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 1  ASPECTOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
 1.1  Contextualização 

 O  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  21ª  Região,  doravante  referido  como  TRT-RN,  possui  10 
 imóveis,  dentre  prédios,  salas  e  galpões,  distribuídas  em  9  cidades  do  Rio  Grande  do  Norte,  sendo  elas 
 Assú,  Caicó,  Ceará-Mirim,  Currais  Novos,  Goianinha,  Macau,  Mossoró,  Natal  e  Pau  dos  Ferros  (Posto 
 de  Atendimento)  sendo  que  todas  elas  necessitam  de  sistema  informatizados  para  realizarem  as  suas 
 tarefas  e  que  dependem,  direta  ou  indiretamente,  do  bom  e  ininterrupto  funcionamento  da  Sala-Cofre, 
 principal  Data  Center  do  TRT-RN,  onde  são  armazenados  e  processados  os  dados  mais  importantes  do 
 órgão. 

 Para  garantir  o  funcionamento  ininterrupto  da  Sala-cofre  são  necessários  grupos  geradores  a 
 diesel  e  no-breaks  (UPS’s),  ambos  com  redundância  N+1  ou  superior.  Um  no-break  ou  UPS  (Fonte 1

 de  Energia  Ininterrupta,  na  sigla  em  inglês)  é  um  equipamento  que  regula  a  tensão  e  a  qualidade  da 
 energia  elétrica  que  chega  até  os  dispositivos  eletrônicos  alimentados  por  ele,  além  de  sustentar  a 
 alimentação  elétrica  através  de  um  banco  de  baterias  em  caso  de  interrupção  do  fornecimento  de 
 energia  elétrica  pela  concessionária  local,  por  um  período  suficiente  para  a  partida  dos  geradores  a 
 diesel. 

 Como  medida  de  segurança,  em  aplicações  críticas  com  a  da  Sala-cofre,  é  fundamental  haver 
 redundância  dos  equipamentos  essenciais  ao  seu  funcionamento.  Desta  forma,  a  sala-cofre  do  TRT-RN 
 atualmente  é  atendida  por  2  geradores  a  diesel  e  2  no-breaks  (UPS)  sendo  que  a  interrupção  por  falha 
 ou  defeito  em  1  dos  geradores  ou  em  1  dos  no-breaks  não  interrompe  o  funcionamento  normal  dos 
 sistemas. 

 A  ACECO  TI,  empresa  responsável  pela  manutenção  da  Sala-cofre,  promoveu  uma  reunião 
 com  os  gestores  do  contrato  de  manutenção  da  sala-cofre  com  o  intuito  de  alertar  que  as  UPS  -  MGE 
 GALAXY  3000,  equipamentos  atualmente  responsáveis  pela  alimentação  elétrica  do  ambiente,  estão 
 em  obsolescência,  não  havendo  mais  fabricação  nem  disponibilidade  de  peças  para  os  referidos 
 equipamentos. 

 Nesta  perspectiva,  ainda  que  ambas  as  UPS  existentes,  denominadas  “X”  e  “Y”,  estejam 
 funcionando,  é  altamente  recomendável  a  substituição  delas  para  garantir  a  operação  contínua  do 
 ambiente  de  missão  crítica  onde  estas  estão  instaladas,  considerando  a  condição  de  vulnerabilidade  do 
 ambiente, caso os equipamentos venham a apresentar falha da operação. 

 1.2  Requisitos da Demanda 
 Requisitos de negócio 

 Descrição  Justificativa 

 1 
 Os  novos  equipamentos  devem  ser 
 equivalentes  ou  superiores  em  potência, 
 qualidade e autonomia. 

 Os  novos  equipamentos  não  podem  ser 
 inferiores  aos  existentes,  sob  pena  de 
 prejudicar  a  qualidade  do  funcionamento  dos 
 sistemas. 

 2 
 Os novos equipamentos devem permitir uma 
 maior flexibilidade de configurações de 
 redundância 

 A  redundância  é  importante  para  prevenir 
 que  eventuais  sinistros  comprometam  o 

 1  O nível de redundância N + 1 permite que a instalação alimente uma carga elétrica integralmente com um 
 componente adicional. 
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 funcionamento  da  sala-cofre.  Quanto  maior  a 
 redundância,  maior  a  confiabilidade  e 
 disponibilidade dos sistemas informatizados. 

 3 

 Os novos equipamentos devem permitir a 
 ampliação de potência e de autonomia, sem 
 que seja necessária a sua substituição 
 completa. 

 Atender  futuras  ampliações  de  carga, 
 considerando  a  tendência  de  aumento  do 
 volume  de  processamento  e  armazenamento 
 de dados. 

 Requisitos temporais 

 Descrição  Justificativa 

 4 
 A  solução  deverá  ser  contratada  e  estar  em 
 pleno  funcionamento  no  menor  tempo 
 possível. 

 Quanto  mais  tempo  demorar  para  efetuar  a 
 substituição  dos  no-breaks,  maior  a 
 exposição  ao  risco  e  maior  a  probabilidade 
 de  falha  ou  defeito  nos  equipamentos 
 existentes. 

 1.3  Soluções disponíveis para atendimento da demanda 
 1.3.1  Opções / soluções disponíveis 

 A  partir  dos  requisitos  mínimos  elencados  foi  possível  identificar  possíveis  alternativas,  que 
 correspondem  às  principais  soluções  de  mercado  e  analisar  a  viabilidade  para  a  demanda.  Serão 
 consideradas  a  seguir  algumas  opções  e  suas  respectivas  vantagens  e  desvantagens.  Dividiremos  esta 
 seção em tópicos que abordarão diferentes pontos a serem analisados. 

 1.3.1.1  Quanto às limitações de espaço físico 

 O  ambiente  onde  encontram-se  instalados  os  no-breaks  existentes  dispõem  de  pouca  área 
 excedente,  sendo  desejável  a  manutenção  dos  mesmo  limites  dimensionais  para  os  novos  no-breaks, 
 sendo admissível a ocupação de uma área de piso (“footprint”) com os seguintes limites: 

 1.  Largura:  até  680  mm  cada  gabinete,  incluindo  o  espaço  necessário  entre  gabinetes  de 
 ups e baterias, assim como entre os conjuntos “X” e “Y”; 

 2.  Profundidade:  A  profundidade  dos  gabinetes  tanto  do  UPS  quanto  das  baterias  deverá 
 estar  limitada  a  1140  mm,  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  750  mm  entre  os  painéis  elétricos  e  os 
 referidos gabinetes; 

 3.  Altura: até 2090 mm ; 
 A  Contratada  deverá  arcar  com  quaisquer  custos  decorrentes  da  necessidade  de  desmontagem 

 /  montagem  dos  equipamentos  ou  obras  civis  nas  portas  e  passagens  para  viabilizar  o  acesso  ao  local 
 da instalação. 

 É  indispensável  que  os  no-breaks  a  serem  adquiridos  respeitem  os  limites  dimensionais, 
 conforme esquema abaixo: 
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 Dimensões equipamento existentes (2 x UPS APC 30kVA) 

 Dimensões equipamento novos a serem adquiridos 
 (2 x UPS modular 60 kVA, sendo 30+30kVA, ou superior) 

 1.3.1.2  Quanto à escalabilidade de potência dos no-breaks 

 Os no-breaks destinados a aplicações críticas podem ser divididos em dois tipos, basicamente: 
 A.  No-breaks com módulos escaláveis; 
 B.  No-breaks com capacidades fixas. 

 Os  no-breaks  com  módulos  escaláveis  permitem  a  ampliação  da  carga  do  data  center  sem  a 
 necessidade de substituição do equipamento. 

 Os  no-breaks  com  capacidades  fixas  são  aqueles  que  não  permitem  o  aumento  da  sua  potência, 
 sendo  necessária  sua  substituição  por  outro  de  maior  potência  ou  acréscimo  de  outros  no-breaks  (se 
 houver espaço físico) para atender futuras ampliações de cargas elétricas no  data center  . 

 Analisando  todos  esses  pontos  listados,  ambas  as  soluções  que  se  mostram  viáveis  para  o 
 TRT-RN, no entanto a  SOLUÇÃO A  é a mais adequada,  sendo desejável, considerando que: 
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 ●  Os  no-breaks  com  módulos  escaláveis  permitem  redundância  horizontal  (entre 
 no-breaks)  e  vertical  (dentro  de  cada  no-break  /  redundância  entre  módulos  internos)  o 
 que aumenta consideravelmente a confiabilidade do sistema; 

 ●  Os  no-breaks  com  módulos  escaláveis  permitem  que  sejam  armazenados  em 
 almoxarifado  uma  certa  quantidade  de  módulos  de  potência  sobressalentes  que  podem 
 vir  a  substituir  módulo  danificados  através  de  Hot  Swap  ,  o  que  diminui 2

 consideravelmente o tempo médio de reparo (  MTTR  ); 3

 ●  Os  equipamentos  devem  ter  uma  vida  útil  mínima  de  10  anos,  sendo  muito  provável  a 
 necessidade de ampliação de carga elétrica do  data  center  neste interstício. 

 ●  Não  há  espaço  excedente  na  sala  de  no-breaks  que  permitam  a  instalação  de  mais  02 
 no-breaks  (considerando  a  necessidade  de  redundância)  para  atendimento  de  eventual 
 ampliação de carga do  data center  . 

 ●  O  custo  de  substituição  do  equipamento  em  caso  de  necessidade  de  ampliação  seria 
 vultoso,  além  de  comprometer  as  equipes  técnicas  e  administrativas  em  longos 
 processos de contratação. 

 1.3.1.3  Quanto à autonomia do banco de baterias 

 Atualmente,  os  no-breaks  possuem  uma  autonomia  de  5  minutos  à  plena  carga  (30kVa  / 
 27kW),  sendo  este  tempo  suficiente  para,  em  caso  de  interrupção  no  fornecimento  de  energia  elétrica, 
 a  Unidade  de  Supervisão  de  Corrente  Alternada  (USCA)  detectar  a  ausência  de  tensão,  dar  a  partida 
 nos grupos geradores disponíveis e assumir a carga elétrica. 

 Entretanto,  é  desejável  que  esta  autonomia  seja  maior,  de  forma  que,  em  caso  de  eventuais 
 falhas  em  ambos  os  geradores  existentes  ou  em  outros  dispositivos  elétricos  que  impeçam  a 
 alimentação  elétrica  da  Sala-cofre,  as  equipes  técnicas  de  manutenção  tenha  mais  tempo  para  atuar  na 
 solução  do  problema  bem  como  as  equipes  de  TIC  possam  intervir  nos  sistemas  mais  críticos  para 
 prevenir perdas e danos maiores aos dados / sistemas. 

 Como limitação ao aumento da autonomia temos: 
 ●  A  indisponibilidade  de  espaço  físico  suficiente  (área  de  piso)  para  acomodação  de 

 racks  maiores  ou  adicionais  para  o  banco  de  baterias,  bem  como  o  alto  custo  de 
 adaptação e de logística para ampliação da sala de no-breaks; 

 ●  Limitação  da  quantidade  de  baterias,  atrelada  à  altura  máxima  e  a  capacidade 
 dimensional do gabinete / rack do no-break; 

 ●  Custo das baterias adicionais; 
 ●  A  provável  necessidade  de  ajuste  contratual  junto  à  empresa  de  manutenção  da 

 sala-cofre,  já  que  faz  parte  do  escopo  deste  contrato  a  manutenção  e  substituição  das 
 baterias dos no-breaks (após o final da garantia do fornecedor / fabricante). 

 Diante  do  acima  exposto,  concluímos  que  uma  autonomia  de  5  minutos  a  plena  carga  (  30kVA 
 /  27kW  )  atende  aos  requisitos  da  contratação  sendo  desejável  aumentá-la  o  quanto  for  possível  e 
 viável, respeitando as limitações supracitadas. 

 3  MTTR, sigla em inglês para “Mean Time To Repair”, é um indicador de desempenho de manutenção que mede 
 o Tempo Médio Para Reparo de algum equipamento, componente, máquina ou sistema. 

 2  Hot Swap  é uma funcionalidade que permite remover  e/ou instalar componentes e peças de uma máquina 
 sem a necessidade de desligá-la, ou seja, podem ser manuseados mesmo com o equipamento em operação. 
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 1.3.2  Escolha da solução técnica 
 Com  base  nos  critérios  de  seleção  e  priorização  expostos,  respeitando  as  limitações  da 

 infraestrutura  da  sala  de  no-breaks,  bem  como  considerando  os  requisitos  e  criticidade  da  aplicação,  a 
 solução que melhor atende à demanda pode ser resumida na tabela abaixo: 

 Especificações básicas 

 2 x No-break com módulos escaláveis: 
 -  No mínimo 2 módulos de 30kVA, em cada no-break; 
 -  Potência Módulo: mínimo 5kVA / máximo 30kVA 
 -  Quantidade de fases por módulo: mono ou trifásico 

 Autonomia de  5 minutos à plena carga (30kVA / 27kW) 

 1.3.3  Estimativa do valor da Contratação 
 Em  pesquisa  realizada  no  Portal  Painel  de  Preços  e  sistema  Banco  de  Preços,  no  período  de  25 

 a  28/10/2021,  não  foram  encontrados  preços  praticados  na  Administração  Pública  para  objeto  similar 
 nos 12 meses anteriores. 

 Desta  forma,  foi  necessário  realizar,  no  período  de  28/10/2021  a  30/12/2021,  cotações  junto  às 
 empresas  fornecedoras  /  fabricantes  de  no-breaks  considerando  os  quantitativos  e  especificações  da 
 solução  técnica  selecionada  (item  1.3.2),  tendo  sido  obtidos  os  custos  totais  da  contratação  conforme 
 tabela abaixo: 

 EMPRESA  DESCRIÇÃO  UND  QTD 
 VALOR 

 UNITÁRIO 
 (R$) 

 VALOR 
 TOTAL 

 (R$) 

 EMPRESA 
 1 

 Conjunto  composto  por  2  x  UPS  Trimod  60kW 
 embarcado  com  9  módulos  de  potência  de  6,7kW 
 cada  (módulos  monofásicos);  Fator  de  potência  1,0; 
 Eficiência  de  até  96%  em  modo  rede  e  99%  em  modo 
 de  alta  eficiência;  Distorção  harmônica  de  Entrada 
 (THDi)  <  3%;  Redundância  de  n+1  para  até  40kW  de 
 carga;  Autonomia  de  5  minutos;  “Hot  Swap”  para 
 Módulos  de  Potência  e  Baterias;  180  Baterias  Seladas 
 de  9,0  Ah;  Gerenciamento  SNMP;  Redundância  de 
 Controle  nos  modelos  Trimod  HE  D  40,  60  e  80kW; 
 Fácil  manutenção  MTTR  <  20  minutos;  Dual  Input 
 (Trimod  HE  D);  Dimensional  [A  x  L  x  P]  -  1370  x 
 414 x 628mm (cada gabinete). 

 CJ  01 

 287.265,92 
 (Equipamentos) 

 2.000,00 
 (Instalação) 

 289.265,92 

 EMPRESA 
 2 

 Conjunto composto por 2 x No-breaks Eaton 93PR 
 50kW, expansível até 200kW, TE: 380V (3F+N+T) 
 TS: 380V (3F+N+T) - Microprocessado, on-line, 
 dupla conversão, tecnologia ABM (Gerenciamento 
 Avançado de Bateria), com display digital 
 retro-iluminado, UPS compacto e de fácil operação. 
 BANCO EXTERNO DE BATERIAS SELADAS - 
 Chumbo-ácidas, regulada por válvula, com eletrólito 
 absorvido no separador (AGM), livre de 
 manutenção, com vaso "retardante a chama" do tipo 
 flame retardant, em material de alto impacto, à prova 
 de vazamentos e estanque a gases, para autonomia 

 CJ  1 

 314.901,78 
 (Equipamentos) 

 2 x 7.805,58 
 (Ativação) 

 330.512,93 
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 calculada de 07 minutos para o sistema quando 
 operando à carga total de 50kW. Eaton Placa 
 ModBUS - Mini-slot. 

 EMPRESA 
 3 

 Conjunto  composto  por  2  x  UPS  APM  150kW  380V 
 SUB  60kW:  Sistema  no  break  na  configuração 
 paralelo-redundante  1+1  formado  por  2  x  UPS 
 Liebert  APM  150kVA/150kW  subequipado  em  60 
 kVA/kW  (total  de  4  módulos  de  30kVA/kW),  60Hz, 
 trifásico,  True  On-Line  (Dupla  Conversão), 
 transformer-free,  tensão  de  entrada  380/220Vac 
 (3F+N+T)  e  saída  380/220Vac  (3F+N+T)  +  2  x 
 bancos  de  baterias  chumbo-ácidas  estacionárias, 
 reguladas  por  válvula  (VRLA),  abrigado  em 
 gabinetes  fechados,  dimensionado  para  autonomia  de 
 6  minutos  a  60  kW  (um  banco  por  UPS)  +  2  x  Placa 
 de  comunicação  IS-UNITY-DP  Web,  SNMP,  BACnet 
 IP,  Modbus  IP,  Modbus485  e  LIFE.net  +  1  x  quadro 
 de paralelismo. 

 CJ  01  628.300,00  628.300,00 

 EMPRESA 
 4 

 Conjunto  composto  por  2  x  Nobreaks  /  UPS  modular 
 75kW  composto  por:  01  gabinete  expansível  para  até 
 100  kW;  02  módulos  UPS  de  25kW,  na  configuração 
 25+25KW  (N+1)  ou  50kW  (N+0);  01  Placa  de 
 comunicação  SNMP;  02  bancos  de  baterias  internas 
 sendo  um  por  módulo  ofertado  sendo  a  autonomia  de 
 cada  um  8  minutos  em  25kW;  Start-up  incluso; 
 Treinamento  operacional  incluso;  desligação  dos 
 no-breaks  existentes  incluso;  Marca:  Leistung; 
 Modelo: 5G 100; Garantia de 12 meses. 

 CJ  01  2x339.988,12  679.976,24 

 PREÇO MÉDIO TOTAL ESTIMADO  .  R$ 482.013,77 

 Sobre a metodologia utilizada na estimativa dos preços acima, é importante ressaltar que: 
 ●  Foi  considerada  a  média  simples  de  preços  das  cotações  obtidas  ao  longo  do  período 

 citado; 
 ●  Apesar  da  discrepância  entre  os  valores  obtidos,  os  preços  das  4  propostas  foram 

 considerados para a formação do preço médio, pelos seguintes motivos: 
 ○  Por se tratar de um mercado restrito a poucos concorrentes; 
 ○  Dificuldade de obtenção de propostas comerciais junto aos fornecedores; 
 ○  Baixa  similaridade  entre  os  modelos  dos  diferentes  fabricantes,  com  uma 

 grande  variedade  de  tecnologias  diferentes,  capacidade,  tamanhos  dos 
 módulos, gabinetes e dimensões; 

 ○  Extrema  criticidade  da  aquisição  /  contratação,  alto  risco  para  a 
 Administração em caso de retardo na aquisição. 

 Os  emails  relativos  às  consultas  e  os  diálogos  com  as  empresas  encontram-se  no  processo 
 administrativo, assim como as propostas comerciais. 

 1.4  Alinhamento da Solução 
 Conforme  registrado  no  PROAD  1.347/2021,  especificamente  nos  documentos  de 

 oficialização  da  demanda  (DOD),  de  análise  da  demanda  (DAD)  e  Plano  Integrado  do  Projeto  (PIP)  do 
 Projeto  Operacional  -  Atualizar  UPS  para  a  Sala  Cofre,  a  solução  deve  estar  alinhada  com  os  seguintes 
 objetivos: 
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 ●  Objetivos estratégicos / Planejamento Estratégico TRT-RN (2015-2020): 
 ○  Objetivo 8: Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC 

 A  contratação,  na  forma  escolhida,  está  em  perfeito  alinhamento  com  os  objetivos  e  metas  do 
 TRT-RN e certamente contribuirá para o cumprimento da missão institucional. 

 1.4.1  Benefícios Esperados 
 Pelo  fato  de  substituir  os  equipamentos  obsoletos  por  novos,  potencializados  por  maior 

 capacidade,  flexibilidade  de  expansão  e  redundância,  a  contratação  promoverá  um  aumento 
 considerável  na  confiabilidade  e  disponibilidade  da  Sala  Cofre,  contribuindo  para  a  segurança  dos 
 dados  e  prevenindo  interrupções  no  funcionamento  de  sistemas  informatizados  de  todas  as  unidades  do 
 Tribunal. 

 2  ESTRATÉGIAS PARA A CONTRATAÇÃO 
 2.1  Natureza do Objeto 

 O  objeto  a  ser  contratado  enquadra-se  como  de  natureza  comum  de  que  tratam  a  Lei  10.520/02 
 e  o  Decreto  nº  10.024/2019,  por  possuir  características  gerais  e  específicas,  usualmente  encontradas  no 
 mercado de no-breaks, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos. 

 Desta  forma,  entendemos  que  a  contratação  de  empresas  para  o  fornecimento  e  instalação  dos 
 no-breaks  da  Sala  Cofre  pode  ser  realizada  por  meio  de  pregão  eletrônico,  com  registro  de  preços  ou 
 não,  ou  através  de  adesão  a  atas  de  registros  de  preços  vigentes,  caso  haja  disponibilidade  e 
 compatibilidade  com  a  demanda  objeto  deste  Estudo  Técnico  Preliminar  e  atendam  aos  requisitos 
 técnico e legais. 

 2.2  Quanto à adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) 
 Considerando  que  a  demanda  é  conhecida  e  a  quantidade  está  claramente  definida,  além  de 

 que  existem  requisitos  temporais  rígidos  para  a  conclusão  da  contratação,  a  adoção  do  sistema  de 
 registro  de  preços  deve  ser  descartada  por  aumentar  tanto  os  riscos  de  sobrepreço  quanto  dilatar  o 
 prazo para a efetiva substituição dos equipamentos. 

 2.3  Parcelamento do Objeto 
 O objeto da Contratação pode ser decomposto, basicamente em 4 partes: 

 I.  Fornecimento dos equipamentos (inclusive bancos de baterias); 
 II.  Desinstalação  dos  no-breaks  existentes  (inclusive  transporte  vertical  /  horizontal, 

 desmontagem geral; 
 III.  Instalação  dos  no-breaks  novos  (inclusive  transporte  vertical  /  horizontal,  montagem  e 

 conexões elétricas - rede elétrica e baterias); 
 IV.  Ativação dos no-breaks (  Start up  ). 

 As  parcelas  I  e  IV  são  indissociáveis,  visto  que  necessitam  ser  executadas  pelo  fabricante  ou 
 fornecedor / assistência técnica devidamente autorizada por este. 

 As  parcelas  II  e  III  apesar  de  ser  possível  a  contratação  separadamente  das  parcelas  I  e  IV,  não 
 é  um  parcelamento  vantajoso  para  a  Administração  ao  passo  que  desvincula  o  fornecimento  do  bem, 
 que  é  a  parcela  mais  significativa,  do  efetivo  atendimento  das  necessidades  do  órgão  podendo  causar 
 danos  maiores  e  retardar  /  prejudicar  o  atendimento  da  demanda.  Também  não  é  recomendado  separar 
 a  contratação  da  desinstalação  separadamente  de  quaisquer  outras  parcelas  devido  à  necessidade  de 
 garantir a perfeita sincronia entre a retirada dos equipamentos antigos e a instalação dos novos. 
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 Além  disso,  poderá  ocorrer  situações  de  mal  funcionamento  do  equipamento,  quando  da  sua 
 instalação  e/ou  ativação,  onde  não  estejam  claras  as  responsabilidades  de  cada  uma  das  empresas 
 causando  impasses  (fornecedora/fabricante  versus  instaladora),  especialmente  quando  da  ocorrência  de 
 vícios ocultos, danos no transporte ou imperícia de qualquer uma das partes. 

 Conclusão quanto ao parcelamento do Objeto 
 Apesar  do  parcelamento  do  objeto  ser  tecnicamente  possível,  existem  vantagens  técnicas  e 

 econômicas  para  que  não  seja  dividido,  devido  ao  potencial  desinteresse  do  mercado  pelo  item 
 “instalação”,  se  licitado  de  maneira  isolada,  em  função  do  pequeno  valor  e  alto  risco  desta  parcela  do 
 serviço. 

 O  desinteresse  do  mercado  por  qualquer  uma  das  parcelas  do  objeto  implicará  em  atrasos 
 significativos  na  efetiva  substituição  dos  no-breaks,  além  de  outros  efeitos  danosos  para  a 
 Administração  Pública  tais  como  o  lapso  temporal  demasiado  entre  a  aquisição  do  bem  e  a  sua  efetiva 
 ativação / utilização. 

 Desta  forma,  é  importante  que  seja  contratada  uma  única  empresa  para  o  fornecimento, 
 desinstalação, instalação e ativação (  start up  ) de  cada no-break  . 

 2.4  Forma de Contratação Recomendada 
 Com  base  na  exposição  das  vantagens  e  desvantagens,  o  tempo  necessário  para  a  conclusão  da 

 efetiva  substituição  dos  no-breaks  parece  ser  o  fator  mais  relevante  visto  que  impacta  diretamente  na 
 eliminação  do  risco  de  falha  ou  defeito  nos  no-breaks  existentes  e  eventual  colapso  nos  sistemas 
 informatizados do TRT-RN. 

 Desta  forma,  considerando  que  não  foram  encontradas  atas  compatíveis  e  vigentes  de  outros 
 órgãos  e  a  inviabilidade  de  adoção  do  Sistema  de  Registro  de  Preços  (SRP),  somente  a  modalidade 
 de contratação / aquisição por meio de pregão eletrônico mostra-se viável  . 

 2.5  Classificação e Previsão Orçamentária 
 A  contratação  dos  serviços  objeto  deste  estudo  técnico  preliminar  faz  parte  do  Projeto 

 Operacional  -  Atualizar  UPS  para  a  Sala  Cofre  (PROAD  1.347/2021),  tendo  sido  incluída  na 
 programação  orçamentária  para  o  ano  de  2022  durante  a  revisão  do  Plano  Anual  de  Contratações  - 
 PAC2022  realizada  em  seus  ciclos  de  monitoramento,  porém  necessitará  de  ajuste  /  atualização  dos 
 valores. 

 ●  Programa  de  Trabalho  02.122.0033.4256.0024  -  Apreciação  de  Causas  na  Justiça  do 
 Trabalho - No Estado do Rio Grande do Norte; 

 ●  Natureza de Despesa, conforme quadro resumo abaixo: 

 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  R$ 482.013,77 

 TOTAL  R$ 482.013,77 

 2.6  Prazo de execução do objeto e Garantia técnica 
 O  prazo  para  conclusão  do  objeto  será  de  90  (noventa)  dias  ,  contados  do  recebimento  da 

 nota  de  empenho  e  recebimento  da  Ordem  de  Serviço  emitido  pelo  Setor  Técnico  responsável 
 (Coordenadoria  de  Engenharia  e  Arquitetura).  O  referido  prazo  engloba  o  período  de  fornecimento  de 
 todos os equipamentos e materiais, bem como a completa instalação, testes e  Startup  . 
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 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 Tribunal. 

 Durante  o  prazo  da  garantia  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. 

 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  e  comprovar  que  o  equipamento  ofertado  na 

 licitação  não  entre  em  obsolescência  em  período  inferior  a  10  anos,  a  partir  da 
 data da assinatura do contrato  . 

 2.7  Análise de riscos 

 Risco 1:  Falha irreparável que impeça o funcionamento em 01 ou 02 dos 02 no-breaks (UPS) 
 que atendem à Sala Cofre, antes da conclusão do final da Contratação 

 Probabilidade: 
  Id 

 Dano 
 Descrição Dano  Impacto 

 Média  1 
 A  sala  cofre  perderá  a  redundância  na 
 alimentação  elétrica,  passando  a  operar  com 
 apenas 01 no-break 

 Alto 

 Baixa  2 

 A  sala  cofre  perderá  a  alimentação  principal  e  a 
 redundância  na  alimentação  elétrica, 
 simultaneamente,  tornando  a  sala  cofre 
 inoperante. 

 Muito Alto 

 Id 
 Ação 

 Id 
 Dano(s) 

 Ação de Mitigação  Responsável 

 1  1 
 Avaliar  com  a  área  demandante  se  poderá  haver  redução  de 
 carga  para  viabilizar  o  uso  temporário  de  outros  no-breaks 
 existentes, em caso de dano em apenas 01 dos no-breaks 

 Equipe técnica 

 2  1 e 2  Priorizar  a  contratação  em  todas  as  unidades  administrativas 
 envolvidas  Dirigentes das áreas 

 Id 
 Ação 

 Id 
 Dano(s) 

 Ação de Contingência  Responsável 

 1  1 e 2  Avaliar  com  a  área  demandante  se  poderá  haver  realocação 
 de outros no-breaks existentes  Equipe técnica 

 2  1 e 2  Contratar  locação  de  01  ou  02  no-breaks,  emergencialmente, 
 até a conclusão da instalação dos novos equipamentos 

 Dirigentes das áreas 
 Equipe  de  Apoio  à 
 Contratação 
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 Risco 2:  Contingenciamento no orçamento para a contratação ou demora na disponibilização 
 / complementação dos recursos orçamentários 

 Probabilidade: 
  Id 

 Dano 
 Descrição Dano  Impacto 

 Média  1  A contratação não será efetuada  Alto 
 Média  2  A contratação será executada parcialmente  Médio 

 Id 
 Ação 

 Id 
 Dano(s) 

 Ação de Mitigação  Responsável 

 1  1  Avaliar  com  a  área  demandante  se  poderá  haver  realocação 
 de recursos orçamentários 

 Equipe  de  Apoio  à 
 Contratação 

 2  2  Reduzir a quantidade de no-breaks a serem adquiridos  Dirigentes das áreas 
 Id 
 Ação 

 Id 
 Dano(s) 

 Ação de Contingência  Responsável 

 1  1  Rever  os  requisitos  da  demanda  e  adaptar  solução  que 
 atenda a necessidade do tribunal 

 Equipe  de  Apoio  à 
 Contratação 

 Risco 3:   Recurso humano reduzido 

 Probabilidade: 
  Id 

 Dano 
 Descrição Dano  Impacto 

 Média  1  Atraso para tramitação da Contratação  Alto 

 Média  2  Acompanhamento  deficiente  da  execução  do 
 serviço  Alto 

 Média  3  Atraso no cumprimento do cronograma  Alto 
 Id 

 Ação 
 Id 

 Dano(s) 
 Ação de Mitigação  Responsável 

 1  1  Realizar  acompanhamento  periódico  juntamente  com 
 as áreas responsáveis 

 Equipe  de  apoio  da 
 Contratação 

 2  2  Divisão  adequada  da  responsabilidade  de  fiscalização 
 do contrato entre os servidores por área da demanda  Dirigentes das áreas 

 3  3 
 Elaborar  cronogramas  factíveis  de  execução  e 
 compatíveis  com  as  definições  de  prazos  estabelecidos 
 em comum acordo entre as partes 

 Equipe  de  apoio  da 
 Contratação 

 Id 
 Ação 

 Id 
 Dano(s) 

 Ação de Contingência  Responsável 

 1  1  Pedir  apoio  das  áreas  envolvidas  nas  próximas  fases  do 
 processo para atender ao cronograma  Gerente do projeto 

 2  2  Fazer  reunião  de  alinhamento  com  as  áreas  envolvidas 
 no processo, inclusive com a contratada, se for o caso  Gerente do projeto 

 3  3 
 Fortalecer o acompanhamento dos cronogramas 
 estabelecidos 

 Equipe  de  apoio  da 
 Contratação 

 3  DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
 Nesses  termos,  declaramos  que  a  contratação  pretendida  é  viável,  através  da  realização  de 

 procedimento  licitatório  modalidade  pregão  eletrônico,  PREFERENCIALMENTE  sem  adoção  do 
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 sistema  de  registro  de  preços  (SRP)  visando  diminuir  o  tempo  da  conclusão  da  contratação  e  da  efetiva 
 instalação dos novos equipamentos. 

 Não  foram  encontradas  Atas  de  Registro  de  Preços  vigentes  e  compatíveis  com  a  demanda, 
 inviabilizando a contratação através da modalidade de adesão à ata de registro de preços. 

 Natal/RN, 06/06/2022. 

 Claudio Jessé de Jesus Caldas 
 Integrante Técnico 

 Daniel Carvalho Sodré Duarte 
 Integrante Técnico 

 4  APROVAÇÃO 
 Aprovo o presente documento. 

 Natal/RN, 06/06/2022. 

 Mazurkyewicz Torquato Câmara 
 Coordenador da CEA 

 Área Responsável 

 Marcelo Martins Pinto 
 Secretário SETIC 
 Área Demandante 
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