
 ANEXO A 
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 DESCRIÇÃO  UND  QTD 
 PREÇO 
 UNIT.  SUBTOTAL 

 ITEM  01  -  FORNECIMENTO,  INSTALAÇÃO  E  START  UP  DE  02  NO-BREAKS  (UPS)  60  kVA 
 (MODULAR  COM  REDUNDÂNCIA  VERTICAL)  PARA  SALA  COFRE  DO  TRIBUNAL 
 REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  21ª  REGIÃO  (TRT/RN),  INCLUSIVE  DESINSTALAÇÃO  DOS  02 
 NO-BREAKS ANTIGOS. 

 1.1  FORNECIMENTO  E  ENTREGA  DE  NO-BREAK  MODULAR, 
 POTÊNCIA  MÍNIMA  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  NO-BREAK 
 ANTIGO  (FABRICANTE:  APC  /  MODELO:  MGE  Galaxy 
 3000). 

 und.  2 

 1.2  DESINSTALAÇÃO  DE  NO-BREAK  ANTIGO  (FABRICANTE: 
 APC  /  MODELO:  MGE  Galaxy  3000)  INCLUSIVE  DESCONEXÃO  e 
 TRANSPORTE  VERTICAL  (ATÉ  3  METROS)  /  HORIZONTAL  (ATÉ 
 300 METROS - área interna) 

 und.  2 

 1.3  INSTALAÇÃO  COMPLETA  DO  NO-BREAK  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. 

 und.  2 

 VALOR GLOBAL DA PROPOSTA  R$ ##.###,## 

 PRAZO DE ENTREGA, DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E  START  UP  : 
 90 dias  a partir do  recebimento da nota de empenho, INCLUINDO o fornecimento de todos 

 os equipamentos e materiais, bem como a completa desinstalação / instalação, testes e  Startup  . 

 LOCAL DE ENTREGA / PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 Endereço (Entrega / instalação)  : 

 Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59063-900 
 Prédio SEDE / subsolo / Sala Cofre 
 Dia / Horário: Agendado previamente 

PROAD 651/2022. DOC 70. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.HZVZ.HXMF:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 651/2022. DOC 70.
(Juntado por claudiocaldas - CLAUDIO JESSÉ DE JESUS CALDAS em 23/05/2022)



 DADOS DO CONTRATANTE 
 Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 
 CNPJ: 02.544.593/0001-82 
 Endereço: Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59063-900 

 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FABRICANTE 
 A  contratada  deverá  oferecer  garantia  técnica  tanto  dos  serviços  quanto  dos  materiais 

 empregados  por  no  mínimo  12  meses,  contados  a  partir  da  data  do  recebimento  definitivo.  A  garantia 
 técnica  vai  abranger  a  manutenção  corretiva  da  solução  disponibilizada  e  necessária  ao  bom 
 funcionamento dos no-breaks fornecidos e instalados, sem ônus para o Contratante. 

 Quanto  à  garantia  dos  principais  itens  que  compõem  o  sistema,  estes  devem  atender  aos 
 seguintes períodos mínimos: 

 ●  Garantia dos no-breaks e bancos de baterias: no mínimo 12 meses; 
 ○  OBS.:  A  garantia  deve  ser  dada  tanto  pelo  fornecedor  (Contratada),  através  do 

 Termo  de  Garantia  assinado  junto  ao  TRT/RN,  quanto  pelo  fabricante,  através 
 da garantia do equipamento; 

 ●  Demais Equipamentos, Serviços e Instalação: no mínimo 12 meses; 

 ●  **  O  fornecedor/fabricante  deverá  GARANTIR  A  OFERTA  DE  PEÇAS 
 SOBRESSALENTES  para  o  equipamento  ofertado  na  licitação  em  por 
 período  mínimo  de  5  anos  ,  a  partir  da  emissão  da  Termo  de  Recebimento 
 Definitivo  de  forma  a  garantir  a  disponibilidade  de  peças  de  reposição  neste 
 interstício, nos termos do modelo da Declaração de Conhecimento Prévio - Anexo D. 

 ●  Declaração  do  fabricante  que  os  equipamentos  cotados  possuem 
 assistência  técnica  (autorizada)  no  Estado,  apresentando  ainda  o  nome  da 
 empresa  e  seu  respectivo  endereço  e  contato,  com  todos  os  dados  e 
 comprovações  acima  citado  da  assistência,  onde  a  não  apresentação  desta 
 declaração acarretará na desclassificação da proposta; 

 ●  Os  produtos  ofertados  devem  ser  de  série  e  com  fabricação  contínua  para 
 que  possibilitem  a  devida  reposição  de  peças  em  garantia  e  fora  de 
 garantia  sem  atrasos.  Diante  disso,  catálogos  e  manuais  técnicos  devem 
 atender  todos  os  itens  exigidos  no  termo  de  referência,  sob  pena  de 
 desclassificação da proposta apresentada em caso de não conformidade. 

 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 previamente autorizado pela Fiscalização. 
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 ANEXO B 
 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 1.  DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 1.1.  Descrição Geral dos Sistemas 

 NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 a)  Quantidade  de  equipamentos:  02  NO-BREAKS  (UPS)  60  kVA  (MODULAR  COM 

 REDUNDÂNCIA VERTICAL); 

 b)  No-break  (UPS)  modular  com  potência  mínima  de  60  kVA  e  redundância  vertical,  ou 

 seja,  os  equipamentos  deverão  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  deverão  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  deverão  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 
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 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); 

 ●  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 deverão 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 do gabinete do UPS também não poderá exceder 750 mm; 

 ●  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 deverão 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; 
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 v)  As  informações  do  display  LCD  deverão  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; 

 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  deverão  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  deverão  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,  deverão 

 estar acompanhados de todos acessórios para sua perfeita e definitiva instalação. 

 hh)  Deverão  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 deverão ser entregues em Português (Brasil). 

 jj)  Os  equipamentos  deverão  estar  acompanhados  de  todos  os  cabos,  acessórios,  conectores  e 

 demais dispositivos necessários ao seu perfeito e definitivo funcionamento. 
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 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. 

 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 no-breaks; 

 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 
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 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  deverão  ser 

 válidos durante todo o período de garantia dos equipamentos Nobreak; 

 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; 
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 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  deverão  possuir  a  característica  “hot  swap”,  ou  seja,  permitindo  a 

 substituição à quente das gavetas de baterias; 

 h)  As baterias deverão 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 no-breaks; 

 b)  Não  serão  admitidas  adaptações  grosseiras,  que  venham  a  prejudicar  o  funcionamento  do 

 equipamento ou oferecer risco de choques e curto-circuitos; 

 c)  Todos  os  terminais  deverão  ser  devidamente  identificados,  conforme  diagrama  de  ligação 

 a ser elaborado e adotado pela Contratada; 

 d)  Todos  os  terminais  devem  ser  protegidos  com  tubos  termocontráteis  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  deverão  ser  protegidos  por  eletrodutos  PVC  tanto  acima  quanto  abaixo  do 

 piso elevado, não sendo admissível que os cabos fiquem expostos. 

 f)  Para  os  condutores  deverão  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  extra-flexível),  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  no-break  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 
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 a)  Instalação  completa  do  no-break  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  . 

 SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 

 a)  Deve  ser  avaliada  a  sobrecarga  dos  novos  equipamentos  sobre  estrutura  do  piso  elevado 

 existente  antes  da  substituição  dos  no-breaks  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  deverão  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,  deverão  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  deverão 

 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)  Deverão  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 deverão ser adequadamente acondicionados de modo a evitar acidentes. 

 ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES E DE INFRAESTRUTURA 

 a)  Na  montagem  da  infraestrutura,  deverão  ser  usados,  quando  necessário  ,  os  seguintes 

 materiais: 
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 ●  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; 

 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. 

 TREINAMENTO 

 a)  O  objetivo  do  treinamento  é  capacitar  os  técnicos  da  contratante  e  suas  empresas 

 terceirizadas  para  a  operação,  gerenciamento,  monitoramento  e  manutenção  dos 

 equipamentos fornecidos e instalados. 

 b)  A  duração  do  treinamento  deverá  ser  de  4  (quatro)  horas,  sendo  distribuído  com  2  (duas) 

 horas teóricas e 2 (duas) horas práticas. 

 c)  As  partes  teórica  e  prática  deverão  ser  realizadas  nas  dependências  da  Sede  TRT/RN 

 (Natal/RN),  no  local  da  instalação,  após  a  entrada  em  operação  dos  equipamentos,  em 

 data a ser acordada entre a Contratada e a Fiscalização. 

 d)  O  programa  do  treinamento  deverá  ser  aprovado  previamente  pelo  contratante,  e  deverá 

 estar coerente com os equipamentos instalados. 

 e)  A turma será composta por até 8 (oito) pessoas, indicadas pelo Contratante. 
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 f)  As  despesas  do  treinamento,  inclusive  material  didático  impresso  e  em  meio  digital, 

 viagens  e  estadia  dos  instrutores,  ou  despesas  semelhantes  a  estas  serão  de 

 responsabilidade  da  Contratada  e  deverá  estar  contemplado  no  valor  da  proposta.  Os 

 custos  com  deslocamento,  diárias,  hospedagem  e  demais  despesas  relativas  aos 

 participantes do treinamento não são de responsabilidade da Contratada. 

 PROJETO  AS BUILT 

 a)  Antes  da  realização  do  comissionamento  a  Contratada  deverá  entregar  em  meio  digital, 

 formato  DWG,  e  em  formato  impresso  2  cópias  do  as  built  da  instalação,  o  qual  será 

 conferido  durante  o  processo,  e,  caso  haja  necessidade,  adaptado  para  atender  às 

 exigências feitas no mesmo. 

 b)  Havendo  necessidade  de  adaptações  no  projeto  após  a  instalação,  o  as  built  retificado 

 deverá  ser  entregue  como  um  dos  documentos  necessários  para  a  emissão  do  Termo  de 

 Recebimento Definitivo. 

 PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 a)  A  empresa  vencedora  do  processo  licitatório  deverá  garantir  os  produtos,  por  ela 

 fabricados  e/ou  fornecidos,  pelo  período  de  12  (doze)  meses,  para  todos  os  equipamentos, 

 periféricos,  acessórios,  serviços  e  outros  pertinentes,  baterias  inclusive,  assim  como 

 produtos  de  software,  descritos  neste  processo  licitatório,  necessários  ao  seu  perfeito  e 

 definitivo  funcionamento,  incluída  a  garantia  legal,  contados  a  partir  da  instalação 

 definitiva dos equipamentos adquiridos, objeto deste processo. 

 b)  Atendimento  em  garantia  compreende  a  substituição  corretiva  e/ou  preventiva  de  peças, 

 acrescida de mão de obra, para o reparo de defeitos de fabricação e/ou funcionamento. 

 c)  Os  equipamentos  e  serviços  a  serem  executados,  deverão  estar  de  acordo  com  os  manuais 

 e normas técnicas específicas para o objeto deste edital. 

 d)  Quanto  à  prestação  dos  serviços  de  suporte  técnico,  assistência  técnica  (manutenção)  e 

 dos tempos de atendimento, durante o período de garantia: 

 ●  É  necessária  a  entrega  de  documentação  para  este  Regional,  contendo  as  informações 

 necessárias  para  abertura  dos  chamados  de  suporte  técnico  e/ou  assistência  técnica, 

 para  atender  a  problemas  na  solução  adquirida,  seja  para  atendimento  on-site  dos 

 equipamentos,  seja  para  problemas  e  esclarecimento  de  dúvidas  de  software,  por 

 telefone  (através  de  número  nacional  isento  de  tarifação  telefônica  -  por  exemplo, 

 prefixo  0800  -  ou  de  telefone  fixo  localizado  no  município  de  Natal/RN),  ou  por 

 correio  eletrônico  e,  se  disponível,  por  acesso  à  área  de  suporte  técnico  através  de 

 endereço eletrônico (Web Site) do fabricante do equipamento; 

 ●  Os  serviços  de  suporte  técnico  consistem  no  esclarecimento  de  dúvidas  de  caráter 
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 técnico  referente  a  informações  de  uso  e  configuração  dos  equipamentos,  periféricos, 

 acessórios  e  outros  pertinentes,  assim  como  produtos  de  software,  descritos  neste 

 processo licitatório, necessários ao seu perfeito e definitivo funcionamento; 

 ●  Quando  da  solicitação  de  suporte  técnico,  os  questionamentos  deverão  ser 

 respondidos  plenamente  em  no  máximo  04  (quatro)  dias  úteis,  contados  a  partir  da 

 formalização  da  dúvida  técnica  através  de  contato  telefônico  e/ou  envio  de 

 correspondência  eletrônica  (correio  eletrônico),  pelo  gestor  do  contrato  de  suporte  / 

 manutenção  deste  Regional  e,  a  área  técnica  responsável  da  empresa  vencedora  do 

 presente edital ou do fabricante do equipamento indicado pela mesma; 

 ●  Os  serviços  de  assistência  técnica  consistem  na  reparação  de  eventuais  falhas  dos 

 equipamentos,  periféricos,  acessórios  e  outros  pertinentes,  mediante  a  substituição  de 

 peças,  componentes  ou  materiais  que  se  apresentarem  defeituosos,  assim  como  a 

 remoção,  às  suas  expensas,  do  objeto  ou  de  partes  deste  em  que  se  verificarem  vícios, 

 defeitos  ou  incorreções  resultantes  dos  materiais  empregados  ou  da  execução  dos 

 serviços pela empresa; 

 ●  A  empresa  deverá  prestar  assistência  técnica  nas  dependências  do  TRT-RN,  na 

 modalidade  “on-site”,  de  segunda  a  sexta-feira,  no  horário  compreendido  entre  as 

 08:00  hs  e  às  18:00  hs,  durante  todo  o  período  de  garantia,  e  será  responsável,  por  sua 

 conta  e  risco,  pela  remoção  de  peças  e  acessórios  para  seu  laboratório,  que  ocorrerá 

 apenas  quando  a  execução  do  serviço  comprovadamente  assim  o  exigir  e  mediante 

 autorização escrita fornecida pela autoridade competente; 

 ●  A  empresa  deverá  garantir  a  existência  e  o  fornecimento  de  peças  e  componentes  para 

 reposição durante todo o período de garantia; 

 ●  Na  realização  de  chamado  técnico,  a  empresa  deverá  fornecer  número  de  registro  do 

 mesmo para acompanhamento; 

 ●  Serão  utilizadas  somente  peças  e  componentes  originais,  salvo  nos  casos 

 fundamentados por escrito e aceitos previamente por este Regional; 

 ●  Após  as  manutenções  (sejam  corretivas  e  /  ou  preventivas)  e  ao  final  do  período  de  12 

 (doze)  meses,  deverá  ser  emitido  relatório  comprobatório  da  situação  dos 

 equipamentos  naquele  instante,  sendo  que  o  mesmo  deverá  efetivamente  manter  as 

 características de potência e tempo de bateria até o último relatório; 

 ○  Caso  alguns  dos  componentes  estejam  em  desacordo  com  as  características 

 descritas, os mesmos deverão ser substituídos, inclusive baterias. 

 ●  Ao  término  do  período  de  garantia  deverá  ser  entregue  01  (um)  relatório  técnico 

 detalhando  o  status  do  equipamento,  gerado  após  uma  vistoria  final  pela  empresa 

 vencedora  do  processo  licitatório  ou  pelo  fabricante  do  equipamento.  Tal  atividade 

 deverá  ser  agendada  previamente  com  a  área  gestora  deste  processo,  e  deverá  incluir 
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 atividades de reaperto, revisão e outros ajustes nos equipamentos; 

 ○  Caso  seja  necessária  a  participação  de  outras  áreas  ou  seções  nessa  atividade, 

 com  atuação  ou  não,  ou  outras  que  serão  afetadas  direta  ou  indiretamente 

 pelas  atividades,  o  agendamento  poderá  sofrer  alterações,  conforme  os 

 interesses deste Regional. 

 ●  Somente  o(s)  técnico(s)  autorizado(s)  pela  empresa  vencedora  do  presente  edital 

 estará(ão)  habilitados  a  reparar  defeitos  cobertos  pela  garantia,  assim  como  prestar 

 serviços  de  manutenção  corretiva  ou  eventuais  preventivas  emergências  (Recall)  na 

 solução adquirida; 

 ●  Durante  o  período  de  vigência  da  garantia,  o  produto  terá  assistência  técnica  que 

 respeitará os seguintes prazos: 

 ○  Atender  aos  chamados  para  manutenção  em  prazo  não  superior  a  24  (vinte  e 

 quatro) horas, contadas da comunicação do defeito por este Regional; 

 ○  Executar  o  serviço  de  manutenção  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias  úteis, 

 contados  a  partir  do  envio  de  comunicação  que  subsidiou  a  abertura  do 

 chamado. 

 ●  Quando  o  término  da  manutenção  preventiva  e/ou  corretiva  –  seja  no  caso  de  falha, 

 defeito  e/ou  qualquer  outro  problema  na  solução  adquirida  –  for  ultrapassar  o(s) 

 prazo(s)  previsto(s)  no  item  anterior,  a  empresa  deverá  providenciar  a  colocação  de 

 equipamento  equivalente  ou  de  superior  configuração  como  backup,  até  que  a  solução 

 adquirida seja reparada; 

 ●  Quando  da  situação  prevista  no  item  anterior,  a  empresa  deverá  informar 

 emergencialmente  este  Regional  e  tomar  todas  as  providências,  às  suas  expensas,  para 

 a  colocação  de  equipamento(s)  provisório(s)  (backup),  com  características 

 equivalentes  ou  superiores  à  configuração  existente,  quando  a  previsão  de  término  do 

 reparo do equipamento de produção ultrapassar o prazo previsto no item anterior; 

 ●  O  equipamento  provisório  deverá  permanecer  instalado  em  produção,  sem  custos  para 

 este Tribunal, até que seja sanado o defeito do equipamento em manutenção; 

 ●  Caso  o  atendimento  do  chamado,  seja  de  suporte  técnico  ou  assistência  técnica,  não 

 seja  realizado  dentro  dos  prazos  aqui  definidos,  ou  ainda,  qualquer  determinação  aqui 

 expressa  não  seja  atendida,  a  empresa  ficará  sujeita  às  penalizações  estabelecidas  em 

 Lei e pelo edital. 

 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 a)  O  start-up  (ativação)  do  equipamento  é  responsabilidade  do  fabricante  do  equipamento  é 

 parte integrante do fornecimento do equipamento; 

 b)  Quanto  ao  local  de  instalação,  os  equipamentos  serão  instalados  em  ambiente  próprio,  no 
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 endereço  indicado,  devendo  ter  dimensões  compatíveis  com  o  espaço  existente,  a  saber, 

 sala  com  aproximadamente  9,88m².  O  ambiente  possui  a  seguinte  infraestrutura  em  seu 

 interior: 

 ●  Quadro geral de entrada elétrica, para os equipamentos Nobreak; 

 ●  Quadros de saída elétrica, para cada equipamento Nobreak, e; 

 ●  Sistema  de  refrigeração,  com  redundância  de  equipamentos  (montado  para 

 casos de contingência / manutenção do principal). 

 ●  Sistemas de monitoramento e alarmes. 

 c)  Caso  a  instalação  dos  equipamentos  Nobreak  exija  inclusões  e/ou  alterações  da 

 infraestrutura  eletroeletrônica  atualmente  implementada  (como  acréscimo  de  quadros, 

 transformadores,  instalação  de  cabos  elétricos  adicionais  etc.),  estas  deverão  ser 

 submetidas  através  de  projeto  próprio  a  ser  encaminhado  para  aprovação  da 

 Coordenadoria  de  Engenharia  e  Arquitetura  antes  de  sua  definitiva  instalação  e  ficarão  as 

 custas da empresa vencedora do processo licitatório; 

 d)  Casos  não  relacionados  aqui,  mas  referentes  a  outros  fatores  estruturais,  deverão  ser 

 submetidos  /  encaminhados  aos  cuidados  da  Coordenadoria  de  Engenharia  e  Arquitetura, 

 para análise antes do Startup do equipamento; 

 e)  Todos  os  equipamentos  e  licenças  de  uso,  descritos  neste  processo,  deverão  ser 

 registrados  em  nome  do  Contratante  (TRT-RN),  junto  a  seus  respectivos  fabricantes,  pela 

 empresa vencedora do processo licitatório. 

 f)  Devem  ser  apresentados  os  catálogos  técnicos,  folhas  de  dados  (datasheets)  e  toda  a 

 documentação necessária para a comprovação das exigências acima. 
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PROAD 651/2022. DOC 71. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.DKRL.RPVF:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 651/2022. DOC 71.
(Juntado por claudiocaldas - CLAUDIO JESSÉ DE JESUS CALDAS em 23/05/2022)



ANEXO C 
PLANTA BAIXA SALA DE UPS (NO-BREAKS)

UPS EXISTENTES

PROAD 651/2022. DOC 72. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.CZCP.FGBL:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 651/2022. DOC 72.
(Juntado por claudiocaldas - CLAUDIO JESSÉ DE JESUS CALDAS em 23/05/2022)



 ANEXO D 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIO. 

 A  empresa  _______________________________________________  inscrita  no  CNPJ 

 sob  o  nº  ____________________,  por  meio  de  seu  representante  legal  para  fins  da  presente 

 declaração,  ___________________________________________,  portador(a)  do  CPF  nº 

 _______________,  DECLARA,  em  atendimento  ao  previsto  no  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº 

 ____/____, que: 

 1.  Teve  conhecimento  prévio  (antes  da  apresentação  da  proposta)  de  todas  as  informações 

 necessárias  e  das  condições  de  prestação  dos  serviços  a  serem  contratados,  através  de 

 estudo  e  análise  dos  correspondentes  termo  de  referência,  especificações  técnicas  e  dos 

 demais  dados  pertinentes  disponibilizados  ou  fornecidos  pelo  Tribunal  Regional  do 

 Trabalho da 21ª Região. 

 2.  Garantirá  a  disponibilidade  e  oferta  de  peças  sobressalentes  para  substituição  / 

 reposição  nos  equipamentos  ofertados  na  licitação  por  período  não  inferior  a  5 

 anos, a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

 (LOCAL E DATA) 

 _______________, ____ de ____________ de 20___. 

 (ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE) 

 __________________________________________ 

 Nome legível por extenso (ou carimbo) 

 do Representante Legal da Empresa Licitante 

 ____________________________________________________________________________ 

 Observação: Emitir em papel timbrado da empresa licitante 

PROAD 651/2022. DOC 73. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.FPWZ.HRLX:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 651/2022. DOC 73.
(Juntado por claudiocaldas - CLAUDIO JESSÉ DE JESUS CALDAS em 23/05/2022)



 ANEXO E 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

 INSTALAÇÃO /  STARTUP  COM EMPRESA CREDENCIADA / AUTORIZADA 

 PELO FABRICANTE. 

 A  empresa  _______________________________________________  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 

 ____________________,  por  meio  de  seu  representante  legal  para  fins  da  presente  declaração, 

 ___________________________________________,  portador(a)  do  CPF  nº  _______________, 

 DECLARA,  em  atendimento  ao  previsto  no  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  ____/____,  que  teve 

 conhecimento  prévio  (antes  da  apresentação  da  proposta)  de  que  os  serviços  de  INSTALAÇÃO  E 

 STARTUP  DOS  EQUIPAMENTOS  NO-BREAK  (UPS),  deverão  ser  realizados  exclusivamente  por 

 empresa  na  condição  de  empresa  instaladora  credenciada  e  autorizada  pelo  fabricante  dos  referidos 

 equipamentos,  a  qual  deverá  ter  sua  aptidão  comprovada  previamente  pelo  desempenho  de  atividade 

 técnica equivalente, conforme critérios estabelecidos no edital para habilitação técnica. 

 (LOCAL E DATA) 

 _______________, ____ de ____________ de 20___. 

 (ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE) 

 __________________________________________ 

 Nome legível por extenso (ou carimbo) 

 do Representante Legal da Empresa Licitante 

 ____________________________________________________________________________ 

 Observação: Emitir em papel timbrado da empresa licitante 

PROAD 651/2022. DOC 74. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.GBWS.XKCB:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 651/2022. DOC 74.
(Juntado por claudiocaldas - CLAUDIO JESSÉ DE JESUS CALDAS em 23/05/2022)
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