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Esclarecimentos - Item 3 01/10/2021 09:56:53

ATA Sistemas de Energia Ltda 

Venho solicitar esclarecimento quanto ao item 3, que se trata de equipamento tipo Nobreak. 
 
 
 
No termo de referência, o item é apontado com potência 1200VA, Tensão de entrada Trifásico
220/400V 3F+N+T, Tensão de Saída Trifásico 220/400V 3F+N+T. Na descrição da plataforma BEC já
descreve o objeto com potência de 100KVA. 
 
 
 
Por se tratar de tensões trifásicas, entendemos que a descrição de 1200VA foi inserida no edital de
forma errônea, porém conforme prevê o artigo 3 da lei 8.666/93, "A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, *da vinculação ao instrumento
convocatório* (marcação nossa), do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos", ou seja, o
edital é absoluto se tratando de divergências entre descrições nas plataformas e no edital, prevalece
a última. 
 
 
 
Deste modo, gostaria que fosse esclarecido quanto a real potência do equipamento para esse item,
tanto como sua tensão de entrada e saída correta, para que haja amplo entendimento das demais
interessadas em participar deste certame. 
 
 
 
Desde já, agradeço e fico em seu aguardo.
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Bom dia. 
 
 
 
Em atendimento ao esclarecimento, informo que a potência é de 1200VA e a Tensão de entrada:
115/127/220 V (seleção automática), sendo a tensão de saída Tensão de saída: 115 V com +/- 10%. 
 
 
 
Modelo de referência: APC - Modelo: BZ1200-BR 
 
 
 
Att,
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