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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
Pregão Eletrônico nº 012/2013 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Fornecimento de um Sistema No-Break Modular Vertical com capacidade mínima individual 
de alimentação elétrica de 300 KW (275 KW + 25 KW) – (n+1), composto por módulos de potência 
de proteção elétrica, expansível até 500KW, para suprir a demanda elétrica do Datacenter da 
Unidade do PRODERJ no prédio do Centro Administrativo do Estado do Rio de Janeiro – CAERJ, 
com instalação completa e garantia por 12 (doze) meses. 

2 – DA DESCRIÇÃO DO SISTEMA NO-BREAK MODULAR 

2.1 - Dotado de Alta Disponibilidade, com capacidade mínima individual de alimentação elétrica de 
300 kW, composto por doze módulos de potência de 25 KW, escalável até 500 KW (20 módulos 
de 25 KW). 

2.2 - O sistema deverá integrar os seguintes equipamentos:  

a) No-break Modular de 300 kW (12 módulos de 25 KW) 

b) Quadros de Distribuição de Energia Condicionada. (Vide Diagrama Esquemático – Apenso 
1) 

c) Transformador isolador de 300KVA; 

d) ATS – AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES (Chaves de Transferência Automática de 
Energia) 

2.3 - LOCAL A SER INSTALADO 

2.3.1 - O No-Break será instalado no 3° andar, sala 301; o local disponibilizado deverá a ser 
vistoriado pela empresa licitante, onde deverá ser alocada a solução ofertada de infraestrutura de 
alta disponibilidade.  

2.3.2 - O sistema deverá contemplar 01 (uma) linha de racks para o No-Break e baterias 
dispostas, de forma a criar apenas um corredor.  

2.3.3 - A solução deverá dispor de um sistema No-Break Modular Vertical com potência mínima de 
300 kW com Redundância (N+1), ou seja, (275 kW + 25 kW). O sistema No-Break deverá ser 
trifásico modular, de tecnologia On-Line Dupla Conversão de alta eficiência com distribuição 
elétrica modular integrada, sendo adaptada às necessidades do PRODERJ. 

2.4 - DISTRIBUIÇÕES ELÉTRICAS E CIRCUITOS 

2.4.1 - Todos os suprimentos / alimentações elétricas deverão contemplar os cabeamentos 
dimensionados de acordo com as normas técnicas da ABNT, utilizando principalmente os critérios 
de máxima queda de tensão, ampacidade e classe de isolamento; instalando-se circuitos 
independentes (trifásico + neutro + terra) para atender a todos os quadros elétricos/equipamentos, 
com suas respectivas proteções, conforme a demanda requerida e a potência / amperagem 
descritas no Diagrama Esquemático (Apenso 1). 
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2.4.2 - O Quadro Elétrico do CPD (QDNB3°- 05) deverá ser projetado para atender ao Grau de 
Proteção IP30, estrutura auto isolante com rodapé, estrutura, laterais e porta em perfilado de 
chapa dobrada. As partes laterais deverão ser removíveis (parafusadas na estrutura), 
naturalmente ventiladas e porta provida com fecho rápido e molduras em fitas de borracha. 
Barramento blindado de cobre eletrolítico, sem tratamento nas emendas, e dimensionadas de 
acordo com NBR 6808 nas bitolas compatíveis com a amperagem citada no projeto e fixadas por 
meio de suportes isolantes adequados aos esforços eletrodinâmico correspondentes a máxima 
corrente de curto circuito. Deverá ter a capacidade de distribuir alimentação através de 
barramento blindado para no mínimo 260 posições monofásicas, observando-se uma reserva 
técnica de 20%, não serão toleradas interligações entre barramentos por fios. 

2.4.3 - Todos os circuitos existentes deverão ser migrados e reinstalados nos novos quadros a 
serem fornecidos e instalados. 

2.5 - PAINÉIS ELÉTRICOS 

2.5.1 - Painéis completos, com barramentos (3F+ N +T/ 220 V), disjuntores gerais e secundários, 
equipamentos de medições/aferições/sinalizações, a serem fornecidos e instalados, sendo 
fabricados/dimensionados dentro das normas técnicas da ABNT, e de acordo com as 
potências/amperagens indicadas no Diagrama Esquemático (Apenso 1) e relação abaixo: 

a) Quadro Geral do No-Break (QGNB); 

b) Quadro de Distribuição do No-Break 3° Andar  (QDNB3º-05); 

c) Painel de Manobras (PM) 

2.6 - SUPRIMENTOS E INTERLIGAÇÕES 

a) QGD (Existente) / No-Break; 

b) QGD (Existente) / No-Break (By-Pass Automático); 

c) No-Break / Painel de Manobras; 

d) Painel de Manobras / TRAFO “B”; 

e) TRAFO “B” / QGNB3°- 02; 

f) QGNB3°- 02 / QDNB3º- 05. 

2.7 - ATS – AUTOMATIC TRANFER SWITCHES (Chaves de Transferência Automática de 
Energia) 

2.7.1 - Deverão ser fornecidas e instaladas, 20 (vinte) Chaves de Transferência Automática de 
Energia, para cargas monofásicas de missão crítica, existentes no Datacenter PRODERJ.  

2.7.2 - Estas Chaves de transferência automáticas deverão possuir cada uma delas, um circuito 
inteligente que monitora ambas as entradas, e quando a energia é perdida fornecem uma 
transferência rápida de principal fonte de energia para a fonte alternativa, garantindo o mais alto 
nível de redundância para aplicações de missão crítica. 

2.7.3 - Descrição: 

a) 20 (vinte) Chaves de Transferência Automática de Energia, de 1 U , com duas entradas de 
120 Volts(F+N+T) , e saída com 10(dez) tomadas (novo padrão brasileiro), atendendo à 
NBR 14136.  
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2.8 - TRANSFORMADOR 

2.8.1 - Transformador isolador trifásico à seco, ventilado naturalmente, moldado em resina epóxi, 
tensão de entrada 380/231V (H1-H2-H3-H0), tensão de saída 220/127 (X1-X2-X3-X0), Frequência 
60Hz, potência 300Kva, classe de proteção IP-21, classe: "F", Isolação 0,6Kv, incluindo gabinete 
na cor cinza, rodízios e auréolas de içamento. 

2.9 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO NO-BREAK 

2.9.1 - Deverá ser configurável para uma redundância interna N+1 provendo alta disponibilidade e 
possibilitando a configuração com um módulo de potência a mais do que é necessário para 
suportar a carga conectada; 

2.9.2 - Deverá possuir módulos de inteligência redundantes provendo maior disponibilidade às 
cargas conectadas ao No-Break fornecendo caminhos de comunicação redundantes para funções 
críticas do No-Break; 

2.9.3 - Deverá possuir módulos de potência conectados em paralelo aumentando a disponibilidade 
e permitindo a recuperação imediata, integral, de falhas em módulos isolados; 

2.9.4 - Deverá possuir módulos de Baterias conectados em paralelo aumentando a disponibilidade 
do sistema por meio de baterias redundantes; 

2.9.5 - Todos os principais componentes desse sistema, ou seja, módulos de potência, módulos 
de inteligência e módulos de baterias, deverão permitir a troca a quente (hot-swappable) 
assegurando a energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos durante a substituição 
dos mesmos e permitindo manutenção fácil e rápida através de módulos substituíveis em campo 
pelo próprio usuário; 

2.9.6 - Deverá ser gerenciável através de Display com menus interativos e remotos através de 
placas Web/SNMP; 

2.9.7 - Deverá possuir bypass interno automático que permite a alimentação das cargas 
conectadas com energia da concessionária, no caso de sobrecarga ou falha do No-Break; 

2.9.8 - Deverá possuir a função de diagnóstico automático alertando ao usuário através de 
alarmes previamente configurados sobre possíveis falhas. 

2.10 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA NO-BREAK MODULAR 

2.10.1 - Características de Entrada 

a) Tecnologia IGBT no agente retificador; 

b) Fator de potência: maior que 0,99 com uma carga plena na saída; maior que 0,97 com 
uma carga acima de 25% na saída, sem a utilização de filtros adicionais; 

c) Faixa de tensão de entrada: +/- 15%; 

d) Distorção harmônica de corrente de entrada THDI: <5%, para qualquer nível de carga na 
saída, sem a utilização de filtros adicionais; 

e) Faixa de frequência de entrada: 40 - 70 Hz; 

f) Capacidade com a utilização de “n” módulos No-Break: mínima de 48 KW (N+1); 

g) Tensão de entrada trifásica dos No-Break’s modulares: 380V em 60 Hz 3F+N+T; 
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h) Partida suave: Deverá ser linear de 0 à 100 % da corrente nominal, sem picos de “in-rush”. 
O tempo de partida deverá ser programável no intervalo de 1 a 60 segundos. 

2.10.2 - Características de Saída 

a) Tecnologia IGBT, no agente inversor; 

b) Potência Nominal Total de saída mínima de 300 kW (N+1); 

c) Tensão de saída trifásica dos No-Break’s modulares: 380V em 60 Hz 3F+N+T; 

d) Fator de potência de saída de 1,0; 

e) Distorção harmônica de tensão: 2% máxima, com 100 % carga linear; 

f) Regulação de tensão: +/-1% para 100% de carga linear ou não-linear; 

g) Regulação estática: menor que 5% para qualquer degrau de carga (0 a 100%); 

h) Sobrecarga admissível: Capacidade de Sobrecarga: 125% carga: 10 min; 150% carga: 30 
segundos; Acima de 150% o No-Break deverá transferir a carga para o by-pass eletrônico; 

i) Ajuste manual de tensão: ±5%; 

j) Frequência de saída do inversor: 60Hz (±0,1%); 

k) Faixa de sincronismo com Bypass: ± 0,5 Hz (ajustável até ± 5Hz); 

2.10.3 - Características da Alimentação da Bateria 

a) Deverá possuir teste de bateria automático, programável pelo usuário, de tal maneira que: 

 Não haja desligamento do retificador; 

 Utilize software de controle para determinar a atual capacidade das baterias sem 
colocar a carga essencial em risco, isto é, mantendo o inversor funcionando 100% do 
tempo; 

b) O No-break deverá iniciar a sequência periódica de teste de baterias, numa determinada 
hora e dia, programável pelo usuário; 

c) O usuário poderá habilitar ou desabilitar o teste automático de baterias; 

d) Os resultados dos testes da bateria deverão ser armazenados em microprocessador para 
análise posterior; 

e) Deverão ser distribuídas em módulos (elementos de baterias) que possam ser substituído 
a quente pelo próprio usuário (hot-swap); e 

f) Autonomia mínima de 05 (cinco) minutos para uma carga nominal com redundância (n+1), 
ou seja, em caso de falha de um dos bancos de baterias a autonomia mínima devera ser 
mantida em 05 (cinco) minutos para carga nominal. 

2.10.3.1 - Sistema de gerenciamento de bateria informando 

a) Autonomia da bateria (modo normal ou falho); 

b) Testes automáticos sem desligar o inversor, mantendo a bateria em paralelo com o 
retificador, não podendo exceder em 20% de capacidade para não comprometer a 
performance da bateria; 
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c) O Gerenciamento de baterias deverá monitorar de maneira contínua o status de cada 
bateria e ainda deverá notificar o usuário eventos do tipo: falha de bateria; bateria fraca; 
retirada de bateria do gabinete, dentre outros. 

2.10.3.2 - Características Gerais 

a) Tipo VRLA. As baterias deverão ser alojadas em módulos próprios, substituíveis pelo 
próprio usuário “hot-swap”, instaladas dentro do gabinete externo de baterias exatamente 
no mesmo padrão de gabinete da No-Break. (não serão aceitas soluções em estantes ou 
adaptações do produto original do fabricante); 

b) Deverá ser calculada para suportar o inversor a plena carga, fator de potência nominal e 
temperatura ambiente entre 20ºC e 30ºC por 5 minutos de autonomia (N+1); 

c) A expectativa de vida das baterias deve ser de 5 (cinco) anos; 

d) O sistema deverá permitir a adição de módulos de baterias para extensão da autonomia, 
internamente ou em gabinete externo como opção futura; 

e) Para proteção da bateria, a lógica de controle do No-Break deverá interromper o processo 
de descarga da bateria quando a tensão alcançar o nível mínimo ajustado, que deve 
depender da taxa de descarga; 

f) O carregador de bateria não poderá gerar ripple superior a +/-1% da tensão nominal nas 
baterias conectadas. 

2.10.3.3 - Eficiência do sistema 

a) O rendimento total, em modo normal de operação ou em bateria, não poderá ser inferior a 
96% com 40% a 100% de carga. 

2.10.4 - Características Ambientais 

a) Temperatura ambiente de operação: 0º C a 40º C; e 

b) Umidade relativa: 0 a 95 % sem condensação. 

2.10.5 - Acessos Físicos 

a) A instalação e montagem do No-Break deverão oferecer acesso frontal e lateral; 

b) A manutenção do No-Break deverá possuir acesso frontal aos seus componentes, tais 
como fusíveis, módulos de potência, circuitos de controle, contatores e componentes 
ativos; 

c) A entrada dos cabos de potência tanto de AC quanto DC poderá dar-se pelas partes 
superior ou inferior do No-Break, sendo conectados numa seção específica do No-Break. 

2.11 - ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

2.11.1 - Características Gerais de Funcionamento 

a) Para facilidade de manutenção, ampliação e tolerância às falhas, os conversores de 
potência do sistema deverão ser projetados como módulos extraíveis, podendo ser 
removidos e inseridos pela parte frontal do No-Break ligado “hot-swap”; 
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b) A remoção de um dos módulos seja para manutenção preventiva ou corretiva, poderá ser 
efetuada com o No-Break em plena operação a quente “hot-swap”, desde que respeitada a 
condição de redundância; 

c) A potência total deverá ser distribuída entre os módulos de potência mais, no mínimo, uma 
unidade, implementando, assim, a redundância N+1. No caso de uma eventual falha de 
um módulo de potência os demais deverão alimentar a carga ininterruptamente 
automaticamente (sem qualquer intervenção ou programação do usuário); 

d) O sistema modular vertical fornecido deverá possuir como característica a facilidade da 
substituição de seus módulos. (não serão aceitas soluções de crescimento horizontal – 
conceito de modularidade horizontal). Na existência de um módulo reserva o sistema 
deverá permitir a substituição em no máximo 10 minutos (MTTR <10 minutos); 

e) Os circuitos lógicos principais e as interfaces de sinais do No-Break deverão ser supridos 
por duas fontes redundantes de energia e as alternâncias entre os módulos de controle 
principal e redundante não poderão ser sentidas pela carga;  

f) A remoção de uma seção seja de entrada, saída ou DC não deverá permitir que qualquer 
perturbação seja introduzida na barra da carga crítica. 

2.11.2 - Inversores de Saída 

a) Os inversores de saída deverão recriar permanentemente a forma de onda de tensão de 
saída do No-Break através da conversão da tensão do barramento DC para tensão AC, 
utilizando-se de tiristores IGBT bi-direcionais. Os inversores de saída produzirão uma 
senóide, independente da entrada ser alimentada por fonte AC (operação normal) ou por 
bateria, de forma que nenhuma anomalia, transiente ou “spike” afete qualquer parâmetro 
da onda de saída. 

b) Os tiristores de saída deverão ser capazes de suportar uma sobrecarga de 300 % para 
eliminação de curto-circuito e sobrecarga de 150 % da capacidade nominal, deverá ser 
suportada por, no mínimo, 30 segundos; 

c) Cada inversor de saída deverá ser provido de um contator de saída, de forma a isolá-lo 
fisicamente do barramento crítico, garantindo que a ocorrência de falha em um dos 
inversores não afete a operação de nenhum dos outros inversores conectados a esta 
barra; 

d) Proteção de baterias: Os inversores deverão ser providos de dispositivos de controle e 
monitoração a fim de limitar o nível de descarga do sistema de acumuladores de energia. 
Os circuitos de controle deverão ser capazes de estabelecer o nível de sub-tensão de 
baterias a fim de compatibilizar com qualquer tipo de bateria recomendado para operação 
com sistema No-Break.  

2.11.3 - Chave Estática 

a) Como parte integrante do No-Break, o bypass estático deverá ser fornecido de forma a 
prover uma transferência e re-transferência ininterrupta da carga crítica da saída do 
inversor para a fonte de entrada do bypass, seja de forma programada no caso de serviços 
de manutenção, ou automaticamente na situação em que os inversores não tenham 
capacidade de suprir a carga crítica; 

b) O sistema de comutação estática será constituído de SCR’s dimensionados para suportar 
uma sobrecarga contínua de 125% da capacidade nominal do No-Break. Para sobrecargas 
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instantâneas provocadas por correntes “ïnrush” originadas por dispositivos 
eletromagnéticos, ou por condições de “curto-circuito”, a chave estática deverá ser capaz 
de suportar sobrecargas de até 1000 % por, no mínimo, 10 milisegundos; 

c) A Chave estática deverá possuir design modular, ser “hot-swap” (troca da mesma a 
quente) e possuir capacidade para suportar uma carga nominal total; e 

d) Deverá possuir proteção contra re-alimentação integrada a chave estática. 

2.11.4 - Painel de Controles 

a) Log de eventos: Deverá possibilitar o armazenamento dos últimos 50 eventos e as 
estatísticas relacionadas aos eventos de: entrada em bateria, bateria baixa, falhas no 
tempo de operação em bateria. 

b) Display: Deverá possuir uma tela com display alfanumérico no painel frontal do gabinete do 
No-Break e deverá permitir o controle e a visualização, no mínimo, das seguintes funções: 
Ligar e Desligar a carga; Executar um teste de baterias e inversor; Simular uma falha de 
energia; Shutdown automático comandado; Ativar e desativar a operação do By-pass; 
Tensão de entrada e saída e Corrente de saída; Carga em porcentagem; Freqüência de 
entrada e saída; Status dos conjuntos de baterias; e Status dos conjuntos de potência. 

2.12 - ACESSÓRIOS GERENCIÁVEIS 

a) Adaptador SNMP: Deverá permitir que um ou mais sistemas de administração de rede 
(network management systems - NMS) monitorem e administrem o No-Break em 
ambientes de redes TCP/IP. O adaptador SNMP deverá ser também um Web-Server 
permitindo o gerenciamento e controle do No-Break através da internet; 

b) Adaptador Mod Bus: Deverá ser integrado ao gerenciamento predial existente baseado 
em protocolo Mod Bus; 

c) Software de Shutdown Automático: Deverá permitir o shutdown automático pela rede 
através de software instalado nos servidores conectados ao No-Break. 

3 - DOS SERVIÇOS GERAIS 

3.1 - Esses serviços deverão contemplar: 

a) Alvenarias, concreto, divisórias, lajes de piso e teto, rebaixos, para passagem de cabos 
elétricos instalação de quadros e adaptações na sala do No-Break, controle de acesso 
eletrônico e eletrocalhas.  

b) Limpeza e pintura geral nos ambientes do sistema, em tinta acrílica do tipo suvinil 
acetinada ou superior e preparo das superfícies com massa acrílica, do tipo suvinil ou 
superior, desempenadeira de aço e lixa em todos os ambientes á serem construídos, 
reformados, tratados ou adaptados. 

c) A instalação dos equipamentos e painéis/gabinetes deverá ser feita sobre bases isolantes 
de borracha neutralizadoras de vibrações e descargas elétricas ou sistema de suspensão 
antivibratória. 

d) Remoção de entulhos e materiais, peças e equipamentos inservíveis no local das 
instalações, armazenamentos, transportes, remoções e limpeza de acordo com as NBR 
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específicas, normas internas do prédio e da municipalidade providos de documentação e 
controle. 

e) Testes totais e parciais após a execução de todos os serviços e instalações, sistemas e 
equipamentos obedecendo aos critérios dos fabricantes e as NBR, que deverão ser 
acompanhados e atestados pela contratante. 

f) Fornecimento e montagem de eletrocalhas metálicas, fixadas em alvenarias, lajes de tetos 
ou pelo piso para cabeamento elétrico. 

4 – DA DOCUMENTAÇÃO 

4.1 - Relatórios finais a serem entregues juntos com o equipamento – “Conforme construído”, 
sendo utilizados na elaboração dos documentos finais e definitivos do Sistema No-Break Modular.  

4.2 - Os manuais de operação, instalação e manutenção deverão ser fornecidos ao contratante. 

5 – DO TREINAMENTO 

5.1 - Treinamento operacional dos produtos ofertados para 06 (seis) funcionários a serem 
indicados pelo Contratante com carga horária de 06 (seis) horas, no local da instalação. 

5.2 - Estes treinamentos deverão ser ministrados nas instalações do Contratante, devendo 
sempre ter como suporte didático os próprios equipamentos adquiridos, seus manuais e toda a 
documentação de projeto que compõem o Sistema. 

5.3 - O Proponente deverá ainda informar, para cada treinamento, os pré-requisitos ou 
conhecimentos técnicos mínimos necessários aos treinandos, a fim de se garantir o melhor 
aproveitamento possível na absorção de todos os tópicos apresentados. 

6 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 - Os serviços e materiais rejeitados pela Fiscalização do Contratante, por não estarem de 
acordo com estas especificações técnicas ou não classificados como de primeira qualidade, 
deverão ser refeitos corretamente e com antecedência necessária para não prejudicar o 
andamento cronológico da instalação, arcando a Contratada com o ônus do fato; 

6.2 - Todas as despesas relativas à execução do Objeto, tais como: mão-de-obra, materiais, 
equipamentos, ferramentas, fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas, 
emolumentos, leis sociais, etc., bem como providências quanto à legalização do mesmo perante 
os Órgãos Públicos correrão por conta da Contratada; 

6.3 - Quanto ao treinamento será de inteira responsabilidade da Contratada a escolha dos 
instrutores responsáveis para ministrar cada etapa dos treinamentos. No entanto, o Contratante se 
reserva o direito de solicitar uma substituição do instrutor previamente designado, por motivos por 
ele julgados relevantes; 

6.4 - A Contratada deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART após registro do 
Contrato no CREA; 

6.5 - Será aplicado em todos os seus termos o Decreto nº 3931 de 19 de setembro de 2001; 
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7 - DA GARANTIA  

7.1 - A garantia do Sistema de No-Break Modular deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data 
do término de sua instalação e da emissão do Termo de Aceite Definitivo pela Gerência de 
Engenharia e Infraestrutura – GEI. 

7.2 - Serviços a serem executados durante a garantia 

1. Durante o prazo de garantia técnica, a Contratada prestará serviços de assistência técnica aos 
equipamentos que compõem o Sistema de No-Break Modular por meio de manutenção 
corretiva e preventiva, sem ônus para o Contratante. 

2. Durante o período de garantia, o suporte deverá estar disponível em regime integral 
(24hX365dias), com atendimento in loco, sendo: 

2.1. Máximo de 04 (quatro) horas corridas para chegar ao local de atendimento, após a 
abertura do chamado. 

2.2. Máximo, 06 (seis) horas corridas a partir da chegada ao local de atendimento para 
resolução de problemas. 

3. Todas as substituições de peças, ajustes e reparos necessários, deverão ser compatíveis com 
os ofertados pela licitante e deverão estar de acordo com os manuais e normas técnicas 
especificadas pelo Fabricante. 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 - Disponibilizar os locais onde serão instalados os equipamentos do Sistema de No-Break 
Modular, permitindo o acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para 
execução dos serviços referentes ao objeto.  

8.2 - Prestar todas as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada. 

8.3 - Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento e 
instalação dos equipamentos. 

8.4 - Fiscalizar a entrega e instalação do Sistema de No-Break Modular, podendo sustar, recusar, 
solicitar fazer ou desfazer qualquer entrega ou serviços, no todo ou em parte, que não esteja de 
acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Termo. 

8.5 - Emitir relatórios sobre os atos relativos à execução do Contrato que vier a ser firmado, em 
especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, à exigência de 
condições estabelecidas e proposta de aplicação de sanções. 

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 - Comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 
os esclarecimentos julgados necessários. 

9.2 - Possuir técnicos devidamente qualificados / treinados pelo fabricante do Sistema No-Break 
Modular para a execução, instalação e testes de operação. 

9.3 - Efetuar a entrega dos equipamentos correspondentes do Sistema de No-Break Modular de 
acordo com as especificações e demais condições previstas neste Termo de Referência. 
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9.4 - Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do 
fornecimento do objeto do presente Termo de Referência. 

9.5 - Elaborar Projeto Executivo e executar os serviços, de acordo com as NBR específicas e 
recomendações dos fabricantes dos equipamentos.  

10 - DA VISTORIA 

10.1 - Deverá ser realizada vistoria nos locais de instalações do Sistema de No-Break Modular, 
mediante agendamento prévio pelos telefones (21) 2333-0249 ou 2333-0250, com os servidores 
da Gerência de Engenharia e Infraestrutura – GEI, conforme previsto no subitem 6.5 do Edital. 

11 - DOS PRAZOS 

11.1 - O prazo de vigência do Contrato (Anexo IX) será de 12 (doze) meses, contados a partir de 
__/__/__, desde que posterior à data de publicação do seu extrato no Diário Oficial, valendo a 
data da publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada 
neste item. 

11.2 - O prazo para entrega e instalação do Sistema No-Break Modular será de até 90 (noventa) 
dias corridos, contados a partir da data da formalização contratual. 

12 - DO LOCAL DE ENTREGA E DE INSTALAÇÃO 

12.1 - Unidade do PRODERJ no prédio do Centro Administrativo do Estado do Rio de Janeiro – 
CAERJ, localizado na Av. Nilo Peçanha nº 175/3º andar, sala 301 – Centro - Rio de Janeiro – RJ 
(entrada pela Rua da Ajuda nº 5). 

 



 

 

 

 

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TR-PE nº 12/13 
11 
 

APENSO I: 

Diagrama Esquemático de Interligação 

 
 


