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Pregoeiro pregoeiro <pregoeiro@trt21.jus.br>

Solicitação de esclarecimentos - Pregão Eletrônico n° 06/2022 

Pregoeiro pregoeiro <pregoeiro@trt21.jus.br> 10 de junho de 2022 10:22
Para: alice.silva@green4t.com

 Prezado(a) Sr(a),

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por esta empresa, o setor demandante enviou as seguintes
informações:

"Senhora Pregoeira,

Seguem abaixo as respostas aos Pedidos de Esclarecimentos formulados pela empresa
Green4T relativos ao Pregão Eletrônico nº 06/2022, que trata da contratação de empresa
especializada para fornecimento, instalação e start up de 2 equipamentos no-breaks (UPS –
Fonte de Energia Ininterrupta, na sigla em inglês) de 60 kVA (modular com redundância
vertical):

"1 – Entendemos que os UPS APC/MGE modelo Galaxy 3000, existentes, deverão ser
disponibilizados para o TRT 21ª Região, após o término da substituição em área interna do
próprio Tribunal, sendo o posterior descarte do UPS e baterias de responsabilidade do TRT,
está correto nosso entendimento?

RESPOSTA: A empresa contratada será responsável pela desinstalação cuidadosa dos
equipamentos existentes, bem como transporte horizontal e vertical para local a ser indicado
pela Fiscalização em área interna do mesmo endereço, zelando para que não haja danos aos
equipamentos, para posterior utilização ou descarte do UPS e baterias à critério do TRT-RN e
sob sua responsabilidade.

2 – Considerando as etapas de fornecimento e faturamento, estamos corretos em entender
que: 
a) Etapa 1 – Entrega dos equipamentos e todos os materiais: deverá ser realizado faturamento
dos equipamentos com Nota Fiscal de produto, está correto? 
b) Etapa 2 e 3 – Desinstalação dos equipamentos e Treinamento, deverá ser realizado
faturamento com Nota Fiscal de Serviço, está correto?

RESPOSTA: Conforme orientação da Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COF, do
TRT-RN, com relação ao tipo de documento fiscal, o Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP) orienta no item 4.6.1.2: 

" Algumas vezes ocorrem dúvidas, em virtude de divergências entre a adequada classificação
da despesa orçamentária e o tipo do documento fiscal emitido pela contratada (Ex.: Nota Fiscal
de Serviço, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor etc.). Nesses casos, a contabilidade deve
procurar bem informar, seguindo, se for necessário para tanto, a essência ao invés da forma e
buscar a consecução de seus objetivos: demonstrar as variações ocorridas no patrimônio e
controlar o orçamento. Portanto, a despesa orçamentária deverá ser classificada
independentemente do tipo de documento fiscal emitido pela contratada, devendo ser
classificada como serviços de terceiros ou material mediante a verificação do fornecimento ou
não da matéria-prima. Um exemplo clássico dessa situação é a contratação de confecção de
placas de sinalização. Nesse caso, será emitida uma nota fiscal de serviço e a despesa
orçamentária será classificada no elemento de despesa 30 – material de consumo, pois nãoPROAD 651/2022. DOC 96. Para verificar a autenticidade desta cópia,
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houve fornecimento de matéria-prima." 

Portanto, não é o órgão público que orienta qual o tipo de documento fiscal que a
contratada irá emitir. Ela irá emitir o documento fiscal com o mesmo código fiscal de
operação que utiliza para vendas a pessoas físicas ou jurídicas, independente do
destinatário. O tipo de documento fiscal não interfere na classificação contábil e
orçamentária da despesa pública. Portanto, não há impedimento do licitante em emitir
notas fiscais de equipamentos e de serviços.

3 – Com relação a exigência do item 17.3.3 “Garantir a oferta de peças sobressalentes por
período mínimo de 5 anos”, entendemos que não faz parte do escopo o fornecimento das
peças sobressalentes, contudo a empresa contratada/fabricante deverão ser responsáveis por
garantir que existam peças no mercado para aquisição durante os 5 anos, está correto o
entendimento?"

RESPOSTA: Sim.

Atenciosamente,".

Informamos, ainda, que o edital do Pregão Eletrônico 06/2022 foi enviado para republicação. 

Atenciosamente,

Raquel da Câmara Martins 
Pregoeira 
Setor de Licitações - SELIC 
TRT da 21ª Região 
Av. Capitão Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova 
Natal/RN - cep: 59063-900 
Tel: (84) 4006-3148 ou 4006-3153 
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Pregoeiro pregoeiro <pregoeiro@trt21.jus.br>

Esclarecimento - PE 651/2022 

Pregoeiro pregoeiro <pregoeiro@trt21.jus.br> 10 de junho de 2022 10:14
Para: upstechnologie@upstechnologie.com.br

Prezado(a) Sr(a), 

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por esta empresa, o setor demandante enviou as seguintes
informações: 

"Senhora Pregoeira,

Seguem abaixo as respostas aos Pedidos de Esclarecimentos formulados pela empresa UPS Technologie relativos
ao Pregão Eletrônico nº 06/2022, que trata da contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e
start up de 2 equipamentos no-breaks (UPS – Fonte de Energia Ininterrupta, na sigla em inglês) de 60 kVA (modular
com redundância vertical): 

1 - Após análise do Termo de Referência  e seus anexos, entendemos que o quadro de entrada e seus disjuntores
para alimentação do sistema No-break, "são existentes" e não fazem parte deste fornecimento, estamos certos em
nosso entendimento? 

RESPOSTA: Sim, o quadro de entrada e seus disjuntores para alimentação dos no-breaks são existentes,
não sendo necessário o fornecimento de novos.

  
2 - Após análise do Termo de Referência e seus anexos, entendemos que o quadro de saída e seus disjuntores para
a saída do sistema No-break, são existentes e "não fazem" parte deste fornecimento, estamos certos em nosso
entendimento?

RESPOSTA: Sim, o quadro de saída e seus disjuntores para a saída dos no-breaks são existentes, não
sendo necessário o fornecimento de novos.

3 - Após análise do Termo de Referência e seus anexos, entendemos que os Cabos de alimentação de ENTRADA
que vem do quadro alimentador e possíveis eletrocalhas/eletrodutos são existentes e serão utilizados não fazendo
parte deste fornecimento, estamos certos em nosso entendimento? 

RESPOSTA: As empresas participantes poderão aproveitar os cabos e eletrocalhas/eletrodutos existentes
caso sejam perfeitamente compatíveis, devendo para tanto avaliar as diferenças entre os no-breaks
existentes (fabricante: APC / MGE e modelo: galaxy 3000) e o ofertado pela licitante. Portanto as empresas
devem avaliar cuidadosamente as características técnicas do seu produto em comparação ao equipamento
existente, ressaltando que consta no edital / TR a recomendação da realização de vistoria ao local que,
apesar de não ser obrigatória, permite um levantamento completo e minucioso das peculiaridades e
dificuldades que serão encontradas durante a execução contratual.

4 - Em caso de resposta "negativa" para os questionamento 3 acima,  ou seja, que a proponente deverá considerar
em seus preços os cabos, qual o comprimento de cada condutor AC do Quadro de entrada alimentador ao sistema
No-break a ser considerado? 

RESPOSTA: As empresas participantes poderão aproveitar os cabos e eletrocalhas/eletrodutos existentes
caso sejam perfeitamente compatíveis, devendo para tanto avaliar as diferenças entre os no-breaks
existentes (fabricante: APC / MGE e modelo: galaxy 3000) e o ofertado pela licitante. Portanto as empresas
devem avaliar cuidadosamente as características técnicas do seu produto em comparação ao equipamento
existente, ressaltando que consta no edital / TR a recomendação da realização de vistoria ao local que,
apesar de não ser obrigatória, permite um levantamento completo e minucioso das peculiaridades e
dificuldades que serão encontradas durante a execução contratual.

  
5 - Em caso de resposta "negativa" para os questionamento 3 acima, ou seja, que a proponente deverá considerar
em seus preços possíveis eletrocalhas/eletrodutos, qual o comprimento de largura das eletrocalhas/eletrodutos a
serem consideradas do Quadro de entrada alimentador ao sistema No-break? 

RESPOSTA: As empresas participantes poderão aproveitar os cabos e eletrocalhas/eletrodutos existentes
caso sejam perfeitamente compatíveis, devendo para tanto avaliar as diferenças entre os no-breaks
existentes (fabricante: APC / MGE e modelo: galaxy 3000) e o ofertado pela licitante. Portanto as empresasPROAD 651/2022. DOC 97. Para verificar a autenticidade desta cópia,
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devem avaliar cuidadosamente as características técnicas do seu produto em comparação ao equipamento
existente, ressaltando que consta no edital / TR a recomendação da realização de vistoria ao local que,
apesar de não ser obrigatória, permite um levantamento completo e minucioso das peculiaridades e
dificuldades que serão encontradas durante a execução contratual.

6 - Após análise do Termo de Referência e seus anexos, entendemos que os Cabos de alimentação de SAÍDA que
vem do No-break ao quadro estabilizado de saída para as cargas e eletrocalhas/eletrodutos são existentes e serão
utilizados não fazendo parte deste fornecimento, estamos certos em nosso entendimento? 

RESPOSTA: As empresas participantes poderão aproveitar os cabos e eletrocalhas/eletrodutos existentes
caso sejam perfeitamente compatíveis, devendo para tanto avaliar as diferenças entre os no-breaks
existentes (fabricante: APC / MGE e modelo: galaxy 3000) e o ofertado pela licitante. Portanto as empresas
devem avaliar cuidadosamente as características técnicas do seu produto em comparação ao equipamento
existente, ressaltando que consta no edital / TR a recomendação da realização de vistoria ao local que,
apesar de não ser obrigatória, permite um levantamento completo e minucioso das peculiaridades e
dificuldades que serão encontradas durante a execução contratual.

7 - Em caso de resposta "negativa" para os questionamento 6 acima, ou seja, que a proponente deverá considerar
em seus preços os cabos, qual o comprimento de cada condutor AC do No-break ao Quadro estabilizado de saída
para cargas  a ser considerado? 

RESPOSTA: As empresas participantes poderão aproveitar os cabos e eletrocalhas/eletrodutos existentes
caso sejam perfeitamente compatíveis, devendo para tanto avaliar as diferenças entre os no-breaks
existentes (fabricante: APC / MGE e modelo: galaxy 3000) e o ofertado pela licitante. Portanto as empresas
devem avaliar cuidadosamente as características técnicas do seu produto em comparação ao equipamento
existente, ressaltando que consta no edital / TR a recomendação da realização de vistoria ao local que,
apesar de não ser obrigatória, permite um levantamento completo e minucioso das peculiaridades e
dificuldades que serão encontradas durante a execução contratual.

8 - Em caso de resposta "negativa" para os questionamento 6 acima,  ou seja, que a proponente deverá considerar
em seus preços a eletrocalha/eletrodutos, qual o comprimento de largura das eletrocalhas/eletrodutos a serem
consideradas do No-break ao Quadro de saída para cargas? 

RESPOSTA: As empresas participantes poderão aproveitar os cabos e eletrocalhas/eletrodutos existentes
caso sejam perfeitamente compatíveis, devendo para tanto avaliar as diferenças entre os no-breaks
existentes (fabricante: APC / MGE e modelo: galaxy 3000) e o ofertado pela licitante. Portanto as empresas
devem avaliar cuidadosamente as características técnicas do seu produto em comparação ao equipamento
existente, ressaltando que consta no edital / TR a recomendação da realização de vistoria ao local que,
apesar de não ser obrigatória, permite um levantamento completo e minucioso das peculiaridades e
dificuldades que serão encontradas durante a execução contratual.   

9 - Após análise do Edital e seus anexos, observamos que é descrito: z) Cada módulo de potência deve possuir
retificador, inversor, booster, carregador de baterias e chave de bypass automático. Assim sendo, entendemos que
cada módulo nobreak solicitado tenha obrigatoriamente de ter sua própria chave estática automática de transferência
de by-pass (descentralizada), isto é, a chave estática de by-pass automática não poderá estar no gabinete no-break
que alojam os módulos, eliminando assim ponto único de falha e dando maior segurança ao sistema. Estamos certos
em nosso entendimento? 

RESPOSTA: Sim.

10 - Após análise do Edital e seus anexos, observamos que é descrito: z) Cada módulo de potência deve possuir
retificador, inversor, booster, carregador de baterias e chave de bypass automático. Assim sendo, entendemos que
cada módulo nobreak solicitado tenha obrigatoriamente de ter seu próprio display proprio correspondente,
 eliminando assim também ponto unico de falha e dando maior segurança ao sistema. Estamos certos em nosso
entendimento?

RESPOSTA: O Termo de Referência, em seu Anexo B - Especificações Técnicas, não
exige display independente para cada módulo.

11 - Após análise do edital, do Termo de Referência e seus anexos, é solicitado baterias do tipo VRLA estacionário,
chumbo ácida por recombinação gasosa. Assim sendo, entendemos que serão aceitas SOMENTE BATERIAS
ESTACIONÁRIAS REGULADAS POR VÁLVULA VRLA, sendo vedado o fornecimento de baterias tipo FREE (ácido
líquido dentro) e/ou automotivas e/ou com labirinto de circulação de ácido. Estamos certos no nosso entendimento? 

RESPOSTA: O Termo de Referência, em seu Anexo B - Especificações Técnicas, exige que as baterias
estacionárias sejam seladas e com tecnologia VRLA (válvula regulada, sem a emissão de gases), sendo
vedado baterias de outros tipos, tais como FREE (ácido líquido dentro) e/ou automotivas e/ou com labirinto de
circulação de ácido.
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12 - Após análise do Edital e seus anexos, observamos que é descrito: 

A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS DEVERÁ SER ‘A QUENTE’ (HOT SWAP); 

A fim de dirimir maus entendimentos, destacamos que o termo Hot swap ou hot swapping (traduzido como "troca
quente") é uma tecnologia que permite a remoção e substituição de componentes em equipamentos, sem precisar
interromper sua utilização ou desligá-los, ou seja podemos deligar as baterias e o sistema nobreak continuará a
alimentar as cargas prioritárias e, é diferente do termo HOT PLUG-IN, que não se aplica a este tipo de baterias.
Assim sendo, entendemos que serão aceitas bateria instaladas em gabinete e que sendo desligadas não alteram a
alimentação das cargas e não precisam comutação ao by-pass antes de desligá- las e sem eventual conexão plug-
in, dando assim maior segurança em suas conexões e mantendo a alta disponibilidade dos sistemas para os
usuários, além de permitir assim um maior número de proponentes participantes deste processo. Estamos certos em
nosso entendimento ? 

RESPOSTA: Serão aceitas baterias que permitam a desconexão e substituição sem que haja a necessidade
de desligar o no-break nem interromper a alimentação das cargas atendidas por ele.

13 - Entendemos que os serviços de startup e instalação em "campo"  FAZEM PARTE deste processo de
fornecimento, e será executado pela CONTRATADA VENDEDORA. Estamos certos em nosso entendimento?

RESPOSTA: Sim, a contratação objeto do Pregão Eletrônico TRT-RN nº 06/2022 abrange, resumidamente:

1. Fornecimento de novos no-breaks;
2. Desinstalação dos no-breaks existentes, incluindo transporte vertical e horizontal;
3. Instalação dos novos no-breaks, simultaneamente à desinstalação dos existentes, incluindo

transporte vertical e horizontal;
4. Start up dos novos no-breaks; 
5. Treinamento de uso, operação e manutenção dos equipamentos e sistemas instalados.

Atenciosamente,".

Informamos, ainda, que o edital do Pregão Eletrônico 06/2022 foi enviado para republicação.
Atenciosamente, 

Raquel da Câmara Martins
Pregoeira 
Setor de Licitações - SELIC 
TRT da 21ª Região 
Av. Capitão Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova 
Natal/RN - cep: 59063-900 
Tel: (84) 4006-3148 ou 4006-3153 

PROAD 651/2022. DOC 97. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.YXHT.VLBM:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 651/2022. DOC 97.
(Juntado por raquel - RAQUEL DA CÂMARA MARTINS em 10/06/2022)



10/06/2022 10:44 E-mail de Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região - PE 06/2022 - Pedidos de esclarecimento

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=5c6e3622b4&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-2041253434157199385&simpl=msg-a%3Ar-204… 1/1

Pregoeiro pregoeiro <pregoeiro@trt21.jus.br>

PE 06/2022 - Pedidos de esclarecimento 

Pregoeiro pregoeiro <pregoeiro@trt21.jus.br> 9 de junho de 2022 08:58
Para: Contratos Nobreakcia <contratos@nbcia.com.br>

Prezado(a) Sr(a). 

Em função da apresentação de pedidos de esclarecimento, o setor demandante concluiu pela necessidade de
alteração no edital, motivo pelo qual o Pregão Eletrônico 06/2022 está suspenso desde o dia 07/06/2022. Em breve
o Edital será republicado.

Informo, ainda, que o pedido de esclarecimento formulado por esta empresa foi submetido à apreciação, tendo o
setor demandante enviado a seguinte resposta:

" Senhora Pregoeira,

Em resposta ao pedido de esclarecimentos da empresa MB Comercial Eletro Eletrônicos EIRELI informo que:

A limitação de 750mm para a profundidade dos gabinetes tem origem no estudo técnico preliminar, mais
especificamente da análise das dimensões físicas da sala de no-breaks existentes que são relativamente pequenas,
tendo sido estabelecido um incremento de 10% em comparação com os no-breaks existentes, garantindo uma
circulação ideal, próxima a 1,00m de largura.

Entretanto, considerando que a tal especificação restringiu excessivamente a competitividade do certame,
aumentando o risco de fracasso ou eventual sobrepreço, RECOMENDO a retificação do Anexo B do Termo de
Referência (anexo I do edital), item i) (...)".

Após apreciação dos demais pedidos de esclarecimento, será realizada nova publicação do edital, conforme acima
informado.

Atenciosamente, 

Raquel da CâmaraMartins
Pregoeira 
Setor de Licitações - SELIC 
TRT da 21ª Região 
Av. Capitão Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova 
Natal/RN - cep: 59063-900 
Tel: (84) 4006-3148 ou 4006-3153 
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