ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016
No Termo de Referência – Anexo 1 do Edital:

Onde se lê:
Item 4.1.1. 01 (um) Sistema Ininterrupto de Energia Elétrica de 120 kVA ou dimensionado
pelo fornecedor – UPS, trifásico, de dupla conversão, online, microprocessado, constituído de
no mínimo 01 (um) retificador/carregador de bateria, 01 (um) banco de baterias, 01 (um)
inversor e (01) uma chave estática sem interrupção do fornecimento de energia elétrica a
carga. Além disto, deve possuir instrumentos e dispositivos de proteção e monitoramento e 01
(uma) chave estática externa que permita manutenção completa do UPS sem desligamento da
carga durante a transferência. Esta chave deve ser dimensionada pelo proponente. Todos os
itens acima devem ser instalados em cubículos metálicos justapostos, de maneira a formar um
único conjunto, cujas demais características serão descritas ao longo deste Termo de
Referência.

Leia-se:
Item 4.1.1. 01 (um) Sistema Ininterrupto de Energia Elétrica de 120 kVA ou dimensionado
pelo fornecedor – UPS, trifásico, de dupla conversão, online, microprocessado, constituído de
no mínimo 01 (um) retificador/carregador de bateria, 01 (um) banco de baterias, 01 (um)
inversor e (01) uma chave estática sem interrupção do fornecimento de energia elétrica a
carga. Além disto, deve possuir instrumentos e dispositivos de proteção e monitoramento e 01
(uma) chave estática externa que permita manutenção completa do UPS sem desligamento da
carga durante a transferência. Esta chave deve ser dimensionada pelo proponente. Haverá
exceção desta chave se o equipamento possuir uma chave estática interna de
manutenção que permite a manutenção completa sem desligamento da carga. Todos os
itens acima devem ser instalados em cubículos metálicos justapostos, de maneira a formar um
único conjunto, cujas demais características serão descritas ao longo deste Termo de
Referência.

Onde se lê:
Item 8.11. O gabinete do sistema deve possuir IP21 com filtro para teto e portas

Leia-se:
Item 8.11. O gabinete do sistema deve possuir IP20 com filtro para teto e portas

Onde se lê:
Item 11.1. As baterias deverão ser fornecidas junto com rack para seu alojamento na mesma
cor do equipamento, em pintura epóxi, com grau de proteção IP21.

Leia-se:
Item 11.1. As baterias deverão ser fornecidas junto com rack para seu alojamento na mesma
cor do equipamento, em pintura epóxi, com grau de proteção IP20.
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