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Anexo I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
Pregão Eletrônico nº 002/2011 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 Prestação de Serviços para Locação diária, sob demanda, de 02 (dois) grupos geradores de 
energia, de 500KVA cada, com instalação e operação, para atender a Central de Operações do 

PRODERJ/Rede Governo, situado à Rua da Ajuda nº 05, terceiro andar, incluindo o fornecimento 
de óleo diesel, materiais, peças, dispositivos, acessórios e insumos em geral, por 06 (seis) meses. 
 
1.2 - Está prevista a primeira demanda, para o período de 18:00h do dia 20 de abril até às 06:00h 
do dia 25 de abril do corrente. O período mínimo de locação será de 03 (três) dias corridos. 
 
2 – DA DESCRIÇÃO DA TOPOLOGIA PROPOSTA PARA O DATACENTER 
 
2.1 - DESCRIÇÃO BÁSICA DO SISTEMA DE CONTINGÊNCIA: 
 
2.1.1 - Deverá ser instalado na calçada da Rua da Ajuda n° 5, um sistema de geração de energia, 
composta de 2 (dois) grupos geradores a diesel, de 500kVA cada, integrando 1000kVA, com os 
grupos geradores em paralelo, silenciado com nível de 85dB(A) @ 1,5m;  

 
2.2 - SUPRIMENTOS E INTERLIGAÇÕES: 

 
2.2.1 - Deverá ser executado o suprimento / alimentação elétrica, com cabeamento dimensionado 
de acordo com as normas técnicas da ABNT (máxima queda de tensão, capacidade de condução, 
ampacidade, classe de isolamento); instalando-se circuito independente (trifásico + neutro + terra), 
para atender a demanda, com sua respectiva proteção. 
 

2.2.2 - Deverá ser utilizada a escada de incêndio (lado Rua da Ajuda), para lançamento do 
suprimento/cabeamento partindo dos GMG’s a serem instalados (térreo - calçada Rua da Ajuda) 
até o barramento do Painel Geral de Baixa Tensão, na subestação do 3º subsolo, com distância 
aproximada de 75 metros. 
 
3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – GRUPO MOTOR GERADOR 
 
3.1 - 02 (dois) Grupos Geradores a diesel carenados, para funcionamento paralelo, na potência de 
500/456 KVA (Standby/Prime Power) cada, fator de potência 0,8, 400/231V - 60Hz, quadro de 
comando automático do tipo microprocessado, acessórios, com chave de transferência, conforme 
a descrição a seguir. 
 
3.2 - Configuração do Sistema de Fornecimento de Energia Elétrica do Grupo Motor 
Gerador (GMG): 

 

 Dois (02) Grupos Motor Gerador de 500/456 KVA cada, 400/231 V. 

 Tanque de Combustível de 1000 litros (óleo diesel). 

 Quadro de Comando Automático, QCA (USCA). 
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3.2.1 - Motor Diesel: 
 
3.2.1.1 - Marca CUMMINS, modelo NTA855-G3 ou similar, com 6 cilindros em linha, 1800rpm, 
injeção direta de combustível, turbo compressor de sobre-alimentação, 542CV/360kW 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 - Gerador: 

 
3.2.2.1 - 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 456 KVA, potência em regime intermitente em 1h a cada 
12h de funcionamento de 500KVA, tensão de saída 400/231V, 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 5seg), 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). 

 
3.2.3 - Quadro de Comando Automático: 

 
3.2.3.1 - 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 
sequencia 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. 

 
3.2.4 - Retificador de Tensão: 
 
3.2.4.1 - 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. 
 
3.2.5 - Acessórios: 
 
3.2.5.1 - Quatro (4) baterias seladas (chumbo-ácido), 12 V-180Ah com cabos e terminais; 
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3.2.5.2 - Tanque para combustível de 1000 litros; 
 
3.2.5.3 - Amortecedores de vibração; 
 
3.2.5.4 - Carenagem com construção baseada na concepção de contêiner naval ISO, com 
paredes e teto em chapa metálica corrugada com portas laterais, entrada de ar através de 
veneziana na face traseira e saída frontal do contêiner, com baterias e iluminação interna; 
 
3.2.5.5 - Sistema de silenciador externo, silenciados. 
 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

4.1 - Providenciar 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 dos sistemas de acordo com as NBR 
específicas; 
 
4.2 – Prover suporte assistido, durante a prestação dos serviços demandados, nas 24 (vinte e 
quatro) horas de cada dia, com a incumbência de executar as atividades de operação e 
manutenção permanente dos serviços do objeto, em regime de escala, que atenda as exigências 
da legislação trabalhista; 
 
4.3 – Responsabilizar-se por todos os encargos administrativos e financeiros de seus funcionários; 
 
4.4 - Deverão ser previstas todas e quaisquer adaptações ou inclusões necessárias a permitir o 
perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas a serem instalados, de acordo com as NBR 
e as recomendações dos fabricantes dos equipamentos ofertados; 
 
4.5 – Prover todas as instalações para a execução dos serviços em paralelo, sem prejuízo de 
funcionamento das redes existentes; 
 
4.6 - Conferir todas as medidas e condições de execução do objeto nos locais indicados pelo 
CONTRATANTE; 
 
4.7 - Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e portando crachás de 
identificação; 
 
4.8 - Responsabilizar-se pela reposição de todo e qualquer material / equipamento que venha a 
ser danificado por seus funcionários na operação ou manutenção dos sistemas; 
 
4.9 - Assumir toda e qualquer responsabilidade por dano e prejuízo causados por si ou seus 
prepostos, quando no exercício de suas obrigações derivadas deste Contrato; 
 
4.10 - Garantir o funcionamento ininterrupto dos serviços do objeto. 
 
5 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
5.1 - Efetuar à CONTRATADA o devido pagamento, no prazo e condições previstos no Edital; 
 
5.2 - Informar à CONTRATADA a demanda dos serviços previstos no objeto, com uma 
antecedência mínima de 03 (três) dias úteis; 
 
5.3 - Exercer a fiscalização do Contrato, conforme previsto no item 6; 
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5.4 - Prestar, em tempo hábil, as informações necessárias à CONTRATADA para o bom e fiel 
desempenho dos serviços contratados; 
 
5.5 - Assegurar ao pessoal da CONTRATADA, devidamente credenciado, o acesso às instalações 
para a plena execução do objeto; 
 
5.6 - Receber o objeto, após a verificação do atendimento integral das especificações requeridas; 
 
5.7 - Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas; 
 
5.8 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-
lhe o direito ao contraditório e ampla defesa; 
 
5.9 - Todos os testes e medições deverão ser realizados sob o acompanhamento da Gerência de 
Engenharia e Infraestrutura – GEI, do PRODERJ. 
 
6 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
6.1 – A execução dos serviços objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores da Gerência 
de Engenharia e Infraestrutura – GEI. 
 


