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Estudo Técnico Preliminar 2/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23332.251726.2020-12

2. Descrição da necessidade

A solicitação para aquisições de 100 unidades de baterias estacionárias, conforme as especificações em anexo,
destinam-se a atenderem às substituições (previsões para instalações destas novas baterias) das baterias em 04
(quatro) unidades de nobreaks, onde estes nobreaks estão localizados: 02 (duas) unidades no Data Center (Figuras
01 e, 02) e, 02 (duas) unidades no Laboratório de Aulas de Informática (Figuras 03 e, 04). Motiva-se e, com muita
urgência,  tendo em vista que o tempo de vida útil das baterias em usos – baterias advindas  originalmente na
montagem na fabricação – estão  ultrapassadas em mais de 03 (três) anos, a partir do prazo previsto de
manutenções, o qual está estimado em até 02 anos de usos. Os nobreaks são exatamente da marca Global Power
UPS, e modelo MEMO, com potência nominal de 10 KVA, conforme estão atualmente instaladas e em produção nos
seus respectivos locais (Data Center e, Laboratório de Aulas de Informática). As ações para contratações de mãos-
de-obra para procederem com as substituições das baterias, com as limpezas internas e externas dos nobreaks, e
os demais consertos, serão procedidas - estas  ações de contratações - pela Direção Geral e, Direção
Administrativa. 

Figura 01. Nobreak da marca Global Power, modelo MEMO e, potência de 10KVA (Data Center)
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Figura 02. Nobreak da marca Global Power, modelo MEMO e, potência de 10KVA (Data Center)

Figura 03. Nobreak da marca Global Power, modelo MEMO e, potência de 10KVA (Laboratório de Informática)
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Figura 04. Nobreak da marca Global Power, modelo MEMO e, potência de 10KVA (Laboratório de Informática)

Estas baterias são destinadas as ações de substituições por outras que se encontram desgastadas (fins da vida útil)  localizadas
internamente  nos nobreaks (Figuras 05 e, 06), especificamente estes aparelhos são da  marca e modelo: Global Power /UPS
MEMO, com potência nominal de 10KVA.

 

Figura 05. Cada unidade de bateria estacionária tem potência de 12 Volts e, corrente elétrica de 7 Ampères.
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Figura 06. Nobreak da marca Global Power, modelo MEMO e, potência de 10KVA, aberto (Data Center) 

Os funcionamentos destes nobreaks são vitais para permitirem os funcionamentos dos equipamentos: servidores de rede, 
, modems, central telefônica, entre outros aparelhos e, para substituírem as baterias nos nobreaks dos laboratórios deswitches

aulas de informática, os quais atendem as estações de estudos/computadores. Estes vão garantir aos alunos e ao público (usuários
finais) os acessos aos serviços da intranet e Internet, aos servidores lotados nos setores pedagógicos, e servidores lotados nos
setores administrativos e, aos demais setores da comunidade acadêmica, com os funcionamentos dos computadores e
equipamentos da rede lógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano –  Santa Inês.Campus

Número de série dos nobreaks:

3MBG140712783310006 (Data Center)
3MBG140712783310010 (Data Center)
3MBG140712783310008 (Laboratório de Informática)
3MBG140712783310015 (Laboratório de Informática)

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, 
Núcleo de Gestão da Tecnologia da Informação

Gil Christiano Guedes dos Santos

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Funcionalidade: Atenderem com as aquisições de unidades de baterias estacionárias aos nobreaks os quais estão localizados no
 e, no laboratório de aulas de informática do Curso Técnico em Informática.Data-Center

: Requisitante da Solução, Integrante Administrativo.Envolvidos

Funcionalidade: Procederem, após aquisições, com as conferências no ato da entrega e, encaminhar à Direção Geral para que
procedam, pelo setor responsável, com as  substituições das baterias,  ou por meio do funcionário eletricista, o qual já se
encontra contratado pelo .campus

: Requisitante da Solução, Integrante Técnico e, o Integrante Administrativo.Envolvidos

Funcionalidade: Conferir e atestar os corretos funcionamentos dos nobreaks após as substituições das baterias e, concluir com o
ateste, os corretos funcionamentos e os atendimentos ao público final.

Envolvido: Integrante Administrativo e Integrante Técnico.

 

 

 

5. Macro Requisitos Tecnológicos da Solução

Macro Requisitos Tecnológicos da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

As baterias devem ser específicas do tipo estacionárias e, devem ser seladas e de primeiro uso;
As baterias devem vir com tecnologias VRLA ( ) e AGM ( );Valve Regulated Lead Acid Absorbent Glass Mat
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As baterias devem vir registradas no INMETRO, e constar o selo. O item deve vir com as orientações para, ao final da
vida útil das baterias, este campus possa entregar aos revendedores ou, à rede de assistência técnica autorizada da
fornecedora as baterias para as destinações adequadas ao fabricante, conforme a Resolução do CONAMA N° 401-04/11
/08, art. 16, §III;
As baterias devem vir com garantias mínimas de 02 anos;
As baterias estacionárias devem vir com as seguintes orientações e, as certificações: Obedecer aos critérios e orientações
definidos nos requisitos mínimos do Ato nº 7135 da ANATEL para baterias estacionárias. Deve atender a Certificação
ISO 9001 para a Qualidade do Sistema de Gestão, e a Certificação ISO 14001 para o Sistema de Gestão Ambiental;
Devido aos riscos à saúde por meio da possibilidade de contato com os componentes internos da bateria, ou estes se
propagarem na Natureza, os quais causam  danos severos à saúde humana e, ao Meio Ambiente. Os riscos ao Meio
Ambiente: quanto a destinação inadequada da bateria resulta na poluição de águas e do solo. O item – bateria
estacionária e selada – deve vir com as seguintes orientações quanto as medidas de prevenções aos riscos citados: em
contato com a pele: lavar imediatamente em água corrente abundante; em contato com os olhos: lavar imediatamente em
água corrente por 15 minutos e procurar os serviços de urgências médicas; em caso de ingestão: deve-se beber água ou
leite em abundância e, em seguida, ingerir leite de magnésia ou ovos batidos. Procurar socorro médico urgente.

6. Levantamento de Mercado

Cenário 01
: Empresas consultadas em sítios da Internet.Entidade
: As especificações das baterias estacionárias para nobreaks, bem como seus requisitos mínimos, estão de acordo àsDescrição

necessidades tecnológicas para atenderem aos nobreaks do  deste  e, ao Laboratório de Informática, e estãoData Center campus
especificadas no Anexo.

: Fornecedor
: As empresas consultadas possuem os itens em conformidade com as descrições apresentadas. AsAnálise da solução

substituições das baterias são os procedimentos corretos para a situação exposta, tendo em vista que os circuitos dos aparelhos
estão funcionando perfeitamente. Estas baterias serão instaladas nos nobreaks, em substituições às baterias devido aos fins das
vidas úteis, para atenderem as contenções de cargas. A solução proposta é a economicamente viável, uma vez que as cotações,
para cada unidade de  nobreak novo, são estimadas no valor médio de R$ 17.761,50, ultrapassando os valores quando se
comparados aos procedimentos para aquisições das baterias para todos os 04 (quatro) nobreaks. Em anexo constam as cotações
das baterias, e também as cotações dos nobreaks novos para servirem como parâmetros de referências.

Cotações em sítios da Internet
Valor (R$)

[ano – 2021] [2021 ... 2023] Garantia

Item 01: Bateria estacionária para nobreaks.
100 unidades.

Valor médio por unidade:
R$ 116,69

Não se aplica, pois estará na garantia 12 meses

Total Geral: R$ 11.669.,00    

 

Cenário 02

Entidade: Atas vigentes
: Consultas dos itens baterias, bem como descrever os requisitos mínimos destas, conforme às necessidadesDescrição

tecnológicas para atenderem aos nobreaks do Data Center deste campus e, ao Laboratório de Informática deste campus, e estão
especificadas no anexo.

:   DiversosFornecedor
: Avaliações em conformidades com os itens pesquisados no sítio https://paineldeprecos.planejamento.gov.Análise da Solução

br/. As substituições das baterias são os procedimentos corretos para a justificativa exposta, conforme verificado no período
decorrido de tempo de uso de cada nobreaks e, nos prazos previstos nas baterias para as suas substituições. Estas baterias serão
instaladas para as contenções de cargas, situação que não está ocorrendo atualmente devido aos fins das vidas úteis das baterias
atuais, as quais vieram originais de fabricação. A solução proposta atende a economicidade quando se comparado com as
cotações para cada unidade de nobreak, com valor médio estimado de R$ 17.761,50, ultrapassando o custo quando se comparado
aos procedimentos para aquisições das baterias para as quatro unidades de nobreaks. Em Anexo constam as cotações das baterias,
a pesquisa de preço  no Painel de Preços disponível no sítio https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ e, as cotações dos
nobreaks pesquisadas em sítios de empresas.

Cotações nos sítios do Painel de Preços do Ministério da 
Economia: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ 

Valor (R$)

[ano – 2021] [2021 ... 2023] Garantia
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Item 01: Bateria estacionária para nobreaks.
100 unidades.

Códigos do 
CATMAT:    297526,     Valor 
médio por unidade:
R$ 123,00

Não se aplica, pois 
estará na garantia

12 
meses

Total Geral: R$ 12.300,00    

7. Descrição da solução como um todo

Aquisições de baterias estacionárias para serem destinadas a 04 (quatro) unidades de nobreaks, todos específicos da marca Global
Power, modelo MEMO e, potência de 10KVA. O propósito é procederem com as substituições das baterias internas e, demais
serviços de limpezas internas, para que estes sejam postos em produções e atendam a comunidade do  Santa Inês.campus

Comparativo de custos de propriedade

Cenário   Estimativa (R$)

1 – Empresas consultadas em sítios da Internet (cotações).     R$ 11.669,00

2 – Atas de Registro de Preços (consultas no Painel de Preços do Governo Federal) R$ 12.300,00

A partir dos comparativos dos preços dos itens, feitos em cotações de sítios eletrônicos de lojas virtuais e físicas do mercado de 
vendas no varejo e no atacado e, a partir das consultas no Painel de Preços do Governo Federal para estes itens, nos indicou o 
Cenário 1 se mostrou como a melhor alternativa diante a economicidade, para a realização do processo licitatório.

 

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

São solicitadas as aquisições de 100 unidades de baterias, sendo que destas, 80 (oitenta e oito) unidades são para atenderem as 04
(quatro) unidades de nobreaks (20  baterias por nobreak)  e, as demais 20  unidades ficarão disponíveis para substituições
em nobreaks pequeno porte. Esta configuração de arredondamento da quantidade para 100 unidades se justifica uma vez que
estas baterias estacionárias são  compatíveis com as  demais baterias dos outros nobreaks de menores portes - mesmas
especificações - como exemplo (Figura 07): Nobreak Global Power, modelo BX1400, com potência nominal de 1400VA, com 02
(duas) baterias internas, totalizando 24V. 
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Figura 07. Nobreak da marca Global Power, com potência nominal de 1.400VA. Este modelo, entre outros também, utilizam
baterias estacionárias, seladas, com tensão de 12V e, amperagem de 7Ah. 

9. Estimativa do Valor da Contratação

Bens e Serviços que Compõem a Solução

ID   Bem/Serviço  Estimativa

1  Bateria seladas modelo estacionária para nobreaks. R$ 11.669,00

Total =     R$ 11.669,00

Assim, tem-se que o valor estimado para a contratação será de R$ 11.669,00 (onze mil e seiscentos e sessenta e nove reais).
   
       

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Devido a urgência para os atendimentos para as manutenções de todos os 04 (quatro) nobreaks, conforme descritos, não 
orientamos pelos parcelamentos das compras. Solicitaremos as aquisições para todas as substituições aos nobreaks.
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11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Posteriormente -   - pode-se necessitar da contratação de mão-de-obra especializada para procederem com as limpezasin futuro
internas dos circuitos  e, a conferência da parte elétrica e eletrônica de cada  nobreak  (atestar que os funcionamentos destes
vão perdurar até esgotarem as garantias das novas baterias).

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Devido ao período  ultrapassado do prazo de vida útil do conjunto das baterias, decorridos para as substituições destas, nos
referidos nobreaks já descritos anteriormente,  ressaltando que o Núcleo da Gestão da Tecnologia da Informação está atuando
nesta ação da parte elétrica devido às  necessidades dos funcionamentos destes nobreaks para servirem aos equipamentos da
infraestrutura de Tecnologia da Informação. Faz-se necessário estas aquisições e, tem-se como planejamento a administração do 

 proceder, buscar a mão-de-obra especializada, para executarem as substituições das baterias por especialistas nestascampus
ações.

13. Resultados Pretendidos

Benefícios a serem alcançados:

1. Assegurar por meio dos usos das novas baterias (após as substituições) os funcionamentos dos nobreaks do  e, doData Center
Laboratório de Informática. Estes nobreaks funcionarão por períodos de 24 horas por dia e, por 07 dias por semana, em modo
ininterruptos/intermitente. Estes nobreaks fornecerão as fontes de energia seguras (estabilizadas) e com capacidades de manterem
os equipamentos funcionando por mais de 40 minutos, na ausência de energia elétrica fornecido pela concessionária, ou fora da
tomada. Estes equipamentos - 02 (duas) unidades de nobreaks - destinam-se aos equipamentos do  para atenderem:Data Center
aos serviços da gestão dos servidores de rede, serviços de autenticações de usuários, gestão de impressões, gestão de arquivos,
gestão de segurança da informação, entre outros serviços, em rede de dados, alocados no  deste ; 02 (duas)Data Center campus
unidades de nobreaks estão atendendo ao Laboratório de Aulas de Informática e, estas baterias estacionárias servirão para estas
unidades.

Garantir os recursos de continuidade dos serviços com a melhor qualidade, garantindo a segurança elétrica dos computadores e
servidores de rede, e demais aparelhos, em casos de oscilações da rede elétrica, desligamentos súbitos, todas estas garantias para
atenderem às demandas para a comunidade acadêmica e, ao público.

14. Providências a serem Adotadas

Necessidades de adequação do ambiente interno para a execução contratual ou instalações dos itens

1. Garantia do funcionamento da rede elétrica de forma adequada pela Administração do ;campus
2. Assegurar as condições de ambiente para as efetivações das trocas das baterias pelo funcionário eletricista do campus;
3. Agendar, com todos os servidores e os demais da comunidade acadêmica do campus Santa Inês para que o Núcleo da Gestão
da Tecnologia da Informação e, a Diretoria Administrativa do possam proceder com as substituições das baterias.campus 

Recursos Humanos

1. Analista de Tecnologia da Informação.
Formação: Nível Superior
Atribuições: Definir as especificações corretas dos itens, compatíveis com o cenário exigido pelo requisitante. Elaborar os
artefatos, conforme a Instrução Normativa 01 de 04 de abril de 2019, e em conjunto com a Comissão, para viabilizarem os
estudos para este processo de compras. Acompanhar o processo destas compras para responder aos questionamentos das
empresas participantes do processo licitatório, relativos às especificações técnicas e as formas de instalações. Proceder com as
conferências dos itens, no período da entrega destes pela contratada, para conferências dos atendimentos às configurações e
qualidades. Assegurar o cumprimento das garantias pela contratada / fabricante. Gerenciar e acompanhar as instalações das
baterias. Acompanhar os plenos funcionamentos dos nobreaks no pós-instalações.



UASG 158277 Estudo Técnico Preliminar 2/2021

10 de 11

2. Técnico de Tecnologia da Informação
Formação: Nível Médio
Atribuições: Atuar nas conferências (verificações) dos itens adquiridos e informar em cada item conferido quanto aos
cumprimentos dos atendimentos às especificações.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Ações a serem exigidas e procedidas para evitar os impactos ambientais

a) Os fornecimento dos itens, preferencial devem ser acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possível, , de forma a garantir o reaproveitamento dos materiais,  reduções nos impactoso qual utilize materiais recicláveis
ambientais, a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento, conforme art. 5º, inciso III, da Instrução Normativa SLTI
/MP nº 01/2010;
b) O não uso nestes itens a serem entregues, e nos materiais de embalagens, empregados nos  meios de distribuição à
administração em razão deste certame, de substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), conforme art. 5º, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01
/2010;
c) Para as condições peculiares quanto as baterias estacionárias (item  deste processo de compra)  tem-se em sua composição
básica os componentes químicos permitidos por regulamentos: chumbo, ácido sulfúrico diluído e plástico. Por esta razão, deve-se
a empresa fazer todos os procedimentos exigidos para as captações e as destinações corretas das baterias;
d) Possuir as condições de licenciamento ambiental nos termos da Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 2007;
e) Aderências aos níveis máximos estabelecidos na Resolução CONAMA N° 401 de 4 de novembro de 2008.

 

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.inviável

16.1. Justificativa da Inviabilidade

A escolha da solução para as compras de baterias estacionárias, seladas, específicas para nobreaks, para atenderem as 04 (quatro)
unidades de nobreaks, especificadas no anexo – Especificações da Solução de Tecnologia da Informação – tem sua justificativa
na manutenção do funcionamento dos serviços entregues pela rede de dados para o parque tecnológico do instituto/ ,campus
quanto às disponibilidades para todos setores do . Comparando-se com a solução alternativa que seria as aquisições decampus
novos nobreaks com potência nominal de 10 KVA, conforme a média de valor cotadas no valor de R$  17.761,50 (dezessete mil
e setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)(conforme as cotações em anexo), totalizando o montante no valor
estimado de R$ 71.046,00 (setenta e um mil e quarenta e seis reais), para as aquisições de 04 (quatro) novas unidades de
nobreaks. Devido a este motivo mais notório, decide-se pelo caminho das aquisições das 100 (cem) unidades das referidas
baterias, tendo como os custos estimado para as aquisições o valor médio cotados de R$ 11.669.,00 (onze mil e seiscentos e
sessenta e nove reais).

17. Responsáveis

Atesto, e estou de acordo com este estudo, uma vez que este cumpre as melhores práticas e atende aos objetivos: os requisitos 
especificados, as exigências ambientais, a qualidade e a economicidade.

 

GIL CHRISTIANO GUEDES DOS SANTOS
Analista de Tecnologia da Informação / Chefe Substituto do Núcleo de Gestão da Tecnologia da Informação

 

 

Atesto, e estou de acordo com este estudo, uma vez que este cumpre as melhores práticas e atende aos objetivos: os requisitos 
especificados, as exigências ambientais, a qualidade e a economicidade.
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GILBERTO MUNIZ SANTOS
Assistente em Administração / Diretor Administrativo

 

 

Atesto, e estou de acordo com este estudo, uma vez que este cumpre as melhores práticas e atende aos objetivos: os requisitos 
especificados, as exigências ambientais, a qualidade e a economicidade.

 

OZEIAS PIRES SILVA
Administrador
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Lista de Anexos
Atenção: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

Anexo I - Cotações das baterias.pdf (434.28 KB)
Anexo II - Cotações de Nobreaks.pdf (599.65 KB)
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Anexo I - Cotações das baterias.pdf



Processo: 23332.251726.2020-12 (SUAP) 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 

Bateria selada constituída por chumbo ácido e regulada por válvulas com tecnologia VRLA, 

modelo estacionária, recarregável, com tensão elétrica de 12V (Volts) e corrente elétrica de 

7Ah (Ampères hora). Esta bateria deve vir com as tecnologias: VRLA (Valve Regulated Lead 

Acid) e, AGM (Absorbent Glass Mat). 

 

 

  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 

Campus Santa Inês 



Processo: 23332.251726.2020-12 (SUAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 

Campus Santa Inês 



Processo: 23332.251726.2020-12 (SUAP) 

 

 

WTK DISTRIBUIDORA. Endereço: Rua 68, 537. Goiânia - GO. CEP: 74055-100. CNPJ: 28.193.379/0001-12 

 



Processo: 23332.251726.2020-12 (SUAP) 

 

 

B2W - Companhia Digital. CNPJ: 00.776.574/0006-60. Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902  



Processo: 23332.251726.2020-12 (SUAP) 

 

 

NTP Comércio Eletrônico Eireli. CNPJ 20.544.487/0001-80. Rodovia Celso Garcia Cid, 1.615 1. Andar - Portal de Versalhes 1 

Londrina-PR – 86.057-250 
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Processo: 23332.251726.2020-12 (SUAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTAÇÕES DOS NOBREAKS DE POTÊNCIA 10KVA, 

REFERÊNCIAS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 

Campus Santa Inês 



Processo: 23332.251726.2020-12 (SUAP) 

 

 
Energia Extra. CNPJ: 12.966.746/0001-33. 

https://www.nobreakcerto.com.br Telefeones: (11) 98610-6903 e (11) 2359-6651 



Processo: 23332.251726.2020-12 (SUAP) 

 

 

ATERA Informática Ltda. CNPJ: 39.040.597/0001-33 

  



Processo: 23332.251726.2020-12 (SUAP) 

 

 

B2W - Companhia Digital. CNPJ: 00.776.574/0006-60. 

Endereço: Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 



Documento Digitalizado Público
ETP Digital - Estudo Técnico Preliminar para Aquisições de Baterias para Nobreaks

Assunto: ETP Digital - Estudo Técnico Preliminar para Aquisições de Baterias para Nobreaks
Assinado por: Gil Santos

Tipo do Documento: Estudo
Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:
Gil Christiano Guedes dos Santos, ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO, em 10/03/2021 14:12:56.

Este documento foi armazenado no SUAP em 10/03/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

183472

3018cf73f4

Cópia de documento digital impresso por Rafael Andrade (1978905) em 10/03/2021 16:34.

Página 1 de 1


