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1. Jus fica va da necessidade da contratação:

Estas baterias des nam-se aos atendimentos a 04 (quatro) unidades de nobreaks, da marca Global Power,

modelo MEMO, de potência elétrica de 10.000 VA (10 KVA). Os nobreaks estão localizados no Data Center do

Núcleo de Gestão da Tecnologia da Informação e, no Laboratório de Aulas de Informá ca. Os funcionamentos

intermitentes destes nobreaks - 24 (vinte e quatro) horas por dia em, 07 (sete) dias por semana - são vitais para os

fornecimentos de energias estabilizadas, com filtros de linha e, com funções nobreaks (permanecem fornecendo

energia aos servidores e demais aparelhos do Data Center  mesmo nas ausências de energia na rede elétrica). Os

servidores de rede são responsáveis pelos sistemas em rede, para a gestão da intranet, da distribuição e gerência

do link de Internet para todo o campus, para os fornecimentos de auten cações de usuários, seguranças de

dados, incluindo todas as soluções de gestão de serviços do firewall, e gerências dos hosts. Estes também

alimentam as fontes de energia dos switches, do sistema de telefonia e do modem da operadora.
Observação: Estas necessidades dos recursos para os equipamentos na rede elétrica do Data Center foram
identificadas nestes períodos dos meses de setembro e de outubro de 2020, a partir das avaliações em
04 (quatro) unidades de nobreaks do Data Center e, do Laboratório de Aulas de Informática.

2. Descrição do Serviço/Material:

Baterias seladas, 7Ah/12Vcc, com tecnologia VRLA, modelo estacionária, com indicações para usos em nobreaks.
As baterias devem vir em suas composições básicas os componentes químicos permitidos por regulamentos:
chumbo, ácido sulfúrico diluído e plástico. Por esta razão, a empresa fabricante e fornecedora deve
obrigatoriamente fazerem todos os procedimentos exigidos para captações e destinações corretas das baterias.

3. Quan dade de Serviço/Material a ser contratada:

Aquisições de 80 (oitenta) unidades de baterias.

4. Previsão de data em que deve ser iniciada a Execução/Fornecimento: 



Dezembro de 2020.

5. Indicação do membro da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização:

Membro indicado pelo

Setor Requisitante
Nome: Ozéias Pires Silva Cargo: Administrador SIAPE: 2393178

Membro Indicado pelo Setor

de Licitações

Nome: Gilberto Muniz

Santos

Cargo: Assistente em

Administração
SIAPE: 1879825

Membro indicado pelo Setor de Gestão da
Tecnologia da Informação

Nome: Gil Christiano

Guedes dos Santos

Cargo: Analista de

Tecnologia da Informação
SIAPE: 1754259
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BR 420 (Rodovia Santa Inês – Ubaíra), Zona Rural, SANTA INÊS / BA, CEP 45320-000
Fone: (73) 3536-1213

https://www.youtube.com/watch?v=gS39wqPXF4M
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