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PREGÃO ELETRÔNICO

 
Pregão Eletrônico   Nº 00002/2022(SRP) 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

24.284.710/0001-59 - SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Acumulador
Tensão

Unidade 80 R$ 768,1600 R$ 585,0000 R$ 46.800,0000

Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH
Modelo / Versão: NEW EASY PRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações • tecnologia senoidal - line interactive de acordo com a norma NBR
15014 • Troca fácil de bateria pelo usuário • Microprocessador FLASH e função true RMS • Trivolt automático 115v, 127v e 220v •
Chave liga/desliga temporizada com função MUTE • 6 tomadas de saída protegidas contra falta de energia • Carrega as baterias
mesmo com a chave desligada • Battery save: evita a descarga desnecessária de bateria • Conector tipo engate rápido para
expansão de bateria • DC-start: partida mesmo sem rede elétrica • Porta USB-software gratuito na internet • Guia de cabos •
Gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias • Auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da
rede Especificações Técnicas • Potência nominal [VA]: 700(GT) • Fator de potência: 0,7 • Rendimento: > 95% com rede e > 85%
com inversor • Regulação de saída do inversor: < +/- 2% - com carga linear • Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms • Tempo
de carga da bateria interna [até 80%]: 8 horas • Forma de onda do inversor: senoidal pura • Frequência de saída do inversor [+/-
1%]: 60Hz • Tempo de resposta do estabilizador: 1 ciclo de rede • Regulação em modo rede: -10% / +6% • Battery Sabe (auto-
desligamento) • Proteção eletrônica contra sobrecarga • Proteção contra surtos de tensão varistor 65j (8x20us) • Ruído audível
máximo a um metro da unidade: 56 dB • Número de tomadas: 6 Proteções • Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica •
Estabilizador com 4 estágios de regulação ON-LINE • Proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão • Proteção contra
potência excedida [sobrecarga], curto-circuito e sobretemperatura • Proteção contra descarga total das baterias • Fusíveis e
varistores de ação rápida • Fusível reserva [opcional] Recursos comparativos de modelos • True Full Range, seleção automática •
Bateria interna

Total do Fornecedor:R$ 46.800,0000
 
 

Valor Global da Ata:R$ 46.800,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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