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

Anexo II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
Pregão Eletrônico nº 012/2009 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 - Prestação de serviços para atualização tecnológica do sistema de fornecimento ininterrupto de 
energia (No-Break/Grupo Motor Gerador), para atender a Central de Operações do PRODERJ/Rede 
Governo, com suas respectivas instalações e adequações ambientais, incluindo o fornecimento de 
materiais, equipamentos, componentes, dispositivos e acessórios. 
 
2 – DA DESCRIÇÂO BÁSICA DO SISTEMA NO-BREAK/GRUPO MOTOR GERADOR 
 
2.1 - Equipamentos: 
 
a) No-Break de 275 KVA trifásico, com chave estática – 01 (uma) unidade; 
b) Transformador isolador 400/220V de 275KVA – 01 (uma) unidade; 
c) Grupo gerador de 757/687 KVA, trifásico, tanque de combustível em polipropileno (250litros de óleo 

diesel), com filtros, painéis, baterias, dutos de escapamento, filtros e condensador (tratamento de 
gases) – 01 (uma) unidade; 

d) Unidade de Supervisão de Corrente Alternada (USCA), tipo microprocessado - 01 (uma) unidade; 
 
2.1.1 - Todo e qualquer tipo de equipamento(s) necessário(s) ao perfeito funcionamento do sistema e de 

suas interligações. 
 
2.2 – Componentes dos Equipamentos: 
 
a) Banco de baterias seladas inteligentes, montado em dois conjuntos, para 15 minutos de autonomia, a 

plena carga. 
b) Painel sinalizador, com indicativos de operação e falhas; 
c) Quadros de controle (Automático e Manual) e de transferência de energia (QTE); 
d) Painéis e quadros de distribuição de energia condicionada (No-Break), de Ar condicionado central e 

de energia emergencial (GMG), conforme Diagrama Esquemático (Apenso 1); 
e) Sistema de arrefecimento, com instalação de dutos e exaustores específicos; 
f) Sistema de calços/amortecedores anti-vibratórios, que evitem a propagação para a estrutura predial; 
g) Sistema de gerenciamento/monitoração remota do No-Break/Banco de Baterias e do Grupo Motor 

Gerador, com softwares específicos a serem fornecidos e instalados, na sala da Engenharia, com 
todos os dispositivos e acessórios; 

h) Todo e qualquer tipo de componente necessário ao perfeito funcionamento do sistema e de suas 
interligações. 

 
2.2.1 - Painéis Elétricos: 
 
2.2.1.1 - Painéis completos, com barramentos (3 F+ N +T), disjuntores gerais e secundários, 
equipamentos de medições/aferições/sinalizações, à 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 de Comando Automático (QCA); 
b) Quadro de Comando Manual (QCM); 
c) Quadro de Transferência de Energia (QTE); 
d) Quadro de Exaustão e Iluminação de emergência do 3° Subsolo (QEI3ºSS) 
e) Quadro Geral de Distribuição (QGD); 
f) Painel de Manobras (PM); 
g) Quadro Geral do No-Break (QGNB); 
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h)   Quadro de Distribuição do No-Break 3° Andar 01 (QDNB3º-01); 
i)  Quadro de Distribuição do No-Break 3° Andar 02 (QDNB3º-02); 
j)  Quadro de Distribuição do No-Break 3° Andar 03 (QDNB3º-03); 
k)  Quadro de Distribuição do No-Break 3° Andar 04 (QDNB3º-04); 
l)  Quadro de Distribuição do No-Break 7° Andar 01 (QDNB7º-01); 
m)  Quadro de Distribuição do No-Break 22° Andar 01 (QDNB22º-01); 
n)  Quadro de Distribuição do No-Break 23° Andar 01 (QDNB23°-01); 
o)  Quadro de Distribuição do No-Break 24° Andar 01 (QDNB24º-01); 
p)  Quadro Geral do Gerador (QGG); 
q)  Quadro de Iluminação de Emergência 3° Andar (QIE3°); 
r)  Quadro de Iluminação de Emergência 7° Andar (QIE7°); 
s)  Quadro de Iluminação de Emergência 22° Andar (QIE22°); 
t)  Quadro de Iluminação de Emergência 23° Andar (QIE23°); 
u)  Quadro de Iluminação de Emergência 24° Andar (QIE24°); 
v)  Quadro Geral do Ar Condicionado (QGAC); 
w)  Quadro do Ar Condicionado 3° Andar 01 (QAC3º-01); 
x)  Quadro do Ar Condicionado 3° Andar 02 (QAC3º-02); 
y)  Quadro do Ar Condicionado 21° Andar 01 (QAC21º-01); 
z)  Quadro Secundário do Gerador (QSG). 
aa)  Quadro de Distribuição do Gerador (QDG) 
bb)  Quadro do Ar Condicionado 3° Andar 03 (QAC3º-03); 

 
2.2.2 - Suprimentos e interligações: 
 

a)  GMG / QTE; 
b)  PGBT / QTE; 
c) QTE / QEI3ºSS; 
d) QEI3ºSS / EXAUSTORES; 
e) QTE / QGD; 
f) QGD / QGG; 
g) QGD / NO-BREAK; 
h) QGD / NO-BREAK (By-Pass Automático); 
i) QGD / PAINEL DE MANOBRAS (By-Pass Manual); 
j) NO-BREAK / PAINEL DE MANOBRAS; 
k) PAINEL DE MANOBRAS / TRAFO “A”; 
l) TRAFO “A” / QGNB; 
m) QGNB / QDNB3º-01; 
n) QGNB / QDNB3º-02;  
o) QGNB / QDNB3º-03; 
p) QGNB / QDNB3º-04; 
q) QGNB / QDNB7º-01; 
r) QGNB / QDNB23º-01; 
s) QDNB23º-01 / QDNB22º-01 
t) QDNB23º-01 / QDNB24º-01 
u) QGG / QIE3°; 
v) QGG / QIE7°; 
w) QGG / QIE23°; 
x) QGG / QGAC; 
y) QGG / TRAFO “B”; 
z) QIE23° / QIE22°; 
aa) QIE23° / QIE24°; 
bb) QGAC / QAC3º-01; 
cc) QGAC / QAC3º-02; 
dd) QGAC / QAC21º-01; 
ee) TRAFO “B” / QSG; 
ff) QSG / QAC3º-03; 
gg) QSG / QDG. 
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2.2.3 - Distribuições Elétricas e Circuitos: 

 
a) Executar todos os suprimentos / alimentações elétricas, com 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). 

 
b) Fornecer e instalar um disjuntor em caixa moldada para o PGBT, termomagnético, tripolar, com Vn 

superior a 400V, 60Hz, corrente nominal de 1100A dimensionada de acordo com potência e voltagem 
do GMG (757KVA e 400V), capacidade de ruptura de 65KA a 400Vca, contatos auxiliares, contato de 
alarme (sinaliza as proteções termomagnéticas), relé de mínima tensão, bobina de abertura, 
motorização, relé integral de tensão (desliga o disjuntor por falta de fase, subtensão, falta de neutro, 
e sobretensão), relé detector de falta a terra; intertravamento mecânico e alavanca rotativa. 

 
c) Quadro Elétrico do CPD (QDNB3°-01) deverá ser projetado para atender ao Grau de Proteção IP30, 

Estrutura auto isolante contendo 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 em projeto, 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 160 posições monofásicas, 
observando-se uma reserva técnica de 20%, não serão toleradas interligações entre barramentos por 
fios. 

 
d) Na instalação da iluminação de emergência, a partir dos Quadros de Iluminação de Emergência 

(QIE), dos andares (3°,7º, 22°,23° e 24°), deverão ser executados circuitos monofásicos 220V (Fase 
+ Neutro), respeitando-se os critérios de distribuição e proteção dos mesmos, de forma a atender a 
iluminação de cada andar (considerando para cálculo 32 W/2,25m²; limitado à 30 amperes por 
pavimento). 

 
e) Todos os circuitos existentes deverão ser migrados e re-instalados nos novos quadros a serem 

fornecidos e instalados. 
 
f) Deverão ser utilizados os shaft’s verticais existentes, mantendo o padrão das instalações; e quando 

forem executadas as distribuições/alimentações horizontais, estas deverão seguir embutidas em 
eletrocalhas de chapas perfuradas pré-zincadas, de aço galvanizado em “U” com tampas 
parafusadas considerando todos os arremates com curvas horizontais, conexões derivações e 
demais acessórios de fixação e suporte dos leitos (atirantadas/afixadas na laje do teto, acima do forro 
existente). Quando não existir forro, a mesma deverá seguir o padrão existente (ver detalhes no local 
da instalação).  

 
2.2.4 - Aterramento: 
 
2.2.4.1 - Deverá ser executado um sistema de aterramento exclusivo com tensão máxima admissível 
entre neutro e terra de 1 Volt AC e impedância máxima de 3 Ohms (medidas no condutor isolado), para 
alimentação e interligação aos quadros elétricos de fornecimento de energia condicionada. 
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3 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS: 
 
3.1 – NO BREAK
 
3.1.1 - Configuração do Sistema de Fornecimento de Energia Condicionada: 

 
• 01 (um) No Break 275 KVA (cos φ = 0,9); 
• 01 Chave Estática 275 KVA; 
• Banco de baterias seladas, inteligente, para o No-Break 275 KVA com autonomia de 15 (quinze) 

minutos, montado em dois conjuntos para flexibilizar a manutenção (40 baterias de 500 W por 
conjunto); 

• Painel para Manobras de manutenção (PM); 
• 01 Transformador Isolador 400/220 V de 275 KVA; 
• Quadro Geral do No-Break (QGNB); 
• Quadros de Distribuição de Energia Condicionada (QDNB3-01, QDNB3-02, QDNB3-03, QDNB3-

04, QDNB7-01, QDNB22-01, QDNB23-01 e QDNB24-01). 
 
3.1.2 - Características: 
 
3.1.2.1 - Gerais: 

 
• Unidade No-Break proposta deverá ser constituída de inversor alimentado por 

Retificador/Flutuador com banco de baterias montado em 02 x Gabinetes Metálicos, cada um 
contendo 40 monoblocos de 500watts para autonomia de 15 minutos à no mínimo 202KW de 
carga, dotado de chave estática. Em caso de manutenção no String de Baterias, o sistema No-
Break deverá permanecer em operação normal, obviamente que neste caso a autonomia será 
reduzida até que o mesmo seja restabelecido. 

• Transformador isolador de 275 KVA. 
• O sistema operará em regime contínuo, fornecendo para os equipamentos de informática uma 

alimentação regulada e eletricamente isolada. O No-Break será projetado para assegurar o 
máximo desempenho e segurança, utilizando somente componentes testados da mais alta 
qualidade. 

• Serão aceitos somente fabricantes que produzam estes tipos de sistemas, baseados no 
funcionamento comprovado de unidades instaladas. 

• Todos os componentes, aparelhos e dispositivos deverão ser do mesmo fabricante e/ou fabricados 
por terceiros sob sua supervisão técnica, mantendo-se a compatibilidade e padronagem. 

• Temperatura Ambiente para funcionamento:   
 

• Umidade: 10% a 95% sem condensação. 
• Ruído audível: < 75 dBA/1m. 
• O equipamento será projetado para máxima eficiência de operação, para garantir um custo mínimo 

de operação. 
• O equipamento deverá ser projetado e testado de acordo com as recomendações IEC. 
• Em operação normal, o Retificador flutuará convenientemente as baterias e alimentará o Inversor. 

Na falha da rede, as baterias passarão a suprir o Inversor.  
• O sistema de regulação do Inversor incluirá Regulador de Tensão de saída, bem como 

Reguladores de Tensão e Corrente CC. 
• Será prevista redução de harmônicas na tensão de saída, através de técnica de pulsos, para obter-

se maior rendimento e resposta mais rápida no Inversor. Não haverá nenhuma chave para a 
transferência entre Retificador e Baterias. 

• Software de gerenciamento remoto compatível com Windows XP. 
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3.1.2.2 - Técnicas: 
 

a) Classe de proteção: IP20 
b) Terminais Identificados de saída 
c) Eficiência superior a 95% 
d) Distorção de corrente na entrada de 3 a 5% 
e) Tensão nominal de entrada e de saída 400 Vca 
f) Fator de potência 0.99 na entrada e 0.9 na saída 
g) Regulação de ±1% 
h) Tensão do banco de baterias 480 Vcc 
i) Interligação com micro através de interfaces de comunicação nos padrões WEB/SNMP (RJ45), 

RS-232 (DB-9) e login para registro dos últimos eventos no display e/ou através de software. 
j) Painel frontal tipo “Display” com as seguintes leituras de grandezas elétricas: 

 Tensões de fase – fase de entrada e saída; 
 Corrente de entrada e saída; 
 Tensões de fase – neutro de inversor e By-Pass; 
 Tensão e corrente de bateria; 
 Tensão e corrente de barramento CC; 
 Freqüência de entrada e saída; 
 Temperatura; 
 Data e Hora; 
 Log de no mínimo os últimos 100 eventos; 

k) Sinalizações e Alarmes nas seguintes ocorrências: 
 Falta de energia elétrica; 
 Bateria baixa; 
 Falha ou defeito geral; 
 Ligado ou em condições de operação; 
 By-Pass automático; 
 By-Pass manual; 
 Rede alternativa; 
 Rede principal; 
 Retificador; 
 Inversor; 
 Carga; 
 Bateria; 

l) Possibilidade de operação remota e partida pelas baterias; 
m) Possibilidade de operação em redundância conforme NBR 11875; 
n) Dotado de desligamento de emergência via botão no painel, que possibilite o usuário desconectar 
a rede de entrada, By-Pass, inversor e baterias, com imediata interrupção de todo o sistema; 
o) Sinalização local (indicação visual): 

 Led indicativo de Inversor em funcionamento; 
 Led indicativo de carga normal; 
 Led indicativo de baterias normais; 
 Led indicativo de carga alimentada através de By-Pass manual; 
 Led indicativo de falha na rede de entrada/bateria/retificador ou inversor; 
 Led’s indicativos de operações normais ou em sobrecarga; 
 Led indicativo de cargas nas baterias (normal ou em sobrecarga).  

p) Alarmes sonoros (Resetáveis): 
 Bateria em descarga; 
 Bateria em final de descarga; 
 Sobrecarga; 
 By-Pass automático; 
 Sobre-temperatura; 
 CA alta/baixa na saída; 
 Sub/sobre-tensão na bateria; 
 Sobre-tensão barramento CC; 
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3.1.3 - Retificador/Carregador: 
 
3.1.3 - O retificador/carregador deve converter energia AC de entrada em uma tensão DC regulada para 
alimentar o inversor e recarregar a bateria. O retificador/carregador deve trabalhar com IGBT’s com 
chaveamento em alta freqüência PWM, possuir circuito eletrônico de proteção que limite a corrente de 
entrada máxima, evitando eventuais danos aos IGBT’s. Deverá ser modular para permitir 
manutenção/substituição do módulo retificador com tempo médio para reparos (MTTR) inferior à 30 
minutos. O retificador/carregador também deve prover o seguinte: 
 

a) Tensão de entrada: 400VCA (3F+N+T). 
b) Configuração: Trifásico 
c) Range de tensão entrada: +10 – 15%. 
d) Range de freqüência de entrada: 60Hz +/- 5%. 
e) Fator de potência na entrada 0.99 
f) Deve possuir limites de corrente de entrada programáveis quando operando no modo normal: 

 Limite de corrente de entrada de 100 – 115% da corrente nominal de entrada. 
 Limite de corrente de recarga das baterias 10 – 15% da corrente nominal de entrada, 

independente da carga na saída do No-Break. 
 Limite de corrente total, para proteção contra sobrecarga e curto-circuito na parte CC. 

g) Retornar para carga de flutuação quando a corrente de carregamento diminua para um 
determinado valor pré-ajustado, para evitar sobrecarga da bateria em caso de curto falha na rede. 

h) Deve possuir capacidade de alimentar o inversor à plena carga, e simultaneamente recarregar a 
bateria para 90% de sua capacidade máxima em um período 10 x o tempo de descarga. 

i) Deve possuir limites de corrente de entrada programáveis para operação com o grupo motor 
gerador: 

j) A distorção harmônica máxima de corrente de entrada (THDi) deve ser entre 3 - 5%. 
k) Deve possuir partida em rampa configurável de 3 – 60 segundos. 
l) A tensão nominal DC de saída deve ser 480VDC. Deve operar com 40 Baterias (considerando 

monoblocos 12Vcc / MOD. PWHRL 500 Watts com vaso retardante anti chama). 
m) Regulação de tensão de saída DC: +/- 0,5% 
n) Ripple de saída inferior a 0,5% (pico a pico) 
o) Equalização: deve possibilitar controle automático e manual para equalização das baterias. 
p) Sensor DC: deve possuir sensor DC redundante para proteção contra sobretensão no 

barramento. 
q) Utilizar circuitos Microprocessados, configuração de 12 pulsos para reduzir a distorção harmônica 

da rede. 
r) Ser protegido contra transientes normais de tensão, tais como os produzidos pelos 

chaveamentos e outros distúrbios na rede. 
s) Serão disponíveis as seguintes indicações: falha na bateria (sub-tensão CC), falha no 

carregamento, falha do ventilador, sobre-tensão CC, sobre-corrente. 
t) Incluir uma unidade de operação com botões de comando para liga/desliga e carga de 

equalização manual, e lâmpadas sinalizadoras de equipamento ligado, carga rápida e falha geral. 
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3.1.4 - Inversor: 
 
3.1.4.1 - O Inversor deverá ser do tipo chaveamento alta freqüência – PWM com IGBT’s, possuir um 
circuito eletrônico de limite de corrente para proteção dos IGBT’S e de todo o circuito inversor, estar 
sempre alimentando a carga e equipado com uma unidade de operação com botões de comando para 
liga e desliga e lâmpadas sinalizadoras para equipamento em operação, inversor ligado à carga e falha 
geral. Deverá ser modular para permitir manutenção/substituição do módulo retificador com tempo médio 
para reparos (MTTR) inferior a 30 minutos. Deverá manter na saída as seguintes características elétricas 
para a carga (computador e periféricos): 
 

• Configuração: Trifásico; 
• Distorção Harmônica Total de tensão para saída: (THDV): <2.1% para carga linear, e < 5% para 

carga 100% não linear. 
• Fator de Potência =0,9; 
• Inversor - 480 VCC; 
• Tensão de Saída 400/231 VCA (3F+N+T); 
• Regulação de tensão estática ± 1% da tensão nominal de saída. 
• Regulação da tensão dinâmica +/-3% da tensão nominal de saída, para degrau com 100% de 

carga, e transferências para o modo bateria, com recuperação em 40ms. 
• Eficiência Total do sistema: 95%, excluindo transformadores e acessórios. 
• Freqüência: 60 Hz ±1%; 
• Distorção para cada harmônico: < 3%; 
• Distorção harmônica total: < 5%; 
• O Inversor terá capacidade de fornecer alta e sobre-corrente para os surtos de partida; 
• Para se obter alta confiabilidade, os circuitos de controle serão montados em placas de circuito 

impresso, utilizando circuitos integrados analógicos, digitais CMOS e Microprocessadores; 
• Forma de onda Senoidal On-Line; 
• Deverão ser disponíveis as seguintes indicações: 
• Falha de fusível, falha de ventilador, sobre-corrente, tensão de saída anormal, tensão de bateria 

baixa. 
• O inversor desligará automaticamente se a tensão da bateria cair a um nível inferior ao mínimo 

especificado, durante uma falha prolongada de rede. 
• O inversor deverá ser projetado de maneira que se possa adicionar mais unidades para operação 

paralela passiva, na configuração hot stand-by, sem alterações no equipamento instalado. 
• Aplicável para sistemas redundantes passivos. 
• Dotado de botão de emergência, para desligamento imediato em caso de algum tipo de pane. 

 
3.1.5 - Chave Estática (By-Pass): 
 
3.1.5.1 - O No-break deverá ter um sistema de chaveamento eletrônico que efetue uma comutação 
ininterrupta de carga para rede de vice-versa, de acordo com as condições especificadas para saída do 
Inversor.  Se o Inversor falhar, a carga será transferida para rede através do transformador de By-Pass, 
sem interrupção. 
 
3.1.5.2 - O By-Pass deve ser uma fonte alternativa para o barramento crítico, quando realizada uma 
manutenção no No-break, ou em caso de falha. O By-Pass deve consistir de uma chave estática (SCR’s), 
para transferências instantâneas entre as fontes possuindo as seguintes características operacionais: 

 
• As transferências para o By-Pass devem ser automaticamente realizadas no caso de: sobrecarga 

de saída, tensão de saída fora do limite  especificado, sobretemperatura, descarga total da bateria 
e falha no  No-break.  

• A retransferência automática para o inversor deve ser executada sempre que o mesmo é capaz de 
alimentar a carga crítica. 
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• A retransferência automática para o inversor deve ser inibida quando: o By-Pass foi ativado 
manualmente, após 03 retransferências automáticas em um período de 10 minutos, e em caso de 
falha do sistema No-Break.  

• Todas as transferências para o By-Pass devem ser inibidas nas seguintes condições: tensão de 
By-Pass fora dos limites (+/-10% da nominal), freqüência do By-Pass fora dos limites (+/-3Hz, 
ajustável), e By-Pass sem sincronismo.  

• Tempo de transferência: Transferência completa em menos que 4ms. 
 

3.1.5.3 - O By-Pass pode ser manualmente ativado através do painel de controle ou remotamente através 
de uma entrada de alarmes. 
 
3.1.6 - Painel de Manobras / By-Pass Manual: 
 
• Deverá ser fornecido e instalado 01 (um) Painel de Manobras para manutenção das saídas do 

inversor, “By-Pass” e carga para o isolamento da unidade em manutenção. 
 
• O sistema deverá possuir By-Pass Manual Externo ao No-break, o mesmo deverá ser composto por 

Chaves Seccionadoras de 630A, sendo que a Chave respectiva de By-Pass deverá conter contato 
NA/NF, permitindo que em caso de manobra indevida o No-Break seja colocado imediatamente em 
By-Pass estático, impossibilitando paralelismo do Inversor com a Rede/Concessionária. 

 
• O Painel de Manobras (PM) deverá estar montado em Gabinete metálico, com característica 

construtiva similares ao Sistema No-Break, no mesmo dimensional, cor e chapa, permitindo 
alinhamento completo do sistema.  

 
3.1.7 - Banco de Baterias Seladas: 
 
3.1.7.1 - Deverá ser fornecido e instalado, 01 banco de baterias seladas, não automotivas, autonomia de 
15 minutos, montado em dois conjuntos para flexibilizar a manutenção (40 baterias de 500 W por 
conjunto); microprocessado, com gerenciamento via software, temperatura, data e hora, teste do banco; 
acondicionadas em estante metálica apropriada; com vida útil desejável de 05 (cinco) anos. 
 

• Tipo: VRLA Estacionária, chumbo-ácida, selada, válvula regulada, do Tipo VRLA. Com vida 
expectativa útil estimada de 05 (cinco) anos. 

• Vaso Retardante anti-chama, tampas, e sobretampas em material V-0, de alto impacto, aprova de 
vazamentos e estanque a gases. 

• Não são aceitas baterias automotivas, A bateria deverá permitir assim a otimização de espaço na 
sua instalação. 

• Autonomia mínima: 15 minutos à plena carga de 202 KW. 

• A bateria deve ser calculada para uma descarga de até, no máximo, 1,67 Vpe. 

• Tensão de flutuação: 2,25 Vpe. 

• Tipo de montagem: em gabinete fechado, no mesmo padrão do No-Break, ou seja, mesma cor, 
profundidade e altura. 

• Os gabinetes de baterias devem possuir rodízios para movimentação e permitir manutenção 
apenas frontal. As baterias devem ser alojadas em bandejas internas removíveis pela frente do 
gabinete, de modo a facilitar a sua manutenção. 

• Proteção: Disjuntor termo-magnético instalado em cada gabinete de baterias, com contato auxiliar 
e UVT para monitoração pelo No-Break. 
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3.1.8 - Sistema de Gerenciamento de Baterias 

 
3.1.8.1 - O No-break deve possuir um sistema de gerenciamento de baterias com as seguintes 

características: 
 

• Informar o tempo de bateria remanescente enquanto no modo de operação normal e em bateria. A 
informação de autonomia deve ser real-time, mesmo nas condições de mudança de carga. 

• Testar automaticamente os bancos de baterias para certificar que sua capacidade é de no mínimo 
80% da nominal. Uma vez detectado qualquer problema como baixa capacidade (<80%), bateria 
aberta, bateria em curto, o sistema deve informar alarme no display e sistema de monitoração 
remota. 

• O teste deve ser realizado nas baterias sem qualquer tipo de risco à carga crítica. Para tal teste o 
retificador não poderá ser desligado e a carga crítica deverá ser dividida com a bateria, garantindo 
assim a total segurança do sistema mesmo no caso de falha do banco de baterias durante o teste. 

 
3.1.9 - Comunicações: 
 

• O No-Break deve possuir 2 x slots de comunicação, onde podem ser instalados até 2 dispositivos 
de comunicação. 

• O No-Break deve possuir interface WEB/SNMP – RJ45, instalado em um dos slots, como padrão. 
• Deve possibilitar monitoração via Web-browser. 
• A notificação remota de eventos deve ser realizada através de email, traps SNMP ou mensagens 

na rede. 
 
3.1.10 - Interfaces de Comunicações: 
 

• Contato de alarme: um contato seco de alarme sumário deve ser fornecido. Este contato deve ser 
do tipo NA/NF, e deve suportar 10A com 240 Vca ou 14 Vcc. 

• RS 232: Deve possuir interface RS 232 para comunicação, diagnóstico e configuração do sistema. 
• Entrada de alarmes: Duas entradas devem ser fornecidas para monitoração do status de contatos 

secos externos. As configurações desta entrada devem ser realizadas através da porta RS 232. 
 
3.1.11 - Proteções: 
 

• Retificador/Carregador e By-Pass devem ser protegidos através de fusíveis individuais para cada 
fase. 

• Para o Sistema No-Break de 275KVA/247KW, deverá ser instalado 01 banco de baterias seladas, 
não automotivas, autonomia de 15 minutos, montado em dois conjuntos para flexibilizar a 
manutenção (40 baterias de 12 V / 500 W por conjunto), sendo que cada conjunto deverá possuir 
um disjuntor caixa-moldada termo-magnético, com bobina de SHUNT TRIP e contatos auxiliares. 

• Proteção de saída deve ser fornecida através de circuito eletrônico de limite de corrente e fusíveis 
no circuito inversor. 

 
3.1.12 - Funcionamento: 
 

• O Sistema fornecerá alimentação elétrica de alta qualidade, filtrando transientes momentâneos, 
picos e interrupções presentes na rede elétrica, suprindo a carga crítica com energia condicionada. 

• Se a rede elétrica é interrompida, ou está fora dos parâmetros, o No-Break usa a fonte do banco 
de baterias para manter a alimentação da carga crítica por um período determinado, até a 
transferência para o GMG (grupo motor-gerador), que após atingir sincronismo, passa a fornecer 
energia para o No-Break, banco de baterias, iluminação de emergência e refrigeração. 

• O No-Break deverá operar como um sistema TRUE on-line, dupla conversão, nos seguintes 
modos: 
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3.1.13 - Normal: 

 
• A carga crítica fica continuamente alimentada pelo inversor do No-Break. O retificador transforma a 

energia CA da rede em CC para alimentar o inversor e carregar simultaneamente a bateria. 
 

3.1.14 - Bateria: 
 

• Quando a energia CA da rede falha, a carga crítica continua sendo alimentada pelo inversor que, 
sem nenhum chaveamento, obtém energia da bateria. Não haverá interrupção de energia para a 
carga crítica quando houver falha ou retorno da energia CA da rede. 

 
3.1.15 - Recarga: 

 
• Uma vez restaurado a energia CA da rede, o retificador alimenta o inversor e simultaneamente 

carrega a bateria. Isto é uma função automática e não causa nenhuma interrupção para a carga 
crítica. 

 
3.1.16 - By-Pass: 

 
• No caso de sobrecarga ou falha interna no inversor, a chave estática transferirá a carga para a rede 

sem interrupção para a carga crítica. O retorno do modo BY-PASS para NORMAL será automático, 
exceto no caso em que a sobrecarga excede os limites especificados ou ocorrência de falha interna. 

 
3.1.17 - Construção: 
 
• O equipamento deverá ser projetado para suportar, sem danos, as correntes de curto circuito que 

possam ocorrer sob condições de falhas, em todos os pontos do equipamento. Todos os circuitos de 
controle deverão ser protegidos com fusíveis.  

• A estrutura deverá ser feita em perfis de aço de melhor qualidade e de tamanho e espessura 
adequada, sendo livres de torções e outros defeitos. 

• A porta frontal do gabinete deverá ser manufaturada em aço galvanizado de primeira qualidade, com 
cantos arredondados e bem acabados. 

• O gabinete deverá permitir acesso aos terminais de todos os cabos, de maneira satisfatória, e todos 
os cabos blindados serão eficientemente enfaixados e aterrados. 

• As estruturas e superfícies dos painéis de aço do gabinete deverão ter acabamento de alta qualidade 
e serão protegidos contra corrosão.  

• O processo de tratamento das chapas consistirá de jateamento e pintura com primer à base de epóxi.  
O acabamento final deverá ser feito com tinta de dois componentes à base de epóxi, curada em 
estufa.  As peças não pintadas deverão ser bicromatizadas.  Os barramentos serão isolados a ar e 
fixados rigidamente de maneira a suportar esforços mecânicos que possam ocorrer sob condições de 
falhas máximas. Etiquetas gravadas, explicando a operação dos vários controles, sendo instaladas 
em posições apropriadas. 

• O sistema de refrigeração deverá incluir ventiladores com motores trifásicos equipados com proteção 
contra sobrecarga.  O sistema de controle deverá utilizar placas de circuito impresso. As placas 
deverão ser tropicalizadas e com máscara de solda. O equipamento deverá funcionar com variação 
de temperatura de 0 a 40 ºC e umidade relativa de 10 a 95 %, sem condensação. 

• As placas deverão possuir furos metalizados e terminais de teste, sendo providas de guias que 
impeçam a montagem inadequada. Todos os componentes deverão ser acessíveis pela frente do 
gabinete, através de porta com dobradiça. As placas de circuito impresso do inversor e retificador 
deverão ser modulares para facilitar a substituição. 
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3.2 - GRUPO MOTOR GERADOR - GMG
 
• 01 (um) Grupo Gerador diesel, para funcionamento singelo, na potência de 757/687 KVA 

(Standby/Prime Power), fator de potência 0,8, 400/231V - 60Hz, quadro de comando automático do 
tipo microprocessado, acessórios, com chave de transferência, conforme descrição: 

 
3.2.1 - Configuração do Sistema de Fornecimento de Energia Elétrica do Grupo Motor Gerador: 

 
• Grupo Gerador de 757/687 KVA, 400/231 V. 
• Tanque de Combustível de 250 litros (óleo diesel), em polipropileno. 
• Quadro de Comando Automático, QCA (USCA). 
• Transformador Isolador, 40 KVA, 400/231V. 
• Quinze quadros de distribuição de energia emergencial (Supridos pelo GMG), conforme Diagrama 

Esquemático (Apenso 1). 
 
3.2.2 - Características: 

 
3.2.2.1 - Motor Diesel: 
 
• Marca VOLVO, modelo TWD 1643GE, 6 cilindros em linha, 1800 rpm, injeção direta de combustível, 

turbo compressor de sobre-alimentação, 917CV/605kW Standby, sistema de governo com regulador 
eletrônico de velocidade; sistema de arrefecimento com radiador, ventilador e bomba centrífuga; filtros 
de ar tipo seco com elemento substituível, lubrificação em cartucho substituível, combustível duplo 
com elemento substituível; sistema elétrico 24 Vcc dotado de alternador para carga das baterias; 
sistema de proteção contra alta temperatura d’água e baixa pressão do óleo provocando interrupção 
do funcionamento do motor; sistema de pré-aquecimento através de resistência elétrica  intercalada 
no circuito de refrigeração. 

 
3.2.2.2 - Gerador: 

 
• O gerador deverá ser do tipo alternador síncrono, trifásico, BRUSHLESS, especial para cargas 

deformantes, excitação: excitatriz rotativa sem escovas com regulador automático de tensão, potência 
em regime contínuo de 687 KVA, potência em regime intermitente em 1h a cada 12h de 
funcionamento de 757 KVA, tensão de saída 400/231V (fase fase / fase neutro), freqüência de 60 Hz, 
fator de potência de 0,8, ligação estrela com neutro acessível, o numero de pólos são 4, a 1800 RPM, 
com grau de proteção de IP 21, classe de isolamento até 180°C (H), temperatura de sobrelevação de 
125°C, distorção harmônica total menor que 5%, fator de interferência telefônica menor que 5,corrente 
de curto-circuito de 3xIn (durante 5 seg), sobrevelocidade de 125%, regulador de tensão eletrônico 
para �2% em toda faixa de carga incorporado ao gerador, refrigeração a ar com ventilador centrífugo 
incorporado (montado no próprio eixo). 

 
3.2.2.3 - Quadro de Comando Automático: 

 
• Do tipo MICROPROCESSADO, com supervisão de rede (400/231V, 60Hz), partida, parada e 

transferência automática com possibilidade de funcionamento manual/automático/teste. Montado 
sobre a base do GMG, na lateral do equipamento, incluindo as interligações elétricas da fiação de 
comando, com indicação digital de tensão (fase-fase / fase-neutro), corrente nas três fases, 
freqüência, potência ativa (kW), potência reativa (kVAr), energia ativa consumida (kWh), fator de 
potência, rotação, temperatura do motor, tensão de bateria, nível de combustível, horas de 
funcionamento, contador de partidas, data/hora e tempo restante para manutenção, proteção para alta 
temperatura d'água, nível da água do radiador, baixa pressão de óleo, sobrecorrente (de sequência 
negativa, instantânea e temporizada), subcarga, sobrecarga, curto-circuito, sobrevelocidade, tensão e 
freqüência anormais(subtensão, sobretensão, subfrequência e sobrefrequência), potência inversa e 
subtensão da bateria, falha de chaves, falha de pré-aquecimento e falha partida/parada com controle 
do pré-aquecimento, com sistema supervisorio preferencialmente via RJ45 (TCP/IP) e, RS-232 e RS-
485. 
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3.2.2.4 - Quadro de Comando Manual: 

 
• Montado em painel metálico com pintura epóxi eletrostática, da cor cinza (padrão existente), com 

instrumentos de medição analógicos (voltímetro, amperímetro e frequencímetro), chave de partida do 
Grupo (botoeira), de transferência de carga (concessionária de energia / Grupo Motor Gerador), 
independente do Quadro de Comando Automático. 

 
3.2.2.5 – Sistema de Energia: 

 
• Formado por par de contatores eletromagnéticos, tripolares, com capacidade de 1100A, para 

transferência de carga, montado em caixa separado dos quadros de comando (automático e manual).  
 

3.2.2.6 - Funcionamento do GMG:
 

a) Quadro de Comando Automático: 
 

• O Quadro de Comando Automático deverá funcionar sob comando automático, manual ou teste, 
sendo esse comando selecionado através da seleção de operações na Unidade de Supervisão de 
Corrente Alternada (USCA). 

 
3.2.2.7 - Funcionamento Automático 
 

a) Quando selecionado o modo “automático”: 
 

• Estando a rede em condições normais a carga será alimentada por esta, sendo sinalizado na 
USCA por LED, a chave fechada que está fechada. 

• Tempo de confirmação de falha da rede: ajustável de 01 a 99 segundos. 
• Faixa de supervisão da rede: sobre-tensão e sub-tensão (± 15%). 
• Faixa de supervisão da tensão do grupo: sobre-tensão e sub-tensão (± 10%). 
• Faixa de supervisão da freqüência do grupo: sobre e sub-freqüência (± 5%). 
• Três (03) tentativas de partida com intervalos reguláveis de 01 a 99 segundos. 
• Após a 3ª tentativa, não ocorrendo partida será sinalizada falha. 
• Após a partida, ocorrendo estabilização de pressão, tensão e freqüência o grupo assume a 

alimentação de carga. 
• Ao normalizar a rede ocorre a transferência grupo/rede, a partir da confirmação da normalidade da 

rede (ajustável de 001 a 999 segundos). 
• O grupo permanece de 001 a 999 segundos, ajustável para resfriamento, sendo após comandada 

a parada. 
• Ocorrendo anormalidade no período de resfriamento, o grupo reassume a alimentação de carga. 

 
3.2.2.8 - Funcionamento Manual: 

 
a) Quando selecionado o modo “manual” poderão ser realizadas as seguintes operações: 

 
• Partida do grupo, pelo acionamento do comando de partida no frontal da USCA. 
• Transferência de carga da rede/grupo e grupo/rede pelo acionamento dos respectivos comandos 

no frontal da USCA. 
• Parada do grupo, pelo acionamento do comando de parada no frontal da USCA. 

 
3.2.2.9 - Teste: 

 
• Quando selecionado o modo “teste”, deverá será simulada a falta de energia da rede, sendo 

chamada a partida do grupo, porém a carga permanecerá alimentada pela rede, para a transferência 
basta efetuar o comando manual. 
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3.2.2.10 - Defeito no Grupo: 

 
• Se durante o funcionamento do grupo, tanto em automático, manual como em teste, ocorrer algum 

dos defeitos, deverá ser sinalizado na USCA a indicação do alarme ocorrido e ativado o alarme 
sonoro. 

 
3.2.2.11 - Quadro de Comando Manual: 

 
• O Quadro de Comando Manual deverá funcionar apenas caso o automatismo (USCA) do quadro 

de comando automático estiver inoperante, o acionamento do Grupo Gerador, será sempre do 
modo manual. 

• Partida do grupo, pelo acionamento do comando de partida no frontal do Quadro de Comando 
Manual (botoeiras). 

• Transferência de carga da rede/grupo e grupo/rede pelo acionamento dos respectivos comandos 
no frontal do Quadro de Comando Manual (botoeiras). 

• Parada do grupo, pelo acionamento do comando de parada no frontal do Quadro de Comando 
Manual (botoeiras). 

 
3.2.2.12 - Retificador de Tensão: 

 
a) Para manter a(s) bateria(s) de partida e comando do Grupo Motor Gerador em um nível de 

flutuação desejável deverá ser utilizado um retificador automático de tensão, com as seguintes 
características: 

 
• Tensão de alimentação (fase-neutro) - 231 VCA 
• Tensão de saída, nominal - 24 VCC. 

 
3.2.2.13 - Quadro de Transferência de Energia: 

 
a) Montado em caixas separadas dos Quadros de Comando Automático e Manual (QCA e QCM), 

sendo responsável pela transferência de carga (concessionária de energia / Grupo Gerador) 
constituída do seguinte: 

 
• 02 (dois) contatores tripolares, capacidade de 1200A, sendo estes comandados por bobinas 

em corrente retificada e possuindo blocos de contatos auxiliares. 
• 03 (três) fusíveis tipo NH com respectivas bases. 
• Os contatores deverão ser intertravados mecânica (haste metálica) e eletricamente (contato 

auxiliar) de modo a impedir o paralelismo das duas fontes (rede e grupo) mesmo em operação 
manual. 

• Interligação dos contatores, em barras de cobre, devidamente identificadas. 
 

3.2.2.14 - Comunicações: 
 

• O GMG deve possuir 2 x slots de comunicação, onde podem ser instalados até 2 dispositivos de 
comunicação. 

• O GMG deve possuir interface WEB/SNMP – RJ45, instalado em um dos slots, como padrão. 
• Deve possibilitar monitoração via Web-Browser 
• A notificação remota de eventos deve ser realizada através de email, traps SNMP ou mensagens 

na rede.  
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3.2.2.15 - Interfaces de Comunicações: 
 

• RS232: Deve possuir interface RS232 para comunicação, diagnóstico e configuração do sistema 
com conversor de mídea para acesso a rede(RJ 45) via TCP IP. 

• Entrada de alarmes: Duas entradas devem ser fornecidas para monitoração do status de contatos 
secos externos. As configurações desta entrada devem ser realizadas através da porta RS232. 

 
3.2.2.16 - Acessórios: 
 

• 02 (duas) baterias seladas (chumbo-ácido), 12 V-180Ah com cabos e terminais.  
• 01 (um) silenciador de absorção e um segmento elástico, construído em amianto. 
• 01 (um) tanque para combustível de 250 litros, construído em polietileno. 
• Suporte do Grupo Gerador, construído em longarinas de chapa dobrada “U”, com travessas 

tubulares soldadas pelo processo MIG, suportes de apoio para motor e gerador, e pontos para 
colocação dos amortecedores de vibração. 

• Amortecedores de vibração. 
• Conjunto de manuais técnicos. 

 
3.2.2.17 - Pintura: 
 

• Motor: limpeza manual e pintura antioxidante, acabamento em esmalte sintético na cor do 
fabricante do motor. 

• Gerador: limpeza, aplicação de tinta de fundo por imersão e acabamento final em esmalte sintético 
na cor do fabricante do gerador. 

• Quadro de comando: imersão em decapantes / desengraxantes, limpeza manual e aplicação de 
pintura eletrostática a base de pó epóxi. 

 
3.2.2.18 - Escapamento/Exaustão: 

 
• Deverá ser utilizada tubulação de aço, com bitola e isolamento térmico apropriados, executando-se 

adaptações para utilização dos escapamentos de gases dos geradores existentes, fazendo um “T” 
interligando (soldas e acabamentos/isolantes especiais) o escape do Grupo Motor Gerador 
(757KVA) aos escapamentos dos 2 (dois) Grupos Motores Geradores (640KVA) existentes, 
colocando dois damper’s (um a cada interligação dos dutos) motorizados, selecionando a 
tubulação de escape, projetado para utilizar também o fechamento por pressão de escape(GMG 
640 KVA), já que os geradores existentes não funcionam os dois ao mesmo tempo, o damper 
acionado impedirá que haja retorno de gases para dentro do GMG a ser instalado.  

• Deverá ser executada a instalação de registros de operação manual de forma que o operador atue 
de acordo com o GMG (640KVA) a ser acionado, caso haja problemas com o automatismo 
(interligação elétrica aos quadros de comando dos GMG’S existentes). 

• Deverá ser executada uma revisão geral na ventilação / exaustão da subestação do prédio, com 
substituição de componentes e equipamentos defeituosos e com instalação de novos exaustores 
garantindo o rendimento e performance do sistema, adequando-se à nova demanda decorrente do 
novo GMG. 

• Deverá ser instalado um duto para escape de ar quente, interligando o sistema de arrefecimento 
(radiador/ventilador) do GMG, até o prisma de ventilação no 3º subsolo, observando-se o 
dimensionamento da exaustão.  

• Deverá ser instalada nova alimentação para a exaustão, com o automatismo necessário para 
entrar em operação, toda vez que o GMG (757 KVA) entrar em funcionamento. 
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4 – DOS CERTIFICADOS E NORMAS 
 
4.1 - Os equipamentos deverão possuir certificado ISO 9001 e respeitando suas respectivas Normas , a 
saber: 

 ANSI - American National Standard Institute 
 NEMA - National Electrical Manufacturers Association 
 VDE - Verband Deutscher Elektrotecniker 
 DIN - Deustshe Industrie Normen 
 IEC - International Electrotechnical Commission 
 ISO - International Organization for Standardization 
 ASTM - American Society for Testing and Material 

 
5 – ADEQUAÇÕES AMBIENTAIS / SERVIÇOS GERAIS 

 
• Demolições / Construções de alvenarias, concreto, divisórias, lajes de piso e teto, rebaixos, etc, 

visando à passagem de cabos elétricos e adaptações na subestação para instalações do grupo 
motor/gerador; sala do No-Break; prumadas de exaustão/tomada de ar; elétrica; instalação de 
quadros e eletrocalhas. 

• 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 com 
desempenadeira de aço e lixa em todos os ambientes á serem construídos, reformados, tratados ou 
adaptados. 

• Piso em revestimento plástico de alta resistência do tipo industrial, referência plurigoma texturizado 
nível 5 (sala do No-Break/Manutenção, 3° andar). 

• Os equipamentos e painéis/gabinetes deverão ser instalados sobre bases isolantes de borracha 
neutralizadoras de vibrações e descargas elétricas ou sistema de suspensão antivibratória. 

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

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

• Após a execução de todos os serviços e instalações deverão ser procedidos testes totais e parciais 
nas instalações, sistemas e equipamentos obedecendo aos critérios dos fabricantes e as NBR, que 
deverão ser acompanhados e atestados pelo contratante. 

• Os sistemas de refrigeração do Data Center, Colocation e do No-Break deverão ser supridos pelo 
GMG. 

 
6 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
6.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no Contrato. 

 
6.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações nele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
6.3 - Assegurar aos técnicos credenciados pela CONTRATADA o acesso aos locais de execução dos 
serviços, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo CONTRATANTE. 

 
6.4 - Fornecer local para a guarda das ferramentas, materiais e equipamentos. 
 
6.5 - Autorizar o desligamento do sistema que atende a sua sede, quando necessário, com o intuito de 
permitir que a CONTRATADA preste os serviços só possam ser realizados com o sistema desativado. 
Estes serviços deverão ser realizados aos sábados, domingos ou feriados, com prévia autorização. 
 
6.6 - Exercer a fiscalização do Contrato, conforme item 10. 
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7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1 - Providenciar junto aos fabricantes dos equipamentos, consultoria e/ou mão de obra especializada 
para transporte, montagem, testes e manutenções preventivas e/ou corretivas específicas e de execução 
exclusiva, para instalação e funcionamento do sistema, observando-se a operação/desempenho dos 
equipamentos dentro dos padrões de operacionalidade/garantia de funcionamento, ficando o aceite dos 
serviços vinculado a todos os testes e aferições que garantam o funcionamento dos sistemas dentro dos 
padrões requeridos para instalações deste porte de acordo com as NBR específicas. 
 
7.2 – Responsabilizar-se por todos os encargos administrativos e financeiros correspondentes aos 
serviços. 
 
7.3 - Utilizar peças originais, visando a manutenção das características e confiabilidade dos 
equipamentos. Desta forma, a instalação dos equipamentos deverá ter a supervisão dos fabricantes ou 
de seus autorizados, os quais emitirão relatórios ao término dos serviços. 
 
7.4 - Prever todas e quaisquer adaptações ou inclusões necessárias para permitir o perfeito 
funcionamento dos equipamentos e sistemas a serem instalados, de acordo com as NBR e as 
recomendações dos fabricantes dos equipamentos ofertados. 
 
7.5 – Respeitar as NBR´s específicas para cada serviço executado. 
 
7.6 – Utilizar materiais credenciados pelo IMETRO. Caso determinados materiais não apresentem este 
credenciamento, ficarão sujeitos a inspeção de qualidade, devendo a Contratada apresentar previamente 
os referidos materiais para aprovação do CONTRATANTE. 
 
7.7 - Fornecer, através dos representantes técnicos dos equipamentos e sistemas a serem instalados, 
treinamento técnico especializado sobre as máquinas, seus componentes e funcionamento, conferindo 
certificados aos técnicos do CONTRATANTE (Gerência de Infraestrutura e Engenharia – GEI), visando o 
acompanhamento da manutenção. 
 
7.8 - Apresentar projeto executivo contendo (cronograma, plantas e diagrama unifilar), definindo tipo e 
qualidade dos materiais a serem empregados, baseados nas especificações, diagramas e plantas 
esquemáticas fornecidas, para ser aprovado pelo CONTRATANTE, antes de sua execução. 
 
7.9 – Fornecer, ao término da execução dos serviços, as built em Autocad 2002. Apresentação em 
plotagem colorida em papel (esc:1:50), Cd’s e pranchas com detalhes em escalas apropriadas. 
 
7.10 – Executar todas as instalações em paralelo, sem prejuízo de funcionamento das redes existentes. 
 
7.11 – Realizar todos os testes e medições, sob o acompanhamento do CONTRATANTE. 
 
7.12 – Obter autorização prévia junto ao CONTRATANTE, no caso da necessidade de desligamento ou 
paralisação temporária, através de solicitação formal, justificando a necessidade. 
 
7.13 - Conferir todas as medidas e condições de execução dos serviços, nos locais definidos. 
 
7.14 – Executar os serviços com técnicos capacitados ao desempenho de suas atividades, sejam elas 
relativas a instalações e/ou sistemas elétricos/eletrônicos. O PRODERJ poderá a qualquer momento 
pedir a substituição de quaisquer deles, quando for verificado o não atendimento desta obrigação. 
 
7.15 - Apresentar declaração se responsabilizando pela garantia dos equipamentos, componentes e 
materiais utilizados nos serviços contratados no objeto. 
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8 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1 - O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias. 
 
9 – DOS PRAZOS DE GARANTIAS 
 
9.1 – Obras civis executadas, 05 (cinco) anos. 
 
9.2 – Serviços de instalações de, no mínimo, 01 (um) ano. 
 
9.3 – Equipamentos de, no mínimo, 01 (um) ano ou conforme fabricantes. 
 
9.4 - Baterias Automotivas de, no mínimo, 01 (um) ano, a contar do aceite final. 
 
9.5 - Baterias Seladas, vida útil desejável de 05 (cinco) anos, a contar do aceite final. 
 
10 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
10.1 - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Gerente da Gerência de 
Infraestrutura e Engenharia - GEI. 
 
11 – DO LOCAL DE ENTREGA E DA EXECUÇÃO 
 
11.1 - Os serviços serão executados no PRODERJ Unidade CAERJ (Centro Administrativo do Estado do 
Rio de Janeiro), localizado na Av. Nilo Peçanha nº 175/3º andar (entrada pela Rua da Ajuda nº 5) – Cep 
20020-900 - Centro - Rio de Janeiro – RJ. 
 

Página 17 de 17 


	 
	TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
	2 – DA DESCRIÇÂO BÁSICA DO SISTEMA NO-BREAK/GRUPO MOTOR GERADOR 
	 


