cada fabricante, de forma a garantir 
uma circulação mínima de 750mm entre os painéis elétricos e os referidos gabinetes; ; 
● Estrutura, porta frontal, porta ou tampa traseira e tampas (laterais e superiores) em 
aço, com ventilações, travas ou fechos rápidos próprios (com chaves, caso sejam 
removíveis); 
● O rack do gabinete principal (ou módulos de potência), de cada equipamento Nobreak, 
deverá possuir ao menos chave de liga / desliga de entrada de alimentação (manual ou 
eletrônica), chave de liga / desliga de saída de fornecimento (manual ou eletrônica), 
chave de bypass manual e chave bypass de manutenção;  
● Os equipamentos serão possuir ventilação forçada própria; 
j) Quanto à quantidade de racks, cada equipamento Nobreak poderá ser composto, no 
máximo, por 02 (dois) gabinetes em sua estrutura completa, sendo 01 (um) gabinete 
para módulos de potência e 01 (um) para módulos de baterias; 
k) Entrada de cabos padrão pela parte inferior do produto; 
l) Bypass de manutenção, para garantir que o produto seja reparado sem a necessidade 
de desligar os equipamentos conectados na saída; 
m) As chaves responsáveis pela alimentação do nobreak (entrada, saída, bypass e 
bypass de manutenção) devem ser internas ao produto com acesso frontal para 
intervenção, com restrição de acesso por meio de porta com chave; 
n) Todas as manutenções devem ser realizadas pelo painel frontal, traseiro e lateral do 
produto; 
o) Portas de comunicação RS232 padrão do produto, não sendo aceito acessórios 
externos; 
p) Saída EPO (Desligamento Emergencial); 
q) Slot para cartão SNMP (com adaptador já incluso); 
r) Contato Seco para notificação dos principais eventos do produto, sendo possível 
configurar os alarmes; 
s) O nobreak deve ser capaz de fazer partida a frio (através das baterias); 
t) Painel LCD com indicação, por meio leds, do status de funcionamento do nobreak; 
u) Dispositivo interno para proteção de Backfeed; 
v) As informações do display LCD serão ser apresentadas em língua portuguesa para 
facilitar o acesso e gerenciamento do equipamento; 
w) Display LCD para acessar as seguintes informações: 
● Tensão por fase; 
● Corrente por fase; 
● Tensão DC do Bus (+-Vdc); 
● Percentual de carga em cada fase; 
● Potência por fase em kVA e kW; 
● Temperatura; 
● Autonomia em minutos; 
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x) Capacidade de trabalhar em um ambiente com temperatura de 0 a 40°C e Umidade 
relativa <95% sem condensação; 
y) Placa de rede SNMP/HTTP integrada ao nobreak, dispositivo interno instalado ao 
nobreak dispondo de uma porta Ethernet (RJ-45) para comunicação via internet e/ou 
redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP – TCP/IP; 
z) Cada módulo de potência deve possuir retificador, inversor, booster , carregador de 
baterias e chave de bypass automático; 
aa) Os módulos de potência não serão superar o peso de 40 kg por módulo, 
possibilitando a mobilidade e manutenção do equipamento; 
bb) O nível de ruído (frontal do equipamento), medido a 1 metro de distância, deve ser 
inferior a 70 dBA. 
cc) O gabinete do nobreak deve possuir grau de proteção mínimo de IP20. 
dd) Deverá ser comprovada a adequação às normas da Comissão Eletrotécnica 
Internacional IEC / EN 62040-1. 
ee) Os equipamentos serão ser industrializados, novos e acondicionados 
adequadamente em suas embalagens originais lacradas. 
ff) Cada equipamento deverá ser acompanhado de sua documentação técnica completa 
e atualizada, contendo manuais, guias de instalação, certificados de garantia, licenças 
de software e outros pertinentes. 
gg) Os gabinetes dos equipamentos, assim como seus periféricos e complementos, 
serão estar acompanhados de todos os acessórios para sua perfeita e definitiva 
instalação. 
hh) Serão ser fornecidos manuais (eletrônicos e/ou papel), drivers e acessórios, 
necessários à instalação e operação dos equipamentos, em quantidade igual ao número 
de produtos e, em sua forma original, sendo que não serão aceitas cópias de qualquer 
tipo. 
ii) Todos os documentos serão ser entregues em Português (Brasil). 
jj) Os equipamentos serão estar acompanhados de todos os cabos, acessórios, 
conectores e demais dispositivos necessários ao seu perfeito e definitivo funcionamento. 
kk) Caso as embalagens que contêm os equipamentos (Nobreaks), baterias, periféricos, 
acessórios e outros pertinentes, possuam algum tipo de lacre de inviolabilidade técnica, 
a empresa será convocada a enviar técnico responsável, sem custos para este Tribunal, 
para que as mesmas sejam abertas para verificação prévia (física) do atendimento às 
especificações técnicas deste Termo de Referência e da proposta comercial. 
ll) Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, 
através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, 
como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites 
oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform 
Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na 
tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando 
solicitada pela CONTRATANTE, ensejará a desclassificação da proposta; 
mm) Os equipamentos serão recusados se entregues com as especificações técnicas 
em desacordo com as contidas neste documento e/ou com as da proposta da 
CONTRATADA. 
nn) A empresa terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para providenciar a 
substituição do equipamento recusado. 
 
 



 

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. 
Av. Pirâmide, nº 661 - Tel.: 55 11 4075-7708 - www.sms.com.br 
Cep: 09970-330 - Diadema - SP. 
 

NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA 
a) Tensão nominal trifásica em 380V com 4 fios (F+F+F+N+T); 
b) Não serão aceitos equipamentos com tensões diferentes de 380V , devido à 
necessidade dos transformadores auxiliares (externos) de entrada e saída, que 
prejudica a confiabilidade e eficiência dos nobreaks; 
c) Faixa de variação permissível na tensão de entrada de pelo menos ±15% sem 
alimentar os equipamentos conectados através das baterias; 
d) Frequência de entrada (60 Hz) e aceitando uma variação de ±5%; 
e) Fator de potência de entrada de mínimo de 0,99 à plena carga e mínimo de 0,98 à 
meia carga; 
f) Protetor contra surtos e transitórios na entrada; 
g) Distorção harmônica de corrente de entrada (THDi) inferior a 5%, para qualquer nível 
de carga na saída, sem a utilização de filtros adicionais; 
h) Rearme automático; 
i) Compatível com geradores a Diesel, ou seja, com a possibilidade de alimentação via 
grupo gerador; 
j) Conexão de entrada por Bornes. 
 
NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA 
a) Trifásico (3F+N+T); 
b) Tensão de saída: 380V. 
c) Fator de potência de saída de no mínimo 1,0; 
d) Regulação estática de ±1% para carga balanceada; 
e) Fator de crista: 3:1; 
f) Frequência: 60 Hz ± 0,1% free running; 
g) Forma de onda: senoidal pura; 
h) Inversor por IGBT; 
i) Distorção harmônica (DTHv) <1% para carga 100% linear e <4% para carga 100% 
não linear; 
j) Filtro de rádio frequência para minimização de ruídos eletromagnéticos; 
k) Tempo de transferência: Zero ms (on-line); 
l) Capacidade de sobrecarga na saída do produto: 
● Sobrecarga >115% por 10 minutos ou equivalente; 
● Sobrecarga >130% por 1 minuto ou equivalente; 
m) Rendimento do nobreak deve ser de >=95% ao operar em modo inversor (dupla 
conversão); 
n) Rendimento global (on-line e em bateria): > 90%; 
o) O Nobreak deverá ser composto por módulos de potência passíveis de trabalhar 
divididos por fases independentes ou com saída individualizadas por fase; 
p) Tempo de transferência Rede/ bateria ou para Bypass: zero; 
q) Conexão de saída por Bornes. 
 
NO-BREAK - BANCOS DE BATERIAS 
a) Para cada Nobreak, deverá ser fornecido no mínimo 01 (um) conjunto composto por 
módulos que atenda, dentro das especificações de cada fabricante, comprovada através 
de documental técnico, o tempo mínimo (autonomia) de 08 (oito) minutos à 
100% (cem por cento) da carga plena (60 kW) , para cada equipamento instalado, 
que serão ser válidos durante todo o período de garantia dos equipamentos Nobreak; 
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b) O banco de baterias deverá ser composto por baterias seladas de tecnologia VRLA 
(válvula regulada, sem a emissão de gases), devendo este banco de baterias ser 
incorporado em gavetas, módulos ou gabinetes próprios, junto aos equipamentos 
principais; 
c) A composição das baterias deverá ser resultante da somatória de diversos módulos 
de baterias (strings de baterias), proporcionando a substituição em caso de 
manutenção, sem que haja o comprometimento da carga, resultando apenas numa 
pequena redução da autonomia; 
d) Proteção contra descarga total das baterias; 
e) Para comprovação da autonomia especificada o fabricante deverá apresentar 
memorial de cálculo, com gráfico da curva de baterias junto com a proposta comercial; 
f) Temperatura ambiente: Em operação: Nobreak: 0 a +40 ˚C; 
g) Os módulos de baterias serão possuir a característica “hot swap”, ou seja, permitindo 
a substituição à quente das gavetas de baterias; 
h) As baterias serão ser seladas, VRLA sem exalação de gases; 
i) O carregador deve possuir um controle inteligente que evita o estresse das baterias, 
aplicando níveis ideais de corrente no momento de sua recarga; 
 
CABOS 
a) A Contratada deverá substituir, se necessário, todos os terminais dos condutores de 
forma a adequá-los aos terminais dos novos nobreaks; 
b) Não serão admitidas adaptações grosseiras, que venham a prejudicar o 
funcionamento do equipamento ou oferecer risco de choques e curtos-circuitos; 
c) Todos os terminais serão ser devidamente identificados, conforme diagrama de 
ligação a ser elaborado e adotado pela Contratada; 
d) Todos os terminais devem ser protegidos com tubos termo contrateis de 1kV, que 
são tubos isolantes de poliolefina que se deformam quando submetidos ao calor, 
encolhendo e aderindo aos cabos e aos terminais; 
e) Os condutores serão ser protegidos por eletrodutos PVC tanto acima quanto abaixo 
do piso elevado, não sendo admissível que os cabos fiquem expostos. 
f) Para os condutores serão ser atendidas no mínimo as exigências da norma NBR 5410 
e os requisitos abaixo: 
● Cabo com condutor em fio de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe de 
encordoamento 4 ou 5 (flexível ou extraflexível), isolação, enchimento e cobertura em 
composto termoplástico de PVC flexível, temperatura máxima do condutor em serviço 
contínuo de 70°C, para instalações de baixa tensão 0,6/1kV, em conformidade com 
ABNT NBR 7288 e NBR NM 280 e nas cores indicadas em projeto. Fabricante: 
Nexans/Ficap (Vinil 1 kV - BT 0,6/1kV), Pirelli/Prysmian (Sintenax 0,6/1kV) ou similar. 
 
DESINSTALAÇÃO DOS NO-BREAKS ANTIGOS 
a) Desinstalação de nobreak antigo (fabricante: APC / modelo: MGE Galaxy 3000) 
inclusive desconexão e transporte vertical (até 3 metros) / horizontal (até 300 metros 
- área interna). 
 
INSTALAÇÃO COMPLETA DO NO-BREAK 
a) Instalação completa do nobreak fornecido no item 1, inclusive transporte vertical 
(até 3 metros) / horizontal (até 300 metros - área interna), conexões AC (entrada e 
saída), interligação entre módulos, conexões DC (banco de baterias) e start up . 
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SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
a) Deve ser avaliada a sobrecarga dos novos equipamentos sobre estrutura do piso 
elevado existente antes da substituição dos nobreaks antigos, sendo responsabilidade 
total da empresa contratada quaisquer danos ao piso, aos equipamentos antigos / novos 
e instalações existentes, de modo a não causar danos à edificação existente, seja 
estrutural ou de qualquer outra natureza. 
b) Nas instalações e montagens serão ser utilizados todos os EPI’s e EPC’s necessários 
e seguidas todas as normas de segurança aplicáveis, sobretudo as seguintes normas 
regulamentadoras: NR 6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI) e NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
c) Nenhum trabalhador da equipe poderá executar suas funções, sem estar portando e 
utilizando os EPI necessários. 
d) Devem ser apresentados à Fiscalização, com no mínimo 2 dias úteis de antecedência 
das atividades, os certificados válidos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os 
trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura, respectivamente. 
As frentes de serviço somente podem realizar suas atividades, mediante a devida 
regularização. 
e) Aqueles serviços que produzam ruído elevado, desligamentos de energia ou água, 
ou qualquer outro que interfira no ambiente de trabalho de magistrados, servidores e 
jurisdicionados, serão ser realizados fora do horário de expediente do órgão, salvo se 
houver conveniência e autorização prévia do Contratante. 
f) Os serviços que necessitem de acesso a locais onde funcionem postos de trabalho 
serão ter sua execução agendada com cinco dias úteis de antecedência. 
g) Na execução dos serviços deverá ser observado o cuidado com a integridade de todas 
as instalações existentes. 
h) Serão ser colocadas tábuas ou item semelhante sobre o piso durante o transporte e 
execução dos serviços de desinstalação/instalação, de forma a evitar que a intensa 
movimentação dos funcionários danifique o piso. 
i) Os materiais serão ser adequadamente acondicionados de modo a evitar acidentes. 
 
ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES E DE INFRAESTRUTURA 
a) Na montagem da infraestrutura, serão ser usados, quando necessário , os seguintes 
materiais: 
● Caixas de passagem em liga de alumínio silício de alta resistência mecânica e a 
corrosão, possuindo tampa removível e reversível com um lado antiderrapante e outro 
liso, fixada por parafusos de aço galvanizado ou inoxidável, IP≥ 65; 
● Conduletes tipo múltiplo fabricados em liga de alumínio de alta resistência mecânica 
e a corrosão, com parafusos de mesma característica e junta de vedação em borracha 
Neoprene ou similar; 
● Eletrodutos metálicos flexíveis fabricados com fita de aço zincado pelo processo 
contínuo de imersão a quente com revestimento externo em camada de PVC extrudado; 
● Eletrodutos em aço galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado; 
● Eletrocalhas em chapa de aço contínua com tampa, galvanizada a fogo, com espessura 
mínima #18; 
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO 
a) Deve permitir que um ou mais sistemas de administração de rede (network 
management systems – NMS) monitorem e administrem os equipamentos da solução 
(Nobreaks) em ambientes de redes TCP/IP; 
b) Deverá possuir sistema de registro de eventos, que possam ser analisados 
posteriormente, possibilitando a análise de seu histórico de ocorrências; 
c) Possuir SW interno que permita o gerenciamento e controle de cada equipamento 
Nobreak através de browsers de internet, compatíveis com o sistema operacional 
Windows 10 ou superior; 
d) Possuir adaptador SNMP que deverá ser também um WebServer que permita o 
gerenciamento e controle dos Nobreaks. 

 
 
 
 

____________________________ 
NELSON REBELATO JÚNIOR 

Administrador de empresa 
RG: 22.517.043-7 

CPF/MF: 155.440.508-48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REBELATO 

JUNIOR:15544050848

Assinado de forma digital por 

NELSON REBELATO 

JUNIOR:15544050848 

Dados: 2022.07.27 10:02:34 -03'00'
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Diadema, 07 de Julho de 2022. 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SETOR DE LICITAÇÕES 
PROAD Nº 651/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 
 
Encaminho a presente proposta, corroborando nossa intenção de concretizar o 
cumprimento do Edital convocatório. 
O valor da proposta permanecerá fixo e irreajustável pelo prazo do presente certame, 
a partir desta data, conforme segue: 

 
PLANILHA DE PREÇOS 

IT QT. MARCA / MODELO V. UNIT. V. TOTAL 

01 02 
pçs 

Fornecimento E Entrega De Nobreak Modular, Potência 
de 60 KVA, Conforme Especificações Técnicas Mínimas: 
• Tensão: 
• Entrada Trifásico 380v / 60 Hz 
• Saída Trifásico 380v / 60 Hz 
• Aplicação: Missão Crítica / Datacenter / Sala Cofre 
• Módulos De Potência (Interno): 
• Máximo 30kva 
• Banco De Baterias: Autonomia Mínima De 08 Minutos 

A Plena Carga (60 Kw); 
• Observação : Para Substituição De Nobreak Antigo 

(Fabricante: APC / Modelo: MGE Galaxy 3000). 
 
Marca: Legrand 
Modelo: Trimod He D 60 KVA Tri 
Cada Unidade Composta Por: 
- Gab. Trimod He D 60 KVA Tri 
- Mód De Potência He Br Trimod 6,7kva 
- Acumulador Eletr Pb 12v 17ah. 
- Mod Net Adapter SBMP Modbus 
- Gab Bat Ebc6s 17ah 240 V - Trimod 

R$ 180.050,00 R$ 360.100,00 

Desinstalação De Nobreak Antigo  
(Fabricante: Apc / Modelo: Mge Galaxy 3000) Inclusive 
Desconexão e Transporte Vertical (Até 3 Metros) / 
Horizontal (Até 300 Metros - Área Interna) 

R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 

Instalação Completa Do Nobreak  
Fornecido No Item 1 , Inclusive Transporte Vertical (Até 
3 Metros) / Horizontal (Até 300 Metros - Área Interna), 
Conexões Ac (Entrada E Saída), Interligação Entre 
Módulos, Conexões DC (Banco De Baterias) E Start Up. 

R$ 750,00 R$ 1.500,00 

 

VALOR TOTAL: R$ 363.600,00 
(trezentos e sessenta e três mil e seiscentos reais) 
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Dados da Empresa: 
Razão Social: GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 
Nome de Fantasia: SMS  
CNPJ: 52.618.139/0030-31 
Inscr. Estadual: 286.322.500.119 
Endereço: Av. Pirâmide, 661/633/731. 
Bairro: Eldorado 
Cidade/Estado: Diadema / SP  
CEP: 09970-330  
 
Dados Bancários: 
Banco: 033 -  Banco Santander (Brasil) Ltda  
Agência: 3689  
Conta Corrente: 13006539-9  
Praça: São Paulo / SP 
 
Validade da proposta: 90 dias 
Prazo de entrega: 90 dias (Entrega + Desinstalação + Ativação).      
Condições de pagamento: 30 dias 
 
Garantia:  
Garantia dos Nobreaks: 12 meses, on site, conforme edital. 
 
Contato: Vinicius Pocci Silva 
E-mail: vinicius.pocci@legrand.com.br 
E-mail: sms.governo@legrand.com.br 
Fone: 11 – 5644-2494 
 

 
DECLARAÇÕES 

 
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos operacionais da 
atividade e os tributos eventualmente incidentes, bem como as despesas diretas e 
indiretas, inclusive o transporte e mão de obra necessária à entrega, fornecimento deste 
objeto e quaisquer outros serviços de despesas, que incidam sobre a execução do 
objeto.  
 

____________________________ 
NELSON REBELATO JÚNIOR 

Administrador de empresa 
RG: 22.517.043-7 

CPF/MF: 155.440.508-48 

NELSON REBELATO 

JUNIOR:15544050848

Assinado de forma digital por NELSON 

REBELATO JUNIOR:15544050848 

Dados: 2022.07.27 10:02:56 -03'00'



TERMO DE GARANTIA TRT/DLC Nº003/2022 
PROAD Nº 651/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II – NOTA DE EMPENHO 
 
 



Data e hora da consulta:

Usuário:

  14/07/2022 12:56

        ***.855.514-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

80021 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO REAL - (R$)

2022 NE 283

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 168218 0100000000 449052 - -

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

14/07/2022 Ordinário PROAD0006512022 - 363.600,00

52.618.139/0030-31 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.

PROAD.651/2022 - Pregão nº 006/2022. Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e start
up de 2 equipamentos no-breaks (UPS ¿ Fonte de Energia Ininterrupta)  de 60 kVA (modular com redundância
vertical) para Sala-Cofre, principal Data Center do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, localizado em
Natal/RN.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

PIRAMIDE 661       633 E 731 ELDORADO

CEP

09970-330

Município

DIADEMA SP

UF Telefone

XXXX

CNPJ

02.544.593/0001-82

CEP

59063-900

Endereço

AV. CAPITAO MOR GOUVEIA, 3104   -LAGOA NOVA

Município

NATAL

UF

RN

Telefone

(084)4006.3000

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

14/07/2022 10:38:13
Operação
Alteração

JOSÉ DO
CARMO DE
ALMEIDA
FILHO

14/07/2022 12:58



Data e hora da consulta:

Usuário:

  14/07/2022 12:56

        ***.855.514-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 363.600,00

Total da Lista

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

001 363.600,00Fornecimento, instalação e start up de 02 (dois) equipamentos no-breaks
(UPS ¿ Fonte de Energia Ininterrupta)  de 60 kVA (modular com
redundância vertical) para Sala-Cofre, principal Data Center do Tribunal
Regional do Trabalho da 21ª Região, localizado em Natal/RN, inclusive a
desinstalação de 02 equipamentos de no-breaks existentes no local, em
conformidade com as condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Termo de Referência e seus anexos.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

14/07/2022 Inclusão 1,00000 363.600,0000 363.600,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

CARLO HENRIQUE BRANDAO TEIXEIRA

***.868.584-**

14/07/2022 10:38:13

Gestor Financeiro

ENOCK DE PAIVA CAVALCANTE

***.511.274-**

14/07/2022 10:32:37

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

14/07/2022 10:38:13
Operação
Alteração
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