
  
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019
PROCESSO Nº 016/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. 

Trata-se  de resposta  ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS apresentado  pela  empresa  TREND
COMERCIAL - EIRELI, CNPJ 23.130.098/0001-05, referentes ao item 13 do anexo I do Edital..

Questionamento 1: o termo “tempo máximo de recarga das baterias de 8 a 10 horas”  não garante
melhor produto ou vantagem técnica do nobreak.  Entendemos que um nobreak deva atender à todas as
outras especificações independente do tempo de recarga de suas baterias. Nesse item, questiono sobre o
tempo de recarga,  porque como é de rigor  esse é um fator  que se pode variar  muito  pois  depende da
qualidade da rede elétrica em que o nobreak está conectado. Se o equipamento estiver plugado em uma rede
que forneça uma energia para sua recarga que esteja instável, com variações de alta e baixa tensão, com
variações na frequencia o nobreak pode ter seu tempo de recarga comprometido e por tanto não atingir as "x"
horas solicitadas. Nosso entendimento está correto? 

Resposta: Sim. O entendimento está correto.

Questionamento 2: o termo bypass (automático ou manual) é item característico a equipamento com
tecnologia online (conforme norma NBR 15014 - ABNT: Conversor a semicondutor - Sistema de Alimentação
de potência ininterrupta, com saída em corrente alternada (nobreak) - Terminologia); o que não representaria
alto  número  de  ofertas  no  mercado  para  esta  potência.  Com  esta  afirmação,  podemos  participar  com
equipamento senoidal (por aproximação ou puro)? 

Resposta: SIM

Questionamento 3: entendemos que um nobreak que possua comunicação USB (sem a RS-232C)
possa ser oferecido sem prejuízo da solução, uma vez que computadores novos somente são entregues com
esse padrão de comunicação fazendo com que o custo da solução caia e o número de ofertas ao certame
cresça. Nosso entendimento está correto? 

Resposta: Sim. O entendimento está correto.

Questionamento  4:  podemos  ofertar  um  equipamento  que  possua  comunicação  USB  e
gerencie/monitore  em  protocolos  de  rede  TCP/IP  em sistemas  operacionais  Windows,  sendo  o  sistema
operacional mais comumente utilizado? 

Resposta: SIM.

Atenciosamente,

ELI BRAZ
Pregoeira


