
ANÁLISE DA PROPOSTA PE 006/2022 (2ª colocada)
Senhora Pregoeira,

A proposta apresentada pela licitante GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA, atendeu às
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e edital, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES DOS NO-BREAKS (UPS)
ATENDE AO
EDITAL/TR?

NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS GERAIS

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

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 ).

SIM

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

SIM

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.;

SIM

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;

SIM

f) Utilizar processadores tipo DSP (Digital Signal Processor – Processador Digital de
Sinais), que oferecem alto desempenho e forma de onda senoidal pura;

SIM

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;

SIM

h) Características do inversor / Bypass automático:

Regulação estática do Inversor: ± 1%; SIM

Regulação dinâmica: ± 1% para degrau de carga 0 a 100% e 100 a 0%; SIM

Possuir proteção contra sobretensão na saída do inversor, a qual desliga o
inversor e transfere a carga para o Bypass;

SIM

Automaticamente, em caso de falha do equipamento, que a carga seja transferida
para o Bypass;

SIM

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);

SIM

Sob condições normais de operação, a saída do inversor deverá permanecer
automaticamente sincronizada com a rede.

SIM

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);

SIM

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; ;

SIM

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);

SIM



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;

SIM

Os equipamentos deverão possuir ventilação forçada própria; SIM

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;

SIM

k) Entrada de cabos padrão pela parte inferior do produto; SIM

l) Bypass de manutenção, para garantir que o produto seja reparado sem a necessidade de
desligar os equipamentos conectados na saída;

SIM

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;

SIM

n) Todas as manutenções devem ser realizadas pelo painel frontal, traseiro e lateral do
produto;

SIM

o) Portas de comunicação RS232 padrão do produto, não sendo aceito acessórios externos; SIM

p) Saída EPO (Desligamento Emergencial); SIM

q) Slot para cartão SNMP (com adaptador já incluso); SIM

r) Contato Seco para notificação dos principais eventos do produto, sendo possível 2
configurar os alarmes;

SIM

s) O nobreak deve ser capaz de fazer partida a frio (através das baterias); SIM

t) Painel LCD com indicação, por meio leds, do status de funcionamento do nobreak; SIM

u) Dispositivo interno para proteção de Backfeed; SIM

v) As informações do display LCD deverão ser apresentadas em língua portuguesa para
facilitar o acesso e gerenciamento do equipamento;

SIM

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;

SIM

x) Capacidade de trabalhar em um ambiente com temperatura de 0 a 40°C e Umidade
relativa <95% sem condensação;

SIM

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;

SIM

z) Cada módulo de potência deve possuir retificador, inversor, booster , carregador de
baterias e chave de bypass automático;

SIM

aa) Os módulos de potência não deverão superar o peso de 40 kg por módulo,
possibilitando a mobilidade e manutenção do equipamento;

SIM

bb) O nível de ruído (frontal do equipamento), medido a 1 metro de distância, deve ser
inferior a 70 dBA.

SIM

cc) O gabinete do nobreak deve possuir grau de proteção mínimo de IP20. SIM

dd) Deverá ser comprovada a adequação às normas da Comissão Eletrotécnica
Internacional IEC / EN 62040-1.

SIM

ee) Os equipamentos deverão ser industrializados, novos e acondicionados
adequadamente em suas embalagens originais lacradas.

SIM



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). SIM

jj) Os equipamentos deverão 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;

SIM

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); SIM

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;

SIM

c) Faixa de variação permissível na tensão de entrada de pelo menos ±15% sem alimentar
os equipamentos conectados através das baterias;

SIM

d) Frequência de entrada (60 Hz) e aceitando uma variação de ±5%; SIM

e) Fator de potência de entrada de mínimo de 0,99 à plena carga e mínimo de 0,98 à meia
carga;

SIM

f) Protetor contra surtos e transitórios na entrada; SIM

g) Distorção harmônica de corrente de entrada (THDi) inferior a 5%, para qualquer nível
de carga na saída, sem a utilização de filtros adicionais;

SIM

h) Rearme automático; SIM

i) Compatível com geradores a Diesel, ou seja, com a possibilidade de alimentação via
grupo gerador;

SIM

j) Conexão de entrada por Bornes. SIM

NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

a) Trifásico (3F+N+T); SIM

b) Tensão de saída: 380V; SIM

c) Fator de potência de saída de no mínimo 1,0; SIM



d) Regulação estática de ±1% para carga balanceada; SIM

e) Fator de crista: 3:1; SIM

f) Frequência: 60 Hz ± 0,1% free running; SIM

g) Forma de onda: senoidal pura; SIM

h) Inversor por IGBT; SIM

i) Distorção harmônica (DTHv) <1% para carga 100% linear e <4% para carga 100% não
linear;

SIM

j) Filtro de rádio frequência para minimização de ruídos eletromagnéticos; SIM

k) Tempo de transferência: Zero ms (on-line); SIM

l) Capacidade de sobrecarga na saída do produto:

Sobrecarga >115% por 10 minutos ou equivalente; SIM

Sobrecarga >130% por 1 minuto ou equivalente; SIM

m) Rendimento do nobreak deve ser de >=95% ao operar em modo inversor (dupla
conversão);

SIM

n) Rendimento global (on-line e em bateria): > 90%; SIM

o) O Nobreak deverá ser composto por módulos de potência passíveis de trabalhar
divididos por fases independentes ou com saída individualizadas por fase;

SIM

p) Tempo de transferência Rede/ bateria ou para Bypass: zero; SIM

q) Conexão de saída por Bornes. SIM

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;

SIM

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;

SIM

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;

SIM

d) Proteção contra descarga total das baterias; SIM

e) Para comprovação da autonomia especificada o fabricante deverá apresentar memorial
de cálculo, com gráfico da curva de baterias junto com a proposta comercial;

SIM

f) Temperatura ambiente: Em operação: Nobreak: 0 a +40 ˚C; SIM

g) Os módulos de baterias deverão possuir a característica “hot swap”, ou seja, permitindo
a substituição à quente das gavetas de baterias;

SIM

h) As baterias deverão ser seladas, VRLA sem exalação de gases; SIM

i) O carregador deve possuir um controle inteligente que evita o estresse das baterias,
aplicando níveis ideais de corrente no momento de sua recarga;

SIM

NO-BREAK -  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;

SIM



b) Deverá possuir sistema de registro de eventos, que possam ser analisados
posteriormente, possibilitando a análise de seu histórico de ocorrências;

SIM

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;

SIM

d) Possuir adaptador SNMP que deverá ser também um WebServer que permita o
gerenciamento e controle dos Nobreaks.

SIM

NO-BREAK -   OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

f) Devem ser apresentados os catálogos técnicos, folhas de dados (datasheets) e toda a
documentação necessária para a comprovação das exigências acima. SIM

ACEITABILIDADE DO PREÇO
O valor global da proposta apresentada pela licitante GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA,

R$ 420.000,00, está APENAS 12,8% abaixo do valor máximo para a contratação R$ 482.013,77.

Entretanto, analisando a pesquisa mercadológica contida no PROAD 651/2022, constata-se que
das 4 propostas apresentadas havia uma discrepância entre as duas menores e as duas maiores, tendo sido
consideradas todas elas para o cálculo da média pelos motivos abaixo relacionados, conforme ETP:

● 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.

Conforme pode ser observado no Estudo Técnico Preliminar ETP (docs. 15 e 86, versões 1 e 2,
respectivamente), o valor máximo para a aquisição / contratação foi estabelecido em R$ 482.013,77
considerando que poderia haver desinteresse dos fornecedores com as propostas mais vantajosas ou
grande variação nos preços devido à instabilidade econômica (dólar, frete, escassez do produto, etc.).

Entretanto foi detectada a participação da empresa GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA que
apresentou cotação em 06/12/2021 no valor de R$ 289.265,92 e no certame apresentou seu menor lance
R$ 472.000,00, um acréscimo de R$ 182.734,08 ou 63%. A proposta final acima da expectativa, pode ter
sido influenciada pela divulgação do preço máximo e pela pouca concorrência registrada no certame,
aumentando o risco de sobrepreço na contratação.

Desta forma, havia uma expectativa de que o valor da contratação ficasse em torno de R$
330.000,00 tendo sido recomendada a convocação das empresas para negociar a proposta final para
próximo deste valor, que corresponderia a um desconto de aproximadamente 30%.

Em um segundo momento, considerando a recusa da primeira colocada em reduzir o valor da sua
proposta, foi sugerido que o valor mais vantajoso para a administração corresponderia à mediana das três
menores propostas comerciais obtidas na fase de planejamento da contratação, descartando a maior dentre
as 4 propostas obtidas, acrescido de tolerância máxima de 10%, que corresponde a R$ 363.564,22 (R$
330.512,93 + 10%).

Tal estratégia de negociação resultou em uma economia para a Administração de R$
51.900,00 visto que a segunda colocada, GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA, aceitou uma redução da
proposta final para R$ 420.000,00.

CONCLUSÃO

Considerando que há indícios de que é possível obter proposta significativamente mais vantajosa
para a Administração, diante do conjunto de preços obtidos na pesquisa mercadológica durante a fase de
planejamento da contratação;



Considerando que foram adotadas medidas para mitigar os riscos de eventuais sobrepreços;

Considerando que o valor de R$ 330.512,93, correspondente à mediana das três melhores
propostas comerciais obtidas na pesquisa mercadológica durante a fase de planejamento da contratação
pode representar uma meta de valor final razoável para a contratação;

Considerando que, dos 4 fornecedores participantes da pesquisa mercadológica, apenas 1
participou efetivamente do pregão eletrônico TRT-RN nº 006/2022, demonstrando um potencial
desinteresse do mercado, mesmo tendo sido adotadas todas as medidas possíveis no sentido de ampliar a
concorrência, dentre as quais se destacam o esclarecimento de 22 questões dos licitante e retificação /
republicação do edital flexibilizando exigências quanto às dimensões dos equipamentos;

Considerando a alta criticidade da contratação, os altos riscos envolvidos, a baixa
competitividade do certame e alto risco de frustrar o resultado da licitação com potenciais danos ao
funcionamento de todas as unidades do TRT-RN;

Considerando que a disputa de lances foi insignificante e, após analisar a pesquisa
mercadológica, tem-se que o valor mais vantajoso para a administração corresponde à mediana das três
menores propostas comerciais obtidas na fase de planejamento da contratação, descartando a
maior dentre as 4 propostas obtidas, acrescido de tolerância máxima de 10%, que corresponde a R$
363.564,22 (R$ 330.512,93 + 10%).

Considerando que o fracasso na licitação retardará em, no mínimo, 30 dias a efetiva substituição
dos equipamentos, sem garantias de que, em uma nova sessão, obtenha-se mais interessados no objeto ou
preço mais vantajoso, o que AUMENTA O RISCO DE GRAVES PREJUÍZOS AO FUNCIONAMENTO
DO TRT-RN, nos termos do PROAD 1.347/2021 - PROJETO SETIC “Substituir unidades UPS da
sala-cofre” e que a decisão quanto à admissibilidade ou não da proposta deve ser submetida à alta
Administração.

Dessa forma, SUGIRO:

1. Se possível, nova negociação com o fornecedor classificado em segundo lugar, no
sentido de se aproximar dos limites sugeridos;

2. Em não obtendo êxito na negociação, suspender o certame, submeter à apreciação
superior para deliberação, dando conhecimento à SETIC - área demandante;

Atenciosamente,

Natal/RN, 06/07/2022

CLAUDIO JESSÉ DE JESUS CALDAS
Analista Judiciário / Eng. Eletricista

Equipe de Apoio
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