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PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S) / RESPOSTA(S) 
 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

OBJETO:  AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO, TESTE, REMANEJAMENTO E DESCARTE DE BATERIAS PARA 
NOBREAKS DO COP-BH. 

 

 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 1 
 
“Venho por meio deste, solicitar esclarecimentos conforme exposto abaixo; 
 
 PEDE: 
 
2. DO OBJETO 
 
Aquisição e instalação(substituição) de baterias para nobreaks do COP-BH, incluindo o teste e remanejamento de 
baterias ainda em condições de uso e descarte das inutilizáveis, conforme especificações constantes no Anexo I 
deste edital. 
 
 1.1. Aquisição para o nobreak: 
 
02 (dois) bancos de baterias do tipo VRLA (GEX-DWTT150S-LC-DJ) composto por 38 baterias de 12Vcc/150AH 
novas, totalizando 76 baterias com as seguintes dimensões das baterias: 
 
Comprimento 48,8 cm; Largura 17,2 cm; Altura 24,5 cm. 
 
1.2. Instalação: 
 
Baterias novas: Substituição das baterias antigas pelas novas adquiridas, incluindo todos os componentes 
necessários para tal, de modo que esse bloco opere de forma a garantir o perfeito funcionamento do banco. 
 
1.3. Teste e Remanejamento: 
 
1.3.1. Baterias novas: Teste e comissionamento do banco de baterias garantindo a qualidade da instalação e das 
baterias instaladas, conforme normas vigentes da ABNT; fazer a simulação de falta de energia e emitir relatório 
técnico do serviço; testar e classificar as baterias retiradas, bem como as que compõem os outros blocos da 
seguinte forma: 
 
1.3.1.1. Baterias que ainda possuem condição de uso: As baterias que ainda possuem condições de uso deverão 
ser realocadas em um segundo bloco que servirá como reserva, desde que não prejudiquem o funcionamento das 
novas. 
 
1.3.1.2. Baterias que não possuem condições de uso: Desativar o uso das baterias sem condições. 
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1.4. Descarte das baterias inutilizáveis: Realizar o recolhimento e descarte das baterias que não mais se 
encontram em condições de uso, substituídas pelas novas, respeitando a destinação ambientalmente adequada, 
conforme normas e legislação vigente. 
 
 ESCLARECIMENTO: 
Entendemos que o objetivo deste estimado órgão é a manutenção preventiva/corretiva de seus equipamentos 
(patrimônio), uma atitude louvável. 
 
As informações contidas no termo de referência são detalhadas e, fornece aos interessados um amplo cenário 
para análise e composição de sua proposta, porém, embora o material de aquisição seja bateria e mão de obra, 
entendemos aqui que, a informação do equipamento nobreak/UPS que receberá essas baterias são importantes 
(Fabricante/marca/modelo). 
 
PERGUNTA: 
Entendo que a informação solicitada é de fácil acesso, uma vez que a etiqueta do produto disponibiliza a 
informação necessária (FABRICANTE/MARCA/MODELO e POTÊNCIA), entendo ainda que será disponibilizada 
neste questionamento. Diante do exposto, nosso entendimento está correto?" 
 

 

 

RESPOSTA 1: 
 
Apresentamos as fotos das etiquetas, do Nobreak e do Banco de baterias. 
 
GEX -  é o banco de baterias da ENGETROM (Cada Banco possui 38 baterias de 150 amperes) 
DWTT150A2 - é o modelo do Nobreak 150 Amperes da ENGETROM. 
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