
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1) OBJETO  
Constitui objeto da presente licitação a locação de Nobreaks com serviço de instalação, manutenção 
preventiva e corretiva, troca de peças e baterias.  
 
2) DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS  

2.1. Nobreak de 3kVA  
A) Especificações  

• 3kVA (2700w) com tecnologia de controle digital DSP  

• Dupla conversão  

• Modelo Torre com capacidade opcional para fixação em Rack 3U.  

• Fator de potência (≥0.98)  

• Tensão de entrada (208V/220V/230V/240VAC) ajustável via LCD  

• Tensão de saída (208V/220V/230V/240VAC) ajustável via LCD  

• Seleção de tensão de desligamento em modo bateria através LCD  

• By-pass Range de Voltagem: (115~295) ±5VAC Meia carga - Carga Plena (145-295) ±5VAC  

• Frequência: (Sincronizado a Rede AC); 50/60 ± 0.2Hz (Modo Bateria)  

• Tempo de Transferência: Modo Rede AC para Modo Bateria: 0ms / Modo Inversor para Modo 
By-pass: 4ms  

• Capacidade de Sobre Carga: 105%-150%: Transfere para By-pass após 30s; / >150%: Transfere 
para By-pass após 300ms  

• Forma de Onda: Pura Senoidal  

• Porta de comunicação SNMP (Obrigatório) 

• Gerenciamento Remoto Centralizado via web-browser (Obrigatório) 

• Portas RS232, RJ45 e USB  

• Controle automático de velocidade dos ventiladores quando a carga varia 

• Carregamento bateria automaticamente no modo de UPS off  

• Correção de fator de potência de entrada (PFC)  

 
B) Eficiência  

• Modo Rede AC: ≥90%  

• Modo Bateria: ≥87%  

• Modo ECO: ≥98%  
 

C) Baterias  

• Voltagem DC: 72V  

• Quantidade de Baterias Internas: No mínimo 6 (seis) 9Ah  

• Carregador: 1A 

• Tempo de Recarga: No máximo 8 (oito) horas 90% capacidade  

• Ruído: ≤50dB (1m)  
 

D) Gerenciamento  

• Standard RS-232 (Opcional USB): Suporta Windows 7/8/10 - SNMP  
 

E) Características físicas exigidas  

• Largura (440mm) máximo  

• Profundidade (690mm) máximo  

• Altura (90mm) máximo  



• Possuir Suporte para fixação na modalidade Torre adaptável 
 

F) Prazo de entrega  

• Em até 15 (quinze) dias corridos, a partir da assinatura de Ordem de Serviço.  
 

G) Quantidade  

• 17 (dezessete) unidades. Equipamentos novos, sem uso anterior, certificados pelo fabricante. 
 
OBS: Deverá ser disponibilizado 01 (um) equipamento de backup para substituição emergencial, além dos 17 
(dezessete) que serão instalados. Não deverá ser cobrado mensalidades deste equipamento. 
 

2.2. Nobreak de 10kVA de dupla conversão bifásico  
A) Especificações  

• 10kVA (9000w) com tecnologia de controle digital DSP  

• Dupla conversão  

• Fator de potência (≥0.99)  

• Ligação em paralelo redundância N + X 

• Tensão de entrada (208V/220V/230V/240VAC) 

• Tensão de saída (208V/220V/230V/240VAC) ajustável via LCD  

• Seleção de tensão de desligamento em modo bateria através LCD  

• By-pass Faixa de Voltagem: 160V~252VAC ou (95~135) ±5VAC  

• Frequência Entrada: 40-70Hz±0.5% (Auto Adaptável)  

• Frequência Saída: (Sincronizado a Rede AC); 50/60 ± 0.2Hz (Modo Bateria)  

• Tempo de Transferência: Modo Rede AC para Modo Bateria: 0ms / Modo Inversor para Modo 
By-pass: 0ms  

• Capacidade de Sobre Carga: 105%-125%: Transfere para By-pass após 3mins; 125%-150%: 
Transfere para By-pass após 30s; >150%: Transfere para By-pass após 100ms  

• Forma de Onda: Pura Senoidal  

• Porta de comunicação SNMP (Obrigatório) 

• Gerenciamento Remoto Centralizado via web-browser (Obrigatório) 

• Portas RS232, RJ45 e USB  

• Controle automático de velocidade dos ventiladores quando a carga varia 

• Carregamento bateria automaticamente no modo de UPS off  

• Correção de fator de potência de entrada (PFC)  
 

B) Eficiência 

• Modo Rede AC: ≥92% 

• Modo Bateria: ≥91% 

• Modo ECO: ≥98% 

 
C) Baterias  

• Voltagem DC: 192V 

• Quantidade de Baterias Internas: no mínimo 16 (dezesseis) 9Ah 

• Carregador: 1A 

• Tempo de Recarga: no máximo 8 horas 90% capacidade 

• Ruído: ≤50dB (1m) 

 
D) Gerenciamento  

• Standard RS-232 (Opcional USB): Suporta Windows7/8/10 – SNMP 

 
E) Características físicas  

• Largura (270mm) máximo 



• Profundidade (690mm) máximo 

• Altura (740mm) máximo 

 

F) Prazo de entrega  

• Em até 15 (quinze) dias corridos após emissão de Ordem de Serviço.  
 

G) Quantidade  

• 01 (uma) unidade. Equipamento novo, sem uso anterior, certificado pelo fabricante. 
 

3) REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema de gestão de chamados via Web, linha telefônica 

gratuita (0800) e/ou e-mail para abertura de chamados de suporte técnico para manutenções 
(corretivas e preventivas) na Central de Atendimento da CONTRATADA. Todos os meios 
disponibilizados devem informar o número de protocolo do chamado no momento da abertura para 
o usuário para fim de acompanhamento. 

3.2. Tempo máximo para atendimento: 4 (quatro) horas após abertura de chamado. 
3.3. Tempo máximo de solução dos problemas após registro do atendimento: 24 (vinte e quatro) horas 

úteis. Ultrapassado esse prazo, a CONTRATADA deverá substituir os equipamentos em questão. 
3.4. A CONTRATADA deverá providenciar a reposição total de peças, substituição das baterias em caso 

de danos ou desgaste natural por tempo de uso. 
3.5. Atendimento 8 X 5 (Segunda a Sexta) no horário comercial. 
3.6. Todos os equipamentos disponibilizados deverão ser novos, em seu primeiro uso, devendo a 

CONTRATADA apresentar documentos comprobatórios que atestem esse requerimento.  
3.7. Deverá ser apresentado Certificado de Garantia do fabricante comprovando que o produto é novo. 

O não atendimento da documentação exigida impedirá o recebimento dos equipamentos. 
3.8. Deverão ser realizadas no mínimo 06 (seis) manutenções preventivas nos equipamentos durante a 

vigência do contrato podendo esse número ser maior de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE, sendo que essas manutenções não acarretarão nenhum ônus adicional. 

3.9. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses para todos os itens. 
3.10. Nos nobreaks de 3kVA serão ligados switches com POE e no nobreak de 10kVA serão ligados 

os servidores, storages, switches concentradores e demais equipamentos de comunicação de rede 
presentes na sala de servidores. 


