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2ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96/2021  

PREGÃO ELETRÔNICO 
 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de equipamentos de informática para 
as unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação do Município de Campo Alegre/SC. 
 

Considerando pedido de esclarecimento apresentado; 
 
Considerando o Memorando nº 0071/SEDUC/2021; 
 
DECIDE ALTERAR a especificação do item 02, que passa a vigorar como segue: 
 

ITEM ESPECIFIÇÃO ALTERADA 

01 

Nobreak 1000VA 

Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais). Forma de onda senoidal pura e com 

controle digital. Tecnologia de componentes SMD na montagem da placa. Auto teste para 

verificação das condições iniciais do equipamento. Sinalização visual e sonoro com todas as 

condições do equipamento, da bateria e da rede, incluindo potência consumida, potência excessiva, 

bateria baixa, falha de rede. Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente 

sincronizados (PLL). Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída. Distorção 

harmônica menor que 1%. Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de 

vazamento. Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior 

tempo de vida útil. Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída. 

Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de carga, equalização e flutuação. 

DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada. Estabilidade 

na frequência de saída devido ao uso de cristal com precisão melhor que 10- 4Hz. Permite ser 

utilizado com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada (47Hz-63Hz). 

Frequência de saída do nobreak de acordo com a frequência da rede elétrica. Proteções: Contra 

surtos de tensão através de filtro de linha e varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas 

atmosféricas. Contra curto-circuito no inversor. Sobre-temperatura interna. Sobrecarga 

temporizada com alarme auditivo na rede e inversor para evitar queima do transformador ou 

inversor. Desligamento e proteção contra descarga profunda da bateria. Chave liga/desliga 

temporizada para evitar desligamento acidental. Porta-fusível com unidade reserva. Ventilador 

interno controlado de acordo com o consumo de carga e da temperatura do nobreak. Oito tomadas 

na saída. Modelo bivolt automático na entrada. Tensão de saída nominal padrão 120V, permitindo 

configurar para saída 220V através de seleção interna. Comunicação serial padrão RS232 (opcional). 

Proteção telefônica padrão RJ 11 (opcional). Sofware de monitoração e armazenamento contínuo 

das medidas de tensão, potência e estado geral com arquivamento e visualização gráfica. 

Comunicação SNMP (opcional) para visualização remota dos parâmetros do nobreak. Potência: 

1000VA/770W. Tomadas: 8 tomadas padrão NBR 14136. Bateria: 3 Seladas x 9Ah. Tensão da 

Bateria: 36V. Dimensões (C x L x A): 433mm X 115mm X 182mm. Peso: 18,20 a 18,80Kg. 

 
Por fim, ALTERAM-SE todas as datas de abertura, e consequentemente do 

recebimento da proposta, e data de início de disputa de preços, conforme se transcreve 
abaixo e que passa a vigorar: 
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Recebimento das Propostas: das 0h do dia 17/11/2021 até às 08h45min do dia 

01/12/2021; 
 
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09h do dia 01/12/2021 no endereço 

eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF. 
 
As demais informações contidas no Edital do processo licitatório em epígrafe 

permanecem inalteradas e em vigor. 
 
Publique-se esta alteração na imprensa oficial deste Município (DOM), no site 

www.campoalegre.sc.gov.br  e no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
Publique-se ainda o Edital consolidado com a 2ª alteração no site do Município 

www.campoalegre.sc.gov.br . 
 

Campo Alegre, 16 de novembro de 2021. 
 

 
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY 

Secretária Municipal de Administração 
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