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CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

Processo no 7076.01.0753.1/2007
Ata de Registro de Pr~s no 1646/2008 -fl. 1/21
Pregao Eletr6nico no 036- 7076/2007

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 1646/2008

PROCESSO no 7076.01.0753.1/2007
PREGAO ELETRONICO no 036-7076/2007
VALIDADE: 12 (doze) meses, contados a partir da data de publica~ao no Diario Oficial da Uniao.

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF, institui~o financeira sob a forma de empresa
publica, criada e constitufda nos terrnos do Decreta-Lei no 759, de 12.08.69, e Decreto no 66.303, de 06.03.70, regendo-
se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto n.o 6.132, de 22.06.2007, atraves da Gerencia de Filial de
Licita~ao e Contrata~ao em SaD Paulo -GILIC/SP, inscrita no CNPJ/MF sob 0 no 00.360.305/2678-87, com sede na
Alameda Joaquim Eugenio de lima, 79, 60 andar, sala "B", Bela Vista -Sao Paulo/SP, neste ato representada pela
Gerente de Servi~ de Contrata<;ao, Sra. Rose Mayre Altomari da Silva, portadora da cedula de identidade RG n°
8.334.577-SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob 0 nO 150.410.198-78, daqui por diante designada simplesmente CAIXA, de
um lado, e, de outro, a empresa ATM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA.-EPP, com sede na Rua
Antonio Bento, 88, gala 02, Bairro Santa Paula -Sao Caetano do Sul/SP, inscrita no CNPJ/MF sob 0 no 06.975.694-
0001-69, neste ato representada pelo Sr. Joilson Lacerda Alves, portador da cedula de identidade RG no 13.062.184-5-
SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob 0 no 044.122.868-27, considerando 0 Pregao EletrOnico no 036-7076/2007 e a
respectiva homologa~o e autoriza~o do Sr. Luiz Gustavo de Oliveira Pereira. Gerente Nacional da GELIC -Gerencia
Nacional de Licitay§o e Contrata~o, de 08 ABR 2008, a fl. 707, do volume III, do pmcesso 7076.01.0753.0/2007,
RESOLVE registrar os precos da empresa, nag quantidades estimadas, de acordo com a classificay§o par era alcanc;ada,
atendendo as condicoes previstas no Instrumento Convocat6rio e Anexos e as constantes desta Ata de Registro de
Precos, sujeitando-se as partes as normas constantes da lei no 8.666/93 de 21.06.93 e suas altera<;aes, LC 123, de
14/12/2006, Lei 10.520/02. Decreto 5.450/05, Lei 10.833/03, Decreto ND 3.931, de 19 de setembro de 2001 e IN nO 05 de
21/07/95 do MARE, e em conformidade com as disposiyOes a seguir:

cLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

A presente Ata tern par objeto 0 Registro de Pre~os para fornecimento e instalacao de equipamentos no-break e
estabilizadores de energia para as unidades da CAIXA atendidas pela Gerencia de Recursos Materiais de Bauru -
GIMAT/BU -especificados no Anexo I -Terrno de Referencia do edital do pregao eletronico no 036.7076/2007,
que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a proposta de Prel;OS apresentada pela licitante classificada em
primeiro lugar por prel;{) global, conforme consta nos autos do processo n° 7076.01.0753.0/2007.

Paragrafo Unico: Este instrumento naG obriga a CAIXA a firmar contratal;.<>es nas quantidades estimadas, podendo
ocorrer Ijcita~6es especificas para aquisiyao do(s} objeto(s), obedecida a legislayao pertinente, sendo assegurada ao
detentor do registro a preferencia de fomecimento, em igualdade de condi~Oes.

CLAUSULA SEGUNDA -DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO

As empresas detentoras dos prec;:os registrados poderao ser convidadas a fimlar contrata<;Cies de fornecimento,
observadas as condi~oes fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legisiaGoo pertinente.

Paragrafo Primeiro: As contrata~es dos materiais registrados neste instrumento serao efetuadas atraves de Ordem de
Fornecimento, emitida pels CAIXA, contendo: ° n° da Ata, 0 nome da empresa, 0 objeto, a especificacao, as obrigacOeS
da contratada, ° endereCQ e a data de entrega.

Paragrafo Segundo: A Ordem de Fornecimento sera encaminhada ao fomecedor que devera assina-la e devolv~-Ia a

CAIXA no prazo de 03 (trAs) dias uteis a contar da data do seu recebimento.

Paragrafo Terceiro: Se 0 fornecedor com pre~o registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem de
Fornecimento, poderao ser convocados os demais fomecedores classificados na licita9ao, respeitadas as condi90es de
fomecimento. os pr~os e os prazos do primeiro classificado.

cLAUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGAC;OES DA CONTRATADA

Sao obriga~oes do fomecedor, alem das demais previstas nesta Ata e no Anexo 1- Termo de Referencia:

I -executar 0 fomecimento dentro dos padroes estabelecidos pela CAIXA, de acordo com 0 especificado nesta Ata e no
Anexo I, que faz parte deste instrumento. responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento

de qualquer dausula ou condic;ao aqui estabelecida;

II -comunicar anteclpadamente a data e horario da entrega, nao sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo
com as especificalioes constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinarios sob 0

pretexto de perfeito funcionamento e conclusao do objeto contratado; .('~c::\ ".
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II

III

VIN
VAT ~ ---X 10F, onde:

101

-VAT = Valor Atualizado
-VIN = Valor Inicial
-101 -[ndice acumulado da TR na data inicial
-10F = indice acumulado da TR na data final

Paragrafo Segundo: A ausencia ou omissao da fiscalizacao da CAIXA nao eximira a CONTRA T ADA das
responsabifidades previstas nests Ata.

cLAUSULA QUINT A -OAS OBRIGACOES OA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I indicar os locais e horarios em que deverao ser entregues os materiais.

III

permitir ao pessoal da contratada aces so ao local da entrega desde que observadas as normas de seguran~;

notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fomecimento dos materiais;

IV efetuar os pagamentos devidos nas condicaes estabelecidas nesta ata.

V promover ampla pesquisa de mercado, de fonT)a a comprovar que os pre<;os registrados penT)anecem
compativeis com os praticad05 no mercado.

CLAUSULA SEXTA -DOS PRE~OS. ESPECIFICA~6ES E QUANTITATIVOS

Os precos registrados, as especificacoes dog materia is, os quantitativos, marcas, empresa fomecedora e representante
legal, encontram-se elencados na presente Ata: <

~~

~
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Paragrafo TerceirQ: Para Gada Ordem de Fomecimento, a Contratada devera emitir uma unica nota fiscal/fatura.

P"'g~fo Qu,"oo Po, "'""" do p..,m,'" oIetu.., ",o'ulta "ONLINE" a, SICAF pa~ ""'oao'o d, tcda,
a, "'"d;,,", de ~da"'am'",,", S;,tema

Pa...,"" Quinto C'""atada a 'roa," de ;oe.ularidade ju", a, SICAF a CONTRATADA "'m""~da po,
e,,'" pa" que '"9wa,," ,"a ,;tu"., 0' prow a'ta""~"" polo CAIXA "od~lhe fa,wtada , apmM".,., d,
defa,. "'pmW de OS ("0"') d., ",. wb paM de 'pl;~,"d"pena"dade"abl'e.

P"'.'"'o Soxto Em cumpflme"o" d;'O,,1o na lo; o'10S33 de 2911212003 q",od, d, pa9ame", , CAIXA fa",
..fa""o na Ionfa do Imp"to wbm a Reod' d' Pe",a J""d;~ (IRPJ) da C"'rib";"" 5"., wbm , locm C;qwd,
(CSll) de Cootribu;,.o parn, F'na",.~"o da Seguridade Sodal (COFINS) e da Cootribu;,., parn 0 PISIPASEP na
"",",do a"9'64 da le; 0'9430 de 271121f996

I -A retencaa sera efetuada aplicanda-se, sabre 0 valor que estiver sendo pago, 0 percentual indicado no Anexo I da

Instrucao Normativa SRF n° 539, de 25/04/2004.

11- A aliquota da contribui~ do PIS/PASEP, pre vista no Anexo I da IN 539/05, sera aplicada independentemente de a
CONTRATADA enquadrar-se no regime de nao-cumulatividade na cobran~ da contribuir;ao. de que trata a Lei nO

10.637, de 30/12/2002

III -Caso a contratada esteja amparada por medida judicial, que determina a suspensao do pagamento do IRPJ ou de
qualquer das contribuic;oes referidas neste Pa rag rafo , deve apresentar a CAIXA, a cada pagamento, a comprova<;ao de
que a nao reten~o continua amparada por medida judicial.

IV -Caso a contratada se enquadre em alguma das hip6teses elencadas no Artigo 25 da IN SRF no 539/2005. nao
havera a retenGBo de que trata este Paragrafo, devendo para tanto apresentar a documenta<;§o ou declara<;§o que
com prove essa condic;ao.

Paragrafo Selima: Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das SUBS responsabilidades e obrigalfoes. nem

implicara aceitayao definitiva do fomecimento.

Paragrafo Oitavo: 0 nao pagamento da fatura, par culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato,
ressalvado 0 contido no paragrafo terceiro desta clausula, ensejara a atualizayBO do respectivo valor pela TR, utilizando-
se a seguinte f6rmula:

VIN
VAT = ---X IOF, onde:

101

-VAT = Valor Atualizado
-VIN = Valor Inicial
-101 = fndice acumulado da TR na data inicial
-10F = [ndice acumulado da TR na data final

CLAUSULA OITAVA -DO REAJUST AMENTO DE PRE~OS

as pregos registrados manter-se-ao inalterados pelo perfodo de vigencia da presente Ata, admitida a recomposi<;ao no
caso de desequilfbrio da equa<;ao economico -financeira inicia! deste instrumento.

Paragrafo Primeiro: Os prec;os registrados que sofrerem recomposi(;;ao nao ultrapassarao aDs preifos praticados no
mercado, mantendo~se a diferenl;;a percentual apurada entre 0 valor onginalmente constante da proposta e aquele
vigente no mercado a epoca do registro.

Paragrafo Segundo: Caso 0 pre~o registrado seja superior a media dos pre<;os de mercado, a CAIXA solicitara ao
Fomece(jor, mediante correspondencia, redu<;ao do pre~o registrado, de forma a adequa-lo a defini<;ao do paragrafo
primeiro.

Paragrafo Terceiro: Fracassada a negocial;ao com 0 primeiro colocado a CAIXA convocara as demais empresas com
prel;os registrados para 0 item, se for 0 caso, ou ainda os fomecedores classificados, respeitadas as dir;O6S de

t':" fomeCimcento, os I?rn~e ~pmzOi$wpri~f'P~q9'$lf~" p<iri? ~u~o d9P~: hfP9t~f): OO1q~ ,1: ocorrer~",\ aJ"'r'i"""'" fl'" "r1" m,,"0) ",1__""""",,0"""" -t'l r"~p"'-n """ ~""""""'" /' i1"~~, " ~""V""".." o;J "y" Ug"_ll~""""""""'F""~""""'""""~ "",I0"~"",,,i ~ $$$,,41, ~ ,/

~~ ;'" "$ l~~
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Paragrafo Sexto: A penaJidade de suspensao temporaria para licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de 02 (dois)
anos, sera lan~da no SICAF e podera ser aplicada em casos de reincidencia em descumprimento de prazo contratual
ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obriga9ao contratual, mesmo que desses fatos nao resultem
prejuizos a CAIXA.

Paragrafo Setimo: A penalidade de declara9Bo de inidoneidade podera ser proposta:

c) se a CONTRATADA liver praticado alas ilfcitos visando frustrar os objetivos da licita<;ao.

Paragrafo Nono: As penalidades de suspensao temporaria e de declaral;ao de inidoneidade, aplicadas pela competente
autoridade da CAIXA ou ministerial, respectivamente, ap6s a Instruyao do pertinente processo no qual fica assegurada a
ampla defesa da CONTRATADA, serao lanc;adas no SICAF.

Paragrafo Decimo: A penalidade de declaracao de inidoneidade, implica na inativa<;ao do cadastro no SICAF.
impossibilitando 0 fornecedor ou interessados de relacionar~se com a Administra~ao Publica Federal e demais
orgaos/entidades integrantes desse Sistema.

Paragrafo Decimo Primeiro: A falta de quaisquer dos materia is cujo fomecimento e manutenc;ao incumbe ao detentor
do prel;o registrado, nao podera ser alegada como rnotivo de forl;a major para 0 atraso, ma execuI;80 ou inexecu9ao dos
servil;Os objeto deste c:ontrato e nao a eximira das penalidades a que esta sujeita pelo 000 cumprimento dos prazos e
demais condil;6es estabelecidas.

cLAusuu~ DECIMA QUART A -DOS ILiclTOS PENAIS

As infra<;oes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serao objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, gem
prejuizo das demais comina~6es aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A presente Ata de Registro de Pre~os podera ser cancelada depleno direito, nas seguintes situa~oes:

I . pela CAIXA:

a) quando 0 Fomecedor nao cumprir as obrigac;:oes constantes desta Ata de Registro de Prec;:os;

b) quando 0 Fornecedor nao assinar a Ordem de Fomecimento no prazo estabelecido;

c} quando 0 FomecE~or der causa a rescisao administrativa da Ordem de Fornecimento decorrente deste Registro de
Precos, nas hip6teses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;

d) em qualquer hip6tese de inexecuyao total ou parcial da Ordem de Fomecimento decorrente deste Registro;

e} cometer reiteradas faltas ou falhas na exeCU980 dos servi90s;

f) estiver sofrendo decretac;ao de falencia ou insolvencia civil;

~
os prec;:os registrados se apresentarem supenores aos praticados no mercado; .(

L.?I
~y
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CAIXA
ECON6MICA
FEDERAL

ANEXO I -TERMO DE REFERENCIA

'1 OESJETO: Registro de Pre~os para fornecimento e instala~ao de equiparnentos nlo-break e
esltabilizadores de energia para as unidades da CAIXA atendidas pela Gerencia de Recursos ~'ateriais de
Bauru -GIMAT/BU.

1.1 Quantidade estimada para a vigencia da Ata de Registro de Prec;os:

Fomecimento e instala~o de No-Break de 3,0 KVA, com autonomia de1~ra. confomle"*~!!:J!~!~~~donoitem 
2 (especificac5es tecnicas) abaixo.

100

Fomecimento e instalayao de No-Break de 5,0 KVA, com autonomia de 1 hora, conforme~~!fi~dO 
no item 2 (especificayoes tecnicas) abaixo.

150

-~~Fornecimento e instalaQao de No-Break de 7,5 KVA, com autonomia de 1 ham, confonne!
especificado no item 2 (e~pecificaQ6es tecnicas) abaixo. I

100

Fomecimento e instalat;ao de No-Break de 5,0 KVA, com autonomia de 30 minutos,
conforme espe~i~~~no item 2 (especifica~oestecnicas) abaixo.

15

Fomecimento e instalac;:ao de No-Break de 10,0 KVA, com autonomia de 30 minutos,
conforme especificado no item 2 (especificacoes tecnicas) abaixo.

32

Fomecimento e instala980 de No-Break de 15,0 KVA, com autonomia de 30 minutos,
conforme especificado no item 2 (especifica<;oes tecnicas) abaixo.

15

Fomecimento e instala~ao de No-Break de 20,0 KVA, com autonomia de 30 minutos,
conforme e!)pecificado no item 2 (especificac;5es tecnicas) abaixo.

~

15

! 

Fomecimento e instalac;:ao de No-Break de 30,0 KVA, com autonomia de 30 minutos,1~~r~eespecificadO 
no item 2 (especifica<;:oes tecnicas) abaixo.

15

Fornecimento e instalac;:ao de No-Break de 60,0 KVA, com autonomia de 30 minutos,
conforme especificado no item 2 (especifica~oes tecnicas) abaixo.

5

Fomecimento e instala~a.o de Estabilizador de 6,0 KVA, conforme especificado no item 3
(especifical;6es tecnicas) abaixo.

15

Fornecimento e instalac.;ao de Estabilizador de 10,0 KVA, conforme especificado no item 3
(especifica~oes tecnicas) abaixo.

15

Fomecimento e instalaQc3o de Estabilizador de 15,0 KYA, conformeespecificado no item 3
(especificaQoes tecnicas) abaixo.

15

Fornecimento e instalac;:ao de Estabilizador de 20,0 KVA, conforme especificado no item 3
(especificac;:Bes tecnicas) abaixo.

15

Fornecimento e instalayao de Estabilizador de 30,0 KVA, conforme especificado no item 3
(especificayoes tecnicas) abaixo.

15

Fomecimento e instalaG8o de Estabilizador de 50,0 KVA, conforme especificado no item 3
(especificaGoes tecnicas) abaixo,

10

1.2 QUANTIDADE ~njNIMA A SER COTADA: 100% do material.

.3

1.4

CONDIC;OES DO FORNECIMENTO: Conforme Ata de Registro de Pre~os.

PRAZO DE GARANTIA/ASSISTENCIA TECNICA: conforme subitem 4.3 deste Termo de Referencia.

1.4.1

1.5

A garantia apresentada devera ser a mesma oferecida pelo fabricante do equipamento, nao sendo admitida
oferta de produto com garantia do fabricante inferior ao solicitado.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/INSTALA~AO: aS equipamentos deverao ser entregues e instalados nas
unidades da CAIXA atendidas pela Gerencia de Recursos Materiais de Bauru -GIMAT/BU, compreendendo as
regi5es das Superintendencias Regionais de Bauru, Campinas, Jundiaf, Piracicaba, Presidente Prudente,
Ribeirao Preto, SaD Jose do Rio Preto, Sorocaba e Vale do Parafba, a partir da assinatura da Ordem de
Fomecimento. (conforme subitem 4.2 deste Termo de Referencia). ~

~

C" ;
~:

~'
1 1.002-7 VOl



fl. 11/21

para pedidos de ate 10 (dez) equipamentos sera concedido 0 prazo de 10 (dez) dias corridos;
para pedidos de 11 (onze) ate 20 (vinte) equipamentos sera concedido 0 prazo de 20 (vinte) dias corridos;
para pedidos acima de 20 (vinte) equipamentos sera concedido 0 prazo de 30 (trinta) dias corridos para
atendimento.

INDICA9AO DA MARCA/FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS1.6

2 §»PECIFICACOES TECNICAS: CARACTERisTICAS GERAIS PARA NO-BREAKS

Telcnologia2.1

Si:stema eletronico e estatico com duplo conversor (retificador -inversor) operando por modulaQ8o de pulsos
(PWM), em frequencia igual ou superior a 20KHz.

0 UPS devera. estar constantemente alimentando a carga atraves do conjunto retificador -inversor (sistema
"on-line dupla converseo").

2.1.3 Nao podera utilizar processo de estabilizayao por nucleo saturado.

2.1.4 0 UPS devera possuir controle e supervisao de todas as suas func;aes atraves de microprocessador.

2.2 G~lbinete

2.2.1 Possuir gabinete em chapa de a~ tratada contra corrosao, pintada, com placas removiveis para acesso
intemo. com pintura ep6xi, grau de proter;ao IP 20 ou superior, com ventilagao mecanica e, para equipamentos
acima de 50 kg, com rodfzios revestidos de borracha ou neoprene, com travas em pelo menos 2 (duas) rodas.

Conex6es na entrada e saida atraves de regua de bomes.

Dotado de conector para perrnitir a ligat;80 de gabinete de banco de baterias adicional (expans8o do banco de
baterias).

2.3 Balnco de baterias

EQiuipado com baterias estacionarias seladas do tipo chumbo-acidas, reguladas por valvulas (VRLA), com
princfpio de funcionamento atraves de recombina~o de gases, absolutamente livres de manuten9aa e
emana~o de gases (nao se admitira baterias do tipo automativas, seladas au nao).

Autonomia minima a 100% da carga nominal: conforme especificado no subitem 1.1 deste Termo de Referencia
(descri~o dog equipamentos).

2.3.3 Banco incorporado ao equipamento ou modulado com 0 do no-break com gabinete em chapa de a~o tratada
com grau de prot~ao IP 20 ou superior e acabamento em pintura epoxi na mesrna cor do no-break, dotado de
rodizios revestidos de borracha ou neoprene com travas.

.

Banco constituido por baterias de mesma marca e modelo, com capacidade nominal identica, especificadas
para vida util em regime continuo de 05 (cinco) anos (para temperatura de trabalho ideal de 25°C).

2.4 2.~~ Recarga das baterias

Dotado de limitador para corrente de recarga e descarga.

Possuir recarga automatics das baterias mesmo com 0 equipamento desligado.

2.4.3 Admitir partida manual em qualquer condi~ao: atraves das baterias gem energia eletrica da rede ou gem carga
na bateria com energia eletrica da rede presente.

2.5 By'"pass

Dcltado de chave estatica para transferencia automatica da aljmenta~ao altemativa para a carga, em caso de
solbrecarga ou falha no funcionamento do no-break.

Equipado com by-pass manual para transferencia da carga sem interru~o de fornecimento de energia.

2.5.3 Di!.positivo de transferencia dimensionado para a mesma potencia nominal do no-break, com capacidade de
solbrecarga de ate 125% por 1 minuto e 150% porO,5 minutos. <"

/

~.OO2-7~1
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2.11.10 Fator de crista 3: 1

2.11.11 Tempo de transferencia rede/bateria nulo.

2.11.12 Rendimento global (incluindo 0 transformador isolador) major ou igual a 85% a plena carga.

2.11.13 Fator de pot~ncia indutivo igual a ou major que 0,80.

2.11.14 Capacidade de sobrecarga minima de: 150% da plena carga par 0,5 minutas e 125% da plena carga par 1

minuto.

Sistemas de Prote~ao

Possuir prot~ao de entrada atraves de disjuntor ou fusivel.

Possuir prot~o das baterias atraves de disjuntor au fusivel.

Possuir prote'fao do inversor atraves de disjuntor ou fusivel.

possuir prot~ao par sensoreamento eletronico para atuar em:

sobre e subtensao na entrada e na saida;
falta de fase na entrada;
tensao minima de bateria;
limita~o de descarga da bateria;
limitaGao de corrente de recarga de bateria;
carga de equaliza~o automatics;
curto-circuito na saida;
by-pass automatico.

.

Possuir supressor de surto de alta performance contra transientes eletricos na entrada.

Si!.temas de Monitoriza~o2.13

Possuir indicac;ao de status atraves de LED e tambem par indica~aa em display de cristallfquido (LCD) para:2.13.1
-entrada normal (tensao de entrada entre +/- 15% da nominal);
-saida normal (tensao de saida entre +/- 2% da nominal)

-bate ria carregada;
-bate ria em descarga;
-bateria baixa (indicac;:ao de Jim de carga com antecedencia minima de 5 minutos)

-operac;:ao via by-pass;

2.13.2 Possuir alarme sonora para (dotado de tecla para silenciador de alarrne):

rede ausente;
rim de carga das baterias com antecedencia minima de 5 minutos

2.13.3 Possibilitar, no minima, a verifica!;:ao atraves do display de cristalliquido (LCD) das seguintes grandezas:

informa<;;ao em tempo real das medi!;:oes de entrada lsaida das tensoes (FF e FN), correntes (par fuses),

frequencia e pot~ncia;
tempo de autonomia restante do banco de baterias.

2.13.4 Possuir interface com porta serial de oomunica<;ao nos padroes RS-232 (DB-g) e/ou RS 485 (OB-15) e/ou RJ-45
que possibilitem conexao direta, via modem (protooolo ASCII) ou baseado em configuragao TC/IP (protocolo
SNMP) para conex8o via rede corporativa (rede UTP Categoria 5e ou superior) para monitoramento rernoto e

comando de .shutdown".

Software de supervisao e gerenciamento (com todas as fun~oes em lingua portuguesa) para plataforma

Windows 95/98 e NT, que possibilite os seguintes recursos:

I 1.002.7 WI

frequencia, autonomia, etc.};
indicar;ao de todos os alarmes;
registro das ocorrencias de faltas e falhas (ultimos 100 eventos no minimo);

atualizar;oos de calendario;
realizar;ao de auto-teste;
execur;8o de shutdown. L
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P'Dtencia nominal minima de saida: confDrme especificado no subitem 1.1.1 deste AnexQ.

Configura~o de saida bifasica (2F + N) para equipamentos com entrada bifasica, e configura~ao de saida
trifasica (3F + N) para equipamentos com entrada trifasica.

T'~nsao de saida 115 VAG (FN) /199 VAG (FF) au 120 VAG (FN) /208 VAC (FF).

3.7.4 Tolerancia maxima de varia~o da tensao: + f -2%

Frequencia de serda: 60 Hz.

R~~gulaGao estatica maxima de 2% da tensao de saida.

Rj3gulacao dinamica maxima de 5% da tensao de saida para degrau de carga de 100%.

Diston;;ao Hannanica Total (DHT) na onda de tensao menor ou igual a 5% com carga linear e 10% com carga
nBio-linear.

3.7.9 Forma de onda senoidal pura (nao se admitindo formas de ondas quadradas, retangulares au quaisquer

variantes destas).

.

3.7.10 TE~mpo maximo de resposta de 16,6ms na pior situac;ao de trabalho.

3.7.11 Rendimento global (incluindo 0 transformador isolador) major ou igual a 95% a plena carga.

3.7.12 Fator de palencia indutivo igual a ou major que 0,80.

3.7.13 Capacidade de sobrecarga minima de: 150% da plena carga par 0,5 minutos e 125% da plena carga par 1

minuto.

3.8 SiI;tema de pro~ao

P(]lssuir prote~o de entrada atraves de disjuntor;

Pclssuir prote~o por sensoreamento eletronico contra sobretensao e subtensao na entrada e safda e contra
curto-circuito na saida;

Poissuir supressor de transit6rio de tensao para atuar em surtos, spikes. transientes e transit6rios de alta-
frequencia.

Po,ssuir protec8.o contra curto-circuito nos circuitos de potencia intemos e falha nos controles intemos da sua
1~lica de controle.

3.9 Si!ltema de monitorizacao -possuir indica~ao de status atraves de painel para:

Entrada norrnal- para tensao de entrada entre -15% a + 15% da tensao nominal;

Saida normal- para tensao de saida entre +/-2%;

O~lera~ao em by-pass;

ME~di~o digital de tensao, corrente e frequencia na entrada e na saida.

~jGIBILIDADES E OUTRAS DISPOSICOES GERAIS

Exigencias em rel~ao ao equipamento

4

4.1

4.1.3

cy

0 I~quipamento devera ser novo e estar em perfeitas condicoes para sua instala<;;ao e operayao imediatas.

0 lequipamento devera ser entregue em embalagem individuallacrada e identificada com 0 no. serie e data de
fatJricat;ao do equipamento (que devera canter todos os demais acessorios, manuais e certificados),
ad,equadamente protegida para 0 transporte do mesmo com seguranya.

0 equipamento devera estar em conformidade com a presente especificac;ao tecnica, podendo a CAIXA se
re~;ervar 0 dlrelto de executar testes de desempenho com 0 equipamento oferecido antes do ooelte final.
se!;Jundo os criterios adiante estabelecidos. L ;)

£1 ~'" i~
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3.7 Caracteristicas de Saida
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a) 0 acompanhamento de testes e ensaios de desempenho na fabrica abrangendo os itens indicados adiante,
atraves de profissionais de engenharia do quadro da CAIXA ou de empresas terceirizadas pela CAIXA, os
quais deverao ter garantia de livre acesso as depenooncias de fabrical;ao, laborat6rios, local de
embalagem, etc.;

b) realizal;ao de testes e ensaios de desempenho atraves de instituicao a ser indicada pela CAIXA, mediante
sele~o aleat6ria segundo as conveniencias da CAIXA dentre as equipamentos recebidos, cuja amostra
para testes e ensaios sera representada par, no minima, 01 (urn) equipamento de cada faixa de palencia
nominal adquirida.

OiS custos com os testes e ensaios ora mencionados, Sejam em tabrica e/ou em institu~ao a Ser indicada pels
CI~IXA, neste ultimo caso incluindo 0 transporte do equipamento amostrado do local de entrega na CAIXA a
in:stituil;80 e vice-versa, serno integralmente assumidos pelo fomecedor, exceto no que Se refere as despesas
de~ deslocamento, diaria e estadia de profissionais do quadro da CAIXA ou de empresas terceirizadas pela
CJ~IXA para ° acompanhamento, quando for 0 caso.

DE~vera ser. sempre que requerido pela CAIXA, disponibilizado pessoal qualificado para prestar informa~s
e/ou acompanhar os testes e ensaios no equipamento em suas dependencias ou em laborat6rio a ser indicado
pela CAIXA, sem Onus para a CAIXA.

4.4.4

.

Para efeitos de conformidade 0 equipamento fomecido podera ser submetido a seguinte rela98o de testes e
enlsaios de funcionamento:
a) regulac;:ao estatica;
b) regulac;ao dinamica para degraus de carga considerados;
c) distor980 hanm6nica;
d) frequencia;
e) rendimento;
f) fator de potencia;
g) nfvel de ruido;

h) dissipa9ao termica;
i) verificat;ao da existencia dos comandos, da protegao e da sinalizat;ao;
j) verificacao da montagem, acabamento e documentac;;ao tecnica;
k) tempo de recarga das baterias (apenas para no-breaks);
I) autonomia do banco de baterias (apenas para no-breaks);
m) conformidade dos valores de corrente, tensao e potencia indicados no display;
n) conferencia do log de eventos e da ferramenta de shutdown (apenas para no-break).

Of; ensaios e testes das letras "a" ate "h" deverao ser realizados a vazio, com 50%,100% e 150% de carga.

O~i ensaios e testes das "k" e "I" deverao ser realizados a plena carga.

A avaliac;:ao abrangera ainda a conformidade construtiva do equipamento com as especificac;;oes tecnicas ora
indicadas.

4.4.8 A iimpossibilidade da realiza<;8o dos testes au ensaios do equipamento por omissao e/ou falta de informa~6es
te(:nicas por parte do fomecedor ou do fabricante constituira motivo para a nao aceita~ao do equipamento.

4.4.9 A aprova~ao dO(s) equipamento(s) nos testes e ensaios nao configura a homologa~ao par parte da CAIXA do(s)
produto(s) para aceite definitivo de equipamentos ainda a serem fomecidos e/ou para aquisil;:OeS em futuras
licital;:Oes.

Nsl eventualidade da nao aprovacao parcial ou total do equipamento, bem como a nao conformidade com estas
especifica<;:aes, determinada atraves dos testes e ensaios realizados, podera ocorrer a rescisao do contrato de
fomecimento referente ao item em desacordo, incluindo Binda a recusa par parte da CAIXA de todo 0 lote de
equipamentos ja recebidos com base neste contrato da mesma faixa de potencia que compfiem 0 universo da
amostra do avaliado, com devolucao a CAIXA de valores ja pagos, gem prejuizo da aplicac;ao de outras
colminacoes judiciais previstas contratualmente.

4.4.11 0 aceite definitivo do equipamento e da documentar;ao que 0 integra fica condicionada tambem a aprova~ao do
engenheiro do quadro da CAIXA ou do profissional de empresas terceirizadas pela CAIXA.

Em caso de dano parcial ou total do equipamenta par decorrencia da realizac;aa dog testes e verificaGoes
caibera a contratada sua substitui<;aa por outro de mesmas caracteristicas tecnicas e potencia nominal, gem
quaisquer onus para a CAIXA. L'
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