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RESULTADO POR FORNECEDOR
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Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UNIDADE 120 R$ 335,3200 R$ 40.238,4000

Marca: SERRANA

Fabricante: SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA

Modelo / Versão: PINOT 1400 3 Q I/1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1.200VA (F.P.03) - Forma de onda senoidal pura ou por aproximação (semi-senoidal). Microprocessado  (tecnologia RISC/FLASH). Modelo bivolt automático: entrada

115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado. Tomadas em novo padrão True RMS: analisa os

distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores. DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Autoteste: ao ser ligado, o

nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede,

modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia, entre

outras informações. Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental Garantia 12 meses.

2 FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UNIDADE 3 R$ 1.290,0000 R$ 3.870,0000

Marca: SERRANA

Fabricante: SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA

Modelo / Versão: PINOT 3000 3 AIQ I/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 3.000VA (F.P.0,4) - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). -  Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o

desempenho do circuito eletrônico interno. - Saída para comunicação inteligente nos padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B). - Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. - 10

tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A). - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Filtro de linha. - Fusível rearmável. - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo externo de

bateria ao nobreak. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - DC Start:

permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Battery Saver: desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria). - Autodiagnóstico de bateria: informa

quando a bateria precisa ser substituída. - Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis. - Especificações conforme edital.

Total do Fornecedor: R$ 44.108,4000

Valor Global da Ata: R$ 44.108,4000

Voltar

04/09/2017 14:11

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/FornecedorResultado.asp?prgcod=675063&strTipoPregao=E


