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FORMULÁRIO – TERMO REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS VIA NOVO RELC  

  
1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1  Aquisição de Nobreak 3Kva, para atender às necessidades da 
Fundação PTI-BR. 

 LOTE 01  

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Qtde 

01  Nobreak Senoidal 3 KVA Rack   
Características Gerais:  
- 8 baterias seladas x 5Ah - Baterias 
seladas t ipo VRLA internas de primeira 
l inha e à prova de vazamento  
- Sistema Hot-Swap para trocas de 
baterias, permitindo troca de baterias 
sem desl igar o equipamento.   
- Tensão da Bateria: 96V  
- Nobreak controlado por DSP 
(Processador Digital  de Sinais)  
- Tecnologia Line Interactive com forma 
de onda senoidal  pura e com controle 
digital   
- Auto teste para verif icação das 
condições iniciais do equipamento  
- Sinal ização visual com todas as 
condições do equipamento, da bateria e 
da rede elétrica  
- Comutação sem transitórios – 
sincronização da rede e inversor por PLL 
(laço de travamento de fase)  
- Função TRUE RMS com melhor qual idade 
na regulação de saída  
- Distorção harmônica menor que 1% 
para cargas l ineares em inversor  
- Recarga automática da bateria mesmo 
com o nobreak desl igado  
- Gerenciamento de bateria com alerta 
para substi tuição da bateria  
- Corrente de carga da bateria com 
controle digital  nos estágios de carga, 
equalização e flutuação  
- DC Start – pode ser l igado mesmo na 
ausência da rede elétrica com bateria 
carregada  
- Estabi l idade na frequência de saída  
- Frequência de saída do nobreak 
adaptável de acordo com a frequência da 
rede elétrica - ampla faixa de frequência 
na entrada (47-63Hz)  
- Chave l iga/desl iga temporizada   

unidade  01  
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 - Venti lador interno controlado de acordo 
com o consumo de carga e da 
temperatura do nobreak  
- Modelo bivolt automático na entrada  
- Tensão de saída nominal padrão 120V, 
permitindo configurar para saída 220V 
através de seleção interna  
- Interface de comunicação serial padrão 
USB  
- Software de monitoração com medidas 
da tensão de entrada e saída, tensão das 
baterias, potência consumida, 
desl igamento remoto e estado geral do 
nobreak  
- Monitoração e armazenamento contínuo 
das medidas de tensão, potência e estado 
geral  com arquivamento e visual ização 
gráfica  
Características Elétricas:   
- Pot. nominal: 3000VA;  
- Pot. ativa: 2100W;  
- Pot. pico: 2310W;  
- Pot. mínima: 105W;  
- Fator de pot. Saída: 0,7;  
- Tensão de Operação: 96 V  

ENTRADA:  
Tensão nom. entrada: 120V-220V 
automático  
Faixa de entrada: 84V - 156V / 176V – 
264V  
Freq. entrada: 45Hz - 65Hz   
Fase: Monofásico  
Conexão de entrada: Borneira de 
Entrada   

SAÍDA:   
Tensão nom. saída: 120V (220V 
configurável através de troca de posição 
de conector interno na placa)   
Fx. tensão saída rede: 120V+6%/-10% 
(220V+6%/-10%)   
Fx. tensão saída inversor: 120V +-3% 
(220V +-3%)  
 Frequência de saída: 50Hz/60Hz 
adaptável de acordo com a frequência da 
rede elétrica (Auto Learn)   
Forma-de-onda: Senoidal    
Número de tomadas: 8 Conexão de saída: 
8 Tomadas padrão NBR 14136 (10A) + 
1 Borneira de Saída (20A)  
Distorção harmônica: <= 1% com carga 
linear em modo inversor (THD)   
Fator de crista: 1,7   
Estágios de regulação: 8   
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 Regulação dinâmica: <=5% em modo 
inversor   
Regulação estática: <=1% em modo 
inversor   
Tempo de transferência: Menor que 4ms / 
Tempo de acionamento do inversor menor 
que 0,8ms   
Rend. pl . carga rede: >= 95% para 
120V/120V ou 220V/220V / >= 90% para 
120V/220V ou 220V/120V   
Rend. pl . carga inversor: >= 
85% ]Grupo gerador: Permite ser l igado 
com gerador   
Características Físicas:  
- Dimensões (C   x L x A): 636 mm X 426 
mm X 144mm  
- Peso: 48,1Kg  
Proteções:   
- Sub e sobretensão entrada e saída  
- Curto-circuito na saída  
- Descarga total da bateria  
- Desl igamento por carga mínima  
- Sub e sobrefrequência  
- Sobretemperatura do inversor e 
transformador  
- Sobretemperatura da bateria  

02  Nobreak Senoidal 3 KVA   
Características Gerais:  
- 8 baterias seladas x 5Ah - Baterias 
seladas t ipo VRLA internas de primeira 
l inha e à prova de vazamento  
- Tensão da Bateria: 96V  
- Nobreak controlado por DSP 
(Processador Digital  de Sinais)  
- Tecnologia Line Interactive com forma 
de onda senoidal  pura e com controle 
digital   
- Auto teste para verif icação das 
condições iniciais do equipamento  
- Sinal ização visual com todas as 
condições do equipamento, da bateria e 
da rede elétrica  
- Comutação sem transitórios – 
sincronização da rede e inversor por PLL 
(laço de travamento de fase)  
- Função TRUE RMS com melhor qual idade 
na regulação de saída  
- Distorção harmônica menor que 1% 
para cargas l ineares em inversor  
- Recarga automática da bateria mesmo 
com o nobreak desl igado  
- Gerenciamento de bateria com 
alerta para substi tuição da bateria  

unidade  01  
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 - Corrente de carga da bateria com 
controle digital  nos estágios de carga, 
equalização e flutuação  
- DC Start – pode ser l igado mesmo na 
ausência da rede elétrica com bateria 
carregada  
- Estabi l idade na frequência de saída  
- Frequência de saída do nobreak 
adaptável de acordo com a frequência da 
rede elétrica - ampla faixa de frequência 
na entrada (47-63Hz)  
- Chave l iga/desl iga temporizada   
- Venti lador interno controlado de acordo 
com o consumo de carga e da 
temperatura do nobreak  
- Modelo bivolt automático na entrada  
- Tensão de saída nominal padrão 120V, 
permitindo configurar para saída 220V 
através de seleção interna  
- Interface de comunicação serial padrão 
USB  
- Software de monitoração com medidas 
da tensão de entrada e saída, tensão das 
baterias, potência consumida, 
desl igamento remoto e estado geral do 
nobreak  
- Monitoração e armazenamento contínuo 
das medidas de tensão, potência e estado 
geral  com arquivamento e visual ização 
gráfica  
Características Elétricas:   
- Pot. nominal: 3000VA;  
- Pot. ativa: 2400W;  
- Pot. pico: 2640W;  
- Pot. mínima: 120W;  
- Fator de pot. Saída: 0,8;  
- Tensão de Operação: 96 V  
ENTRADA:  
Tensão nom. entrada: 120V-220V 
automático  
Faixa de entrada: 84V - 156V / 176V – 
264V  
Freq. entrada: 45Hz - 65Hz   
Fase: Monofásico  
Conexão de entrada: Cabo de 
al imentação AC com 1,5m de 
comprimento plugue padrão NBR 14136 + 
1 Borneira de Entrada  
SAÍDA:   
Tensão nom. saída: 120V (220V 
configurável através de troca de posição 
de conector interno na placa)   
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 Fx. tensão saída rede: 120V+6%/-10% 
(220V+6%/-10%)   
Fx. tensão saída inversor: 120V +-3% 
(220V +-3%)  
 Frequência de saída: 50Hz/60Hz 
adaptável de acordo com a frequência da 
rede elétrica (Auto Learn)   
Forma-de-onda: Senoidal    
Número de tomadas: 8 Conexão de saída: 
8 Tomadas padrão NBR 14136 (10A) + 
1 Borneira de Saída (20A)  
Distorção harmônica: <= 1% com carga 
linear em modo inversor (THD)   
Estágios de regulação: 8   
Regulação dinâmica: <=5% em modo 
inversor   
Regulação estática: <=1% em modo 
inversor   
Tempo de transferência: Menor que 4ms / 
Tempo de acionamento do inversor menor 
que 0,8ms   
Rend. pl . carga rede: >= 95% para 
120V/120V ou 220V/220V / >= 90% para 
120V/220V ou 220V/120V   
Rend. pl . carga inversor: >= 85%   
Grupo gerador: Permite ser l igado com 
gerador   
Características Físicas:  
- Dimensões (C   x L x A): 630 mm 
X 210 mm X 389mm  
- Peso: 47,25Kg  
Proteções:   
- Sub e sobretensão entrada e saída  
- Curto-circuito na saída  
- Descarga total da bateria  
- Desl igamento por carga mínima  
- Sub e sobrefrequência  
- Sobretemperatura do inversor 
e transformador  
- Sobretemperatura da bateria  
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 2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  A presente aquisição é necessária para atender as atividades de 
Pesquisa e Desenvolvimento previstas no plano de trabalho do 
projeto “OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PESQUISAS EM 
HIDROGÊNIO – NUPHI – 2O CICLO: Ações para Desenvolvimento de 
Tecnologias Limpas de Armazenamento de Energia”, que foi  aprovado 
em 26/03/2020 junto à Itaipu Binacional, sob nº4500057084. Os itens 
serão usados para a meta FAP4 do projeto, no qual se refere ao 
desenvolvimento de um sistema Scada da planta de hidrogênio verde, 
no qual o nobreak servirá para regular a energia disponibil izada aos 
equipamentos do Scada, como também garantirá proteção, e em caso 
de quedas de energia servirá como fonte de al imentação a esses 
equipamentos. 

3.  GARANTIA DO PRODUTO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

3.1  A contratada garantirá a qual idade do produto pelo período de 
val idade atestado pelo fabricante, a contar da data de entrega à 
Fundação PTI-BR, ressalvados os casos em que prazo maior seja 
estabelecido por lei, pela própria fabricante ou por indicação nas 
condições específ icas do objeto. 

4.  DATA E ENDEREÇO DE ENTREGA 

4.1  Os bens deverão, obrigatoriamente, ser entregues no Setor de 
Recebimento da Fundação PTI-BR, local izado no Bloco 14, Espaço 01 – 
Sala 01, na Avenida Tancredo Neves, 6731 - CEP 85.867-900 - Bairro 
Itaipu - Foz do Iguaçu (PR). 

4.2  Todas as despesas com a entrega, encargos, impostos de qualquer 
natureza, incidentes sobre o objeto do presente, são de inteira 
responsabi l idade e risco da empresa contratada. 

4.3  O prazo de entrega dos bens é de 20 dias úteis, contados da 
confirmação do recebimento do pedido de compras ou documento 
equivalente que o substi tua. 
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 5.  FORMA DE PAGAMENTO 

5.1  O pagamento do(s) i tem(ns) será efetuado de acordo com o padrão 
da Fundação PTI-BR, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do 
recebimento do produto, ou conforme negociação com a Contratada. 

5.2  Os documentos fiscais deverão ser preenchidos em nome da 
Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasi l  (Fundação PTI-BR), CNPJ 
07.769.688/0001-18, com natureza jurídica de entidade privada sem 
fins lucrativos, inscrição Municipal  36.687, Não Contribuinte de ICMS, 
si tuada na Avenida Tancredo Neves nº 6731, CEP 85.867-900 – Bairro 
Itaipu – Foz do Iguaçu-PR. 

5.3  Todos os documentos fiscais eletrônicos devem ser enviados para 
o e-mail: nfeletronica@pti.org.br e as Notas Fiscais manuais devem ser 
entregues para a área de recebimento. 

5.4  Nos documentos fiscais deverão constar: o número do pedido de 
compras e número do convênio (4500057084). 
 

6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 
Custo  

Natureza 
Orçamentária   

Fonte de 
Recurso 

Convênio / Meta 
Cód. Atividade  

40505003 1060107 0302120 
4500057084 
NUPHI2.02 

7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

7.1  Das Obrigações da CONTRATADA 

7.1.1  A CONTRATADA deve cumprir com toda a descrição do objeto 
constante no Termo de Referência e na sua proposta comercial, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 

7.2  Das Obrigações da CONTRATANTE 

7.2.1  Fornecer, mediante sol icitação escrita da CONTRATADA, 
informações adicionais, di rimir dúvidas e orientá-la nos casos 
omissos; 

7.2.2  Permitir o l ivre acesso do FORNECEDOR nas dependências da 
Fundação PTI-BR, observadas as normas de segurança da 
Fundação PTI-BR e da ITAIPU BINACIONAL para os casos em que 
sejam requeridas a instalação, a substi tuição ou a devolução 
do(s) objeto(s); 

7.2.3  Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas 
previstas no termo de referência; 

7.2.4  Comunicar ao FORNECEDOR toda e qualquer ocorrência 
relacionada com o fornecimento dos equipamentos, di l igenciando 
nos casos que exigem providências corretivas; 
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 7.2.5  Providenciar os pagamentos ao FORNECEDOR à vista dos 
documentos fiscais devidamente atestados, nos prazos fixados. 

7.2.6  A Fundação PTI-BR não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados 
à execução do presente instrumento contratual, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados 

 

8.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1  A Fundação PTI-BR poderá apl icar sanções administrativas, quando 
a CONTRATADA não cumprir com as suas obrigações. As penal idades 
das sanções estão descri tas no Regulamento Compras, Contratações e 
Al ienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, que pode ser 
acessado por meio do l ink: https://pti .org.br/pt-br/compras-e-
lici tacoes. 

 

9.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1    A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasi l , em cumprimento 
à Lei  Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclarece 
que a proposta comercial  e documentos de habi l i tação dos fornecedores 
poderão ser disponibi l izados para outros participantes do processo de 
contratação tendo em vista o direito destes em obter vistas dos 
elementos do processo indispensáveis à defesa de seus interesses. 

9.2   A Norma de Compras, Contratações e Al ienações da Fundação PTI-
BR e as Minutas de Contrato uti l izadas por esta Fundação estão 
disponíveis no l ink https://pti .org.br/pt-br/compras-e-l icitacoes. 
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