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I. O EMPREENDIMENTO: 

 

ELEJOR – Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. é uma sociedade de propósito específico 

criada para explorar o Complexo Energético Fundão Santa Clara - CEFSC, cujo complexo é 

formado pelas Usinas Hidrelétricas Santa Clara e Fundão, ambas localizadas no rio Jordão, que 

entraram em operação em 2005 e 2006 respectivamente. 

 

A UHE/Santa Clara está localizada entre os municípios de Candói e Pinhão, com casa de força nas 

coordenadas 23º40’03”S e 51º58’02”O, tem potência de 120 MW, além de uma PCH com potência 

de 3,60 MW. O acesso a usina é feito pela rodovia BR-373, km 394 e deste ponto, a 8 km pela 

rodovia PR-560 localiza-se a casa de força. 

 

A UHE/Fundão está localizada, entre os municípios de Pinhão e Foz do Jordão, com casa de força 

nas coordenadas 23º48’16”S e 52º02’18”O a jusante da UHE/Santa Clara, tem potência de 120 

MW, além de uma Pequena Central Hidrelétrica – PCH com potência de 2,50 MW. O acesso a 

usina é feito pela rodovia BR-373, km 404 e deste ponto, em estrada secundária a 

aproximadamente 12 km localiza-se a casa de força. 

 

A distância em linha reta entre as duas barragens é de 7.800 m e entre as duas casas de forças é de 

9.300 metros, porém sem acesso rodoviária entre as mesmas, a não se pela rodovia BR-373. A 

mapa abaixo mostra a representação de forma simplificado a localização das duas usinas, 

compreendendo barragens, câmaras de carga, tomadas d´água de baixa pressão, subestações, 

túneis e casas de forças. 
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Figura 1 - Posição das Usinas Hidrelétricas da ELEJOR no rio Jordão 

 

 

 

II. OBJETO: 

 

Quando da construção das duas usinas, foi implantado um sistema de CFTV que entrou em 

funcionamento em 2006, constituído cada usina com 8 câmeras fixas e móveis analógicas, DVR, 

de fabricação Bosch, todas interligadas por fibra óptica, com sonorização e controle de acesso. 

 

O objeto desta licitação é a substituição do sistema de CFTV, áudio e controle de acesso atualmente 

instalado, por um novo sistema com tecnologia atual, ampliado no número de câmeras e com total 

compatibilidade e integrado com o sistema de CFTV, áudio e controle de acesso do Centro de 

Operação de Geração e Transmissão - COGT da COPEL GeT, bem como a estação de trabalho na 

sede da ELEJOR. 
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O centro de operação e controle local das duas usinas está localizado na UHE/Santa Clara, 

controlando remotamente a UHE/Fundão, bem como o centro de vigilância e controle de acesso 

de ambas as usinas. 

 

2.1 -  Escopo Geral de Fornecimento: 

 

Esta licitação abrange o fornecimento de equipamentos, materiais, acessórios, instalação, 

integração, testes de um Sistema de Circuito Fechado de TV e Áudio – CFTV&A, sendo que estão 

incluídos neste fornecimento e sem custo adicional, os seguintes itens: 

 

1) Elaboração de workstatement; 

2) Elaboração de projeto executivo; 

3) Fornecimento do sistema de CFTV&A; 

4) Comissionamento, Ensaios e Testes de Aceitação em Fábrica (TAF); 

5) Embalagem, transporte e seguro;  

6) Fabricação, montagem e instalação em campo; 

7) Configuração e integração do sistema local e remoto; 

8) Comissionamento, Ensaios e Testes de Aceitação em Campo (TAC); 

9) Startup do sistema local e remoto; 

10) Treinamento de manutenção e de operação; 

11) Elaboração e entrega de documentação “as built” impressa e em mídia padrão pen drive com 

arquivo editável (desbloqueado para alterações); 

12) Fornecimento de todos os materiais, equipamentos e serviços descritos na presente 

especificação e todos os demais acessórios e miscelâneas; 

13) Itens que serão confeccionados ou montados no próprio local de instalação definitiva em 

campo durante a fase de instalação, como elementos de fixação, elementos de conexão de 
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aterramento, eletrodutos e calhas para distribuição de cabos, cabos metálicos e ópticos, etc., 

também fazem parte do fornecimento e estão dentro do objeto de fornecimento; 

14) Todos os demais materiais necessários para execução da instalação, fixação e ativação dos 

equipamentos, como suportes para fixação da caixa, braçadeiras, tirantes, buchas de fixação, 

porcas, parafusos, arruelas, conectores, cabo de rede Ethernet e ferramental que não constam 

nesta especificação devem ser fornecidos sem custo adicional; 

15) Configuração de sincronismo temporal com base de tempo única em todas as estações de 

operação clientes, servidores, computadores, câmeras IP e outros equipamentos ligados à 

rede do sistema de CFTV com suporte ao protocolo NTP (Network Time Protocol). A 

CONTRATADA deverá fornecer software, aplicativos e demais recursos necessários sem 

custo adicional. 

 

2.2 -  Resumo de Fornecimento: 

 

Tabela 1 - Relação de Equipamentos Novos e suas Quantidades 

 

Descrição Qde Total 

Câmera IP Fixa 2 MP IR, caixa, suporte e fonte. 1+1 2 

Câmera IP/PTZ, zoom óptico 30X 2MP, caixa de proteção suporte e 

fonte. 
10+10 20 

Servidor (servidor do sistema CFTV&A e gravador de imagens, 

com licenças Digifort) 2U para rack 19", 
1+1 2 

HD Suveillance 8 TB 8+8 16 

Console KVM 1+1 2 

Workstation tipo torre (cliente de monitoramento Digifort), 

completo 
2+2+1 5 

Notebook 1 1 

Extensor KVM - Keyboard, Video, Mouse, USB 3+2+1+1 7 

Monitor LED 21" 2+1 3 

Monitor LED 42" uso 24x7 2+0+1+1 4 

Mesa controladora joystick Digifort (compatível com Digifort 

versão 7) 
1+1 2 
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Descrição Qde Total 

Console de áudio IP Master Station (sistema de sonorização) 1+1 2 

Kit Terminal Intercomunicador IP e Alta Voz, completo 6+6 12 

Modulo de alarme contato seco TCP/IP (integrado com Digifort 

versão7) 
2+2 4 

Console de operação completa (mobiliário) 1 1 

Painel Servidor 19" 44 U, piso (completo) 1+1 2 

Switch L2 modular portas ópticas 24 slots SFP 1+1 2 

Switch industrial com 04 portas RJ-45 e 02 portas ópticas MM, 

trilho DIN 
3+3 6 

Switch industrial com 04 portas RJ-45 e 02 portas ópticas SM, trilho 

DIN 
3+3 6 

Conversor óptico industrial (MM) SC 10/100  3+3 6 

Conversor óptico industrial (SM) SC 10/100  2+2 4 

Patch panel Cat 6 descarregado 16 portas 1+1 2 

Software de monitoramento server local Digifort 3+2 5 

Software do sistema de sonorização 1+1 2 

 

OBS.: As quantidades especificadas na Tabela 1, acima, representam as quantidades necessárias 

para a UHE Santa Clara, UHE Fundão, Centro de Operações da Geração e Transmissão – 

COGT e ELEJOR. 

 

III. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento tem por finalidade estabelecer os requisitos técnicos para o projeto e 

fornecimento de equipamentos, software, materiais, configuração, testes, serviços de engenharia, 

serviços de instalação e materiais de infraestrutura específica para implantação do Sistema de 

Circuito Fechado de TV, Áudio e Controle de acesso – CFTV&A a ser utilizado na transmissão e 

recepção de imagens vídeo através de rede Ethernet TCP/IP para as Usinas de Hidrelétricas de 

Santa Clara e Fundão. 
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O Sistema de CFTV&A é considerado um recurso indispensável pelas áreas de operação de usinas 

e de vigilância da segurança, o qual proporciona observação visual em tempo real de todas as 

instalações físicas e equipamentos dentro de sua área de cobertura, permitindo detectar qualquer 

anormalidade operacional ou que ofereça risco tanto para equipamentos quanto pessoal. 

Na área de operação local e remota, o sistema CFTV tem finalidade de observação visual das 

réguas de nível do reservatório (montante) e do canal de fuga (jusante), monitoramento de abertura 

das comportas e eventual anormalidade objeto da operação. 

 

Para a área de vigilância, o sistema permite principalmente monitorar as vias de acesso, portões 

automatizados, estacionamento, circulação de veículos e pessoas nas edificações e áreas 

adjacentes. 

 

A área de abrangência das usinas hidrelétricas inclui: casa de força, subestação, câmara de carga, 

tomada d´água, barragem, PCH, proximidades do canal de fuga e acessos com e sem portões. 

 

Adicionalmente, é um recurso de interesse da área de hidrologia da ELEJOR, proporcionando 

leitura de níveis de reservatório (montante), câmara de carga e do canal de fuga (jusante) em horas 

pré estabelecidas para cálculo da capacidade de geração, além de ser extremamente útil quando os 

níveis de pluviométricos podem desencadear enchentes, permitindo que medidas emergenciais 

sejam tomadas em tempo hábil.  

 

IV. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

 

O Centro de Operação e Controle Local do Sistema de CFTV&A das usinas Santa Clara e Fundão 

encontra-se localizado na casa de força da UHE Santa Clara, enquanto que o Centro de Operação 

Remoto está localizado no Centro de Operação de Geração e Transmissão - COGT da COPEL 

GeT em Curitiba, com monitoramento em tempo real e vigilância 24 horas das usinas (Sistema 
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Integrado de Monitoramento Remoto). Outrossim, uma estação de trabalho se encontra localizada 

na sede da ELEJOR, na rua José de Alencar, 2021, Juvevê – Curitiba/PR. 

 

Tanto o Centro de Operação e Controle Local, quanto o Centro de Operação Remoto da COPEL, 

bem como a estação de operação de trabalho na sede da ELEJOR deverão funcionar em padrão 

TCP/IP, em plataforma integrada, e utilizar-se-á da rede de dados da COPEL 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. 

 

O sistema CFTV&A será composto por três subsistemas, sendo eles: 

 

1) Subsistema Circuito Fechado de TV – CFTV; 

2) Subsistema de Sonorização; 

3) Subsistema de Controle de Acesso. 

 

As câmeras do sistema de CFTV estão localizadas em pontos estratégicos da usina e serão 

controladas a partir dos seguintes locais: salas de controle, sala de segurança e, remotamente, de 

um centro de operação (COGT). 

 

O controle automatizado do portão das cancelas de acesso as usinas e a sonorização externa 

(cornetas) estarão integrados ao sistema CFTV utilizando o mesmo meio de transporte das 

informações de vídeo e controle das câmeras, ou seja, o cabo óptico e respectivas  interfaces 

ópticas. 

 

As cornetas do sistema de sonorização externa tem como função prover um meio de aviso/alerta 

nas áreas da barragem (em atendimento ao Plano Nacional de Segurança de Barragens – PNSB), 

tomada d´água, canal de fuga e portões, visando alertar a visitantes/transeuntes ou estranhos ao 

local, contra possíveis atitudes que possam comprometer sua segurança e/ou segurança das 

instalações. 
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A Figura 2 a seguir ilustra a configuração geral do novo Sistema de CFTV, Áudio e Controle de 

Acesso para as Usinas Hidrelétricas de Santa Clara e Fundão. O Anexo I – CADERNO 1 mostra 

o detalhamento da configuração do novo Sistema de CFTV. 

 

Figura 2 - Configuração Geral do Sistema CFTV&A 
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V. SUBSISTEMA CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV 
 

O subsistema de CFTV tem as seguintes funções: 

 

1) Captação de imagens: sistema composto basicamente por câmeras IP fixas 2 Megapixel, 

câmeras móveis 2 Megapixel IP/PTZ (day/night) com zoom óptico 30X (câmeras móveis 

TCP/IP com Pan, Tilt, zoom óptico e megapixels). 

2) Transmissão e recepção de dados: sistema composto basicamente por infraestrutura de 

telecomunicação através da COPEL/Telecom, rede de cabeamento óptico, cabos de rede 

UTP/STP, conversores de mídia, switches gerenciáveis e demais equipamentos e acessórios 

para comunicação.  

3) Exibição de imagens: sistema composto basicamente por software de rede gerenciamento de 

vídeo; teclado para controle PTZ (joystick), monitores de vídeo, servidores de imagens e 

estações de trabalho (workstation) cliente.  

4) Gravação e armazenamento de imagens: sistema composto basicamente por software de rede 

gerenciamento de vídeo, servidores de imagens e dispositivos de armazenamento em massa 

em rede.  

5) Administração do sistema: sistema composto basicamente por notebook, dotados de recursos 

e funcionalidades para configuração e manutenção do sistema de forma remota.  

 

O subsistema de CFTV terá por finalidade a observação visual das réguas de nível do reservatório, 

supervisão e monitoramento remoto da posição de abertura das comportas, monitoramento de 

reservatório, barragem e vídeo vigilância remota da casa de força, subestações, barragens, lagos e 

áreas do entorno. 

 

5.1. Software 

 

5.1.1. Sistema de Monitoramento Local 
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1) O sistema de gerenciamento de vídeo deverá ser igual ou compatível com o Digifort 7.2.1 

instalado e em operação no Centro de Operação da Geração e Transmissão – COGT da 

COPEL Geração e Transmissão – COPEL GeT, localizado na cidade de Curitiba. É uma 

solução empresarial completa de segurança em sistema de vídeo digital para redes TCP/IP, 

com arquitetura distribuída, aberta e escalável, que atenda aplicações de grande, médio e 

pequeno porte em rede local (LAN), com monitoramento e gerenciamento centralizado de 

múltiplos servidores e sites de sistemas de CFTV, a partir de uma única aplicação remota 

integrando várias imagens de servidores distintos. 

2) Todos os requisitos mínimos solicitados para o software de monitoramento, gerenciamento 

e gravação de vídeo, devem ser atendidos de forma concomitante local e remotamente, ou 

seja, os requisitos mínimos exigidos para o software de monitoramento e gerenciamento 

local são os mesmos para o software de monitoramento remoto, isto é, Digifort 7.2.1. 

3) O software de monitoramento local deverá ser uma versão de licença completa com todos 

os recursos habilitados (versão Enterprise). 

4) Deverá possuir um sistema de gerenciamento de licenças ilimitado.  

5) Deverá ser fornecido software Aplicativo Mobile Client (Digifort Mobile Client) que permita 

que clientes cadastrados possam acessar o servidor de imagens e visualizar em tempo real 

imagens das câmeras do CFTV. 

6) Suporte a gerenciamento de fuso horário para sincronização dos relógios dos computadores 

e outros equipamentos a partir do servidor de horário existente no local. 

7) Possuir servidor web integrado e gratuito. 

8) Contrato de licença de uso de software:  

a) Contrato de direito de uso de software por tempo indeterminado (ad perpetum) e de 

forma não exclusiva, para uso em servidores, workstation e demais equipamentos onde 

serão instalados os softwares. 

b) O software deverá ser a versão mais atual na ocasião da compra (último release).  
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c) A forma de licenciamento deverá possibilitar a máxima vantagem econômica possível 

quando da atualização da licença (upgrade da versão mais recente).  

d) As licenças devem ser totalmente compatíveis ao sistema operacional fornecido pela 

CONTRATADA.  

e) Garantia, validade técnica e suporte técnico do software por no mínimo 5 (cinco) anos.  

i. Os softwares e aplicativos de integração devem ter garantia de funcionamento e 

atualização em todas as versões de Sistemas Operacionais, inclusive nas futuras 

versões, num período não inferior a 5 (cinco) anos, sem ônus adicionais.  

ii. Atualizações periódicas de firmware para correção de erros e ou melhorias no 

software, bem como por evolução tecnológica (upgrade de versões de 

manutenção) devem estar garantidas sem custo adicional.  

iii. Quaisquer problemas de funcionamento detectados no software de 

monitoramento durante o período de garantia (validade técnica) deverão ser 

resolvidos, seja por aplicação de patches ou por nova versão ou release.  

iv. O licenciado não é obrigado a atualizar e, mesmo sem atualização, poderá usar 

o software normalmente sem restrições.  

 

5.1.2. Licenças Servidor Local 

 

1) O servidor local deverá conter uma versão completa do software com todos os recursos 

necessários para monitoramento, gerenciamento e gravação, com todas as funcionalidades 

requeridas nesta especificação, com possibilidade de expansão para o limite contratado sem 

necessidade de upgrade de licença. 

2) Licenças para conexão de câmeras IP:  

a) UHE Santa Clara: deve ser fornecida licença para até 32 canais de vídeo no servidor; 

b) UHE Fundão: deve ser fornecida licença para no mínimo 16 canais de vídeo no 

servidor.  
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3) Licenças para conexão com módulos de automação: devem ser fornecidas licenças 

suficientes para atenderem na integra todos os automatismos dos portões de acesso das 

usinas objeto desta licitação. 

 

5.1.3. Licenças Cliente de Monitoramento 

 

1) O fornecimento de licenças cliente deverá prever e permitir acesso à totalidade de canais 

contratados.  

2) Deverão ser fornecidas e instaladas em locais indicado no mínimo 10 (dez) licenças por 

servidor local e 10 por servidor de gerenciamento remoto. 

3) Locais pré-definidos:  

a) 01 Estação de Trabalho na Sala de Segurança e Controle de Acesso da UHE Santa 

Clara – cliente local;  

b) 01 Estação de Trabalho na Sala de Comando da UHE Santa Clara - cliente local; 

c) 01 Estação de Trabalho na Sala de Comando da UHE Fundão – cliente local; 

d) 01 Estação de Trabalho na sede da ELEJOR em Curitiba – cliente local 

e) 01 Notebook para a UHE Santa Clara – cliente local 

f) 01 Estação de Trabalho no COGT 

 

5.1.4. Licenças Administrador 

 

Independentemente da forma de registro das licenças (hard key ou virtual key code), o 

fornecimento deverá prever e fornecer licenças administrador para todos os servidores de vídeo 

local, servidores de vídeo remoto e ferramentas de configuração portátil. 

 

5.1.5. Administrador do Sistema 

 

1) Ferramenta de configuração – UHE Santa Clara;  
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2) Ferramenta de configuração – UHE Fundão;  

3) Notebook – Engenharia de Manutenção da COPEL G&T;  

4) Notebook - COGT;  

5) Estação Server - LOCAL (todas);  

6) Estação Server - REMOTA (todas).  

 

5.2. Requisitos para Conexão à Rede Copel 

 

1) O sistema proposto deverá atender todos os requisitos técnicos, recursos e funcionalidades 

de caráter obrigatório para conexão e transmissão de vídeo dos sistemas de CFTV na rede 

VPN (Virtual Private Network) com serviço RAV (Rede de Alta Velocidade) da COPEL 

TELECOM. 

2) O sistema proposto deverá admitir a transmitir de vídeo no modo UNICAST. 

 

5.3. Câmeras de CFTV 

 

Características técnicas, requisitos, funcionalidades e configurações mínimas para câmeras fixas e 

móveis a serem instaladas nos sistemas de CFTV. 

 

5.3.1 -  Características Gerais Para Câmeras IP Fixas e Móveis: 

 

1) As câmeras do sistema de CFTV devem ser equipamentos profissionais, devem ser de 

procedência conhecida no mercado e com presença do fabricante no Brasil.  

2) As câmeras especificadas devem ser projetadas para finalidade de vídeo vigilância em rede 

TCP/IP, para aplicação em área industrial e que seja compacta e resistente.  

3) Todas as câmeras devem ser fabricadas com protocolo IP nativo e compressão incorporada, 

sendo vetado à utilização de encoder (conversor digital) em separado.  
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4) Todas as câmeras fixas e móveis devem ser prontas para uso imediato em ambientes 

externos, com grau de proteção IP 66, ou NEMA 4X ou superior, protegidas contra poeira, 

chuva, sol e capazes de manter o funcionamento em condições de temperaturas extremas. 

5) As câmeras instaladas em locais externos como trevo na UHE Santa Clara e torre de VHF 

na UHE Fundão devem ter caixa de proteção antivandalismo IK10; 

6) Para cada ponto de instalação de câmera fixa ou móvel devem ser fornecidos conjuntos que 

incluam no mínimo câmera, lente, fontes, caixa de proteção, conexões e cabos para ligação 

da câmera ao painel local, suporte para fixação em parede ou poste.  

7) Nos pontos de instalação de câmeras, quando necessário, devem ser fornecidos painéis para 

instalação de equipamentos de comunicação, sistema de sonorização, fontes, adaptadores de 

tensão, protetores de surtos (DPS elétrico e Ethernet), disjuntores e outros.  

8) Todas as câmeras fixas e móveis devem ser coloridas, day/night e com capacidade de 

funcionamento e monitoramento com alta qualidade na forma colorida mesmo em condições 

mínimas de luminosidade, devendo chavear para o modo preto e branco quando em baixa 

luminosidade e alternar entre o modo dia e noite automaticamente em função do nível de 

luminosidade incidente na câmera, ou manualmente.  

9) Os modos dia e noite devem ser ajustados (automático ou manual), para a melhor condição 

de visualização da imagem, possibilitando alterar os seguintes itens: 

a) WDR (Wide Dymanic Range); 

b) Controle de Ganho (AGC-Automatic Gain Control). 

10) O sinal de vídeo enviado via rede Ethernet deverá ser recebido e exibido utilizando os 

seguintes métodos: 

a) Web browser com acesso restrito por usuário e senha, níveis de privilégio de usuário, 

filtragem de endereço IP, permitindo visualização das imagens e alteração de 

configurações sem a necessidade de software adicional;  

b) Programa gerenciador de vídeo; 

c) Gravador de vídeo digital – Servidor. 
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11) No acesso por web browser às câmeras deverão fornecer menu de ajuste de configurações e 

interface gráfica para usuário ADMINISTRADOR.  

12) As configurações e ajustes das câmeras devem ser armazenados em memória do tipo “flash” 

da própria câmera e devem ser preservados mesmo durante interrupções prolongadas da 

alimentação elétrica.  

13) A tecnologia de compressão dos streams de vídeo a ser utilizada pelo sistema deverá ser 

multistreaming, configuráveis individualmente no mínimo em H.264 e MJPEG 

independentes, de modo que a largura da banda e a qualidade da imagem possam ser 

configuradas para atender as exigências específicas em separado e permitir ao sistema 

transmitir em fluxo contínuo (streaming), imagens de alta qualidade para visualização ao 

vivo enquanto a gravação é realizada a uma baixa velocidade de fotogramas; ao mesmo 

tempo (simultâneo).  

14) Todas as câmeras com alimentação por fontes individuais em corrente alternada, ou contínua 

(Vca ou Vcc), devem ser fornecidas preferencialmente com fontes do mesma marca da 

câmera, fabricada especialmente para o modelo da câmera e já incluso no fornecimento.  

15) A CONTRATADA deverá fornecer um cartão SD de no mínimo 64 GB, por câmera, com 

suporte para cartão SD. 

 

5.3.1.1 -  Processador e Memória 

 

1) Buffer de vídeo de pré e pós-alarme.  

2) A câmera deve ser baseada em um processador de 32-bit RISC (Reduced Instruction Set 

Computer) com chip de compressão (ou superior).  

3) Deve possuir uma memória flash de no mínimo 128 MB e memória RAM de no mínimo 128 

MB (ou superior) para as câmeras fixas e 256 MB (ou superior) para as câmeras móveis. 

 

5.3.2 -  Requisitos e Funcionalidades Mínimas 
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Todas as câmeras fixas e móveis devem ter suporte no mínimo aos seguintes requisitos e 

funcionalidades: 

1) Formatos de compressão de vídeo: no mínimo H.264e Motion JPEG (M-JPEG).  

2) Possuir sistema de transmissão de fluxos de vídeo simultâneos e independentes, onde possa 

ser configurada em cada fluxo a taxa de bits e quadros por segundo (QPS/FPS), tanto para 

visualização ao vivo como para gravação. 

3) Prover o controle de tráfego da rede, limitando a taxa de bits a um valor selecionável.  

4) Possuir controle dinâmico da taxa de frames (fps), para transmissão e para gravação.  

5) Sincronismo de horário: para assegurar que todas as operações especificadas das câmeras na 

rede tenham seus relógios internos ajustados no mesmo horário e data, uma função da câmera 

deve estar disponível que sincroniza o horário e data das câmeras ao horário e a data do 

computador ou servidor NTP (Network Time Protocol).  

6) Interoperabilidade entre sistemas e equipamentos de vídeo em rede de diferentes fabricantes.  

7) Produtos em conformidade com o protocolo ONVIF (Open Network Video Interface Forum), 

disponíveis para todos os produtos (câmeras IP), com suporte a visualização e comando 

remoto de Pan, Tilt e Zoom para câmeras IP móveis (PTZ), de forma que permita a 

interoperabilidade entre outros produtos de vídeo em rede, sem a necessidade do fornecimento 

do kit de desenvolvimento de software (Software Development Kit-SDK) ou de outro 

programa específico para descompactação das imagens.  

8) Devem ser suportadas por API (Application Programmers Interface) totalmente aberta e 

publicada no site do fabricante, fornecendo todas as informações requeridas para integração 

de uma aplicação de terceiros. 

a) Fornecimento do kit de desenvolvimento de software ou outro programa específico para 

descompactação das imagens. 

9) Devem possuir suporte para no mínimo os seguintes protocolos de comunicação: FTP, HTTP, 

HTTPS, SNMP, TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, DNS, RTSP, RTP/RTCP, SMTP.  

10) Sistema de segurança com controle e proteção de acesso dos usuários através de logon e senha, 

criptografia HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure). 
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11) Serem conectadas diretamente a rede utilizando 10baseTEthernet ou 100baseTX Fast Ethernet 

(10/100 Mbps dual-speed network), via conector padrão RJ-45.  

12) Todas as câmeras devem suportar total funcionalidade no mínimo nos seguintes ambientes:  

a) Sistema Operacional Windows Profissional, 64 bits. 

b) Web browser: Microsoft Internet Explorer  mais atual ou Google Chrome; 

13) Os ajustes específicos de cada câmera, incluindo endereço IP, data e hora local, funcionalidade 

de eventos e configuração de vídeo, devem ser armazenados em uma memória não volátil e 

não deve ser perdido durante uma queda de energia.  

14) Suportar endereço IP fixo ou dinâmico (disponibilizado por um servidor DHCP).  

15) A tecnologia das câmeras deverá ser baseada em componentes e padrões de ponta, utilizando 

protocolos abertos e publicados.  

16) A CONTRATADA poderá, a seu critério, ofertar câmeras de 03 (três) fabricantes diferentes 

entre si, respeitando os grupos de câmeras: fixas do mesmo fabricante, móveis de 30x do 

mesmo fabricante.  

17) Os fabricantes das câmeras devem disponibilizar os arquivos para atualização de firmware no 

site de cada fabricante.  

18) Todos os fabricantes tanto das câmeras fixas quanto das móveis devem fornecer Assistência 

Técnica autorizada no Brasil, com centro de RMA (Return Merchandise Authorization)- 

Autorização da Devolução de Mercadoria. 

19) Garantia mínima de fábrica para os equipamentos devem ser de 24 (vinte e quatro) meses 

(câmeras IP fixas e móveis). 

 

5.4. Câmera Fixa 

 

Características técnicas específicas das câmeras IP Fixas, conforme especificação técnica ELEJOR 

- ETE-01 – CÂMERA IP FIXA, Anexo I-CADERNO 2. 

 

5.5. Câmera IP/PTZ 30x 
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Características técnicas específicas das câmeras IP Móveis 30x, conforme especificação técnica 

ELEJOR ETE-02 – CÂMERA IP MÓVEL 30x, Anexo II-CADERNO 2. 

 

5.6. Mesa Controladora com Joystick 

 

Mesa controladora com display, teclado de operação e joystick para controle de câmeras IP/PTZ. 

Deverá ser fornecido uma mesa controladora por estação de operação, compatível com as câmeras 

e software. 

 

Por questão de compatibilidade com o software Digifort 7.2.1, a mesa controladora deverá ser a 

“Mesa Controladora do Sistema Digifort DGF-KB1000”. 

 

Características técnicas conforme especificação técnica ELEJOR ETE-03 MESA 

CONTROLADORA COM JOYSTICK, Anexo III-CADERNO 2. 

 

VI. SUBSISTEMA SONORIZAÇÃO 
 

O subsistema de sonorização digital sobre rede IP, também é conhecido como sistema de chamadas 

e alarme de evacuação ou sistema de intercomunicação IP e alta-voz. 

 

O subsistema de sonorização tem por objetivo principal permitir a emissão de avisos, mensagens 

e alertas de voz pelo operador da Sala de Controle Local para áreas específicas das hidrelétricas 

como: barragem, tomada de água, portão de acesso, casa de força e demais edificações e áreas 

adjacentes, via enlaces em protocolo TCP/IP, utilizando a rede Ethernet. 
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Adicionalmente atende as exigências de segurança de barragens, tanto no aspecto de imagens em 

tempo real quanto o acionamento de sirenes de alerta objetivando evacuação em locais de risco. 

A seleção dos terminais de intercomunicação para comunicação deverá ser realizada na IHM de 

operação do sistema. 

 

Esses avisos e alertas permitirão que a operação tenha maior controle sobre a segurança física das 

pessoas e patrimonial em áreas com risco de acidentes. 

 

O sistema de intercomunicação IP deverá permitir também que nos pontos sonorizados, os 

transeuntes possam realizar uma chamada para a respectiva Sala de Controle Local e estabelecer 

a comunicação bilateral entre o ponto solicitante e o Operador do Controle Local. 

 

O sistema de sonorização deverá ter tecnologia de comunicação baseado em rede TCP/IP que 

permita o roteamento de sinais de áudio por endereço IP para enviar e distribuir mensagens de 

áudio ao vivo ou gravadas a partir da sala de controle local e seus respectivos pontos de 

intercomunicação dentro da rede, obedecendo aos critérios de arquitetura e especificações desta 

tecnologia. 

 

6.1 -  Descritivo Funcional 

 

O sistema de sonorização IP, deverá ter as seguintes características funcionais: 

 

1) Os equipamentos e software do sistema de sonorização IP devem ser para uso profissional 

com utilização de software e hardware especialmente desenvolvidos para esta finalidade.  

2) Permitir a comunicação entre os terminais intercomunicadores ligados à rede (TCP/IP) e a 

Sala de Controle Local.  

3) A comunicação deverá ser "full-duplex" entre a Sala de Controle Local e os Terminais 

intercomunicadores IP.  
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4) O sistema de sonorização IP deverá permitir a programação das suas funções através de 

microcomputador ligado à rede TCP/IP utilizando programa específico.  

5) Permitir o envio de mensagens ao vivo, por intermédio da Console de Chamada IP, a um 

terminal de intercomunicação específico, ou, a um conjunto, ou a todos os Terminais, a partir 

da prévia seleção.  

6) Permitir o envio de mensagens pré-gravadas, por intermédio de computador com software 

aplicativo para um terminal de intercomunicação específico, um conjunto ou todos os 

terminais.  

7) A chamada originada nos terminais intercomunicadores IP deverá ser ativada através do 

pressionamento de um botão de chamada tipo APF (Aperte Para Falar). 

8) Após o envio de chamada de um terminal intercomunicador para a Sala de Controle Local, os 

demais terminais receberão o indicativo de OCUPADO, não podendo realizar chamadas 

enquanto a comunicação entre o terminal solicitante (corrente) e a Sala de Controle Local for 

finalizada, que ocorrerá após liberação do botão APF. 

9) Deverá permitir o acionamento de sirenes de alertas em caso de perigo eminente e evacuação, 

nos locais indicados pela ELEJOR. 

10) As chamadas podem ser originadas tanto dos terminais intercomunicadores como da Sala de 

Controle Local.  

11) A chamada originada no terminal intercomunicador, pelo pressionamento do botão de 

chamada APF, é direcionada para a Sala de Controle Local através de prévia programação.  

12) A partir da Sala de Controle Local deverá ser possível selecionar o terminal intercomunicador 

que se deseja ter a conversação através de software aplicativo.  

13) O operador poderá selecionar a opção de comunicação em alta voz através de amplificador de 

potência local e cornetas acústicas instaladas em cada terminal intercomunicador.  

14) A Sala de Controle Local deverá ser dotada de caixas acústicas para monitorar (escuta) o áudio 

do intercomunicador em conversação (quando necessário deverá ser fornecido pré-

amplificador).  
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6.2 -  Composição do Subsistema de Sonorização 

 

O subsistema de sonorização e áudio será composto por 3 (três) partes, com equipamentos e 

localização distintas: 

a) Central de Operação e Controle Local;  

b) Terminal de Intercomunicação IP e Kit Alta Voz; 

c) Sirenes de Alerta. 

 

6.2.1 -  Central de Operação e Controle Local 

 

Compreende o conjunto de equipamentos de áudio a serem instalados na Sala de Comando e 

Controle Local da UHE Santa Clara. 

 

Será composto por Console de Operação e Chamada IP (Estação Mestre IP) e caixa acústica para 

escuta em mesa; modulo pré-amplificador, amplificador e Interface IP em rack padrão 19”; com 

cabos e conectores para interligação dos equipamentos inclusos. 

 

A Central de Operação e Controle Local deverá ser composta no mínimo por: 

 

1) Console de operação e chamada IP (Estação Mestre IP);  

2) Interface de áudio IP;  

3) Caixa acústica de mesa para uso como monitor de áudio (5 W); 

4) O software de gerenciamento, configuração, controle operacional gravação de mensagens pré-

gravadas do sistema de sonorização será instalado no servidor de rede na usina de Santa Clara. 

 

6.2.2 -  Terminal de Intercomunicação IP e Kit Alta Voz 
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Devem permitir zonas de áudio independentes, com terminal de intercomunicação IP e kit de alta 

voz, para reprodução dos avisos e alertas de emergência, “ao vivo”, ou de mensagens e sinais de 

alerta “pré-gravados” gerados na Central de Operação e Controle Local.  

Conjunto de equipamentos a serem instalados em cada ponto de monitoramento e integrados com 

o sistema de sonorização IP: 

 

1) Terminal intercomunicador IP, com botão APF, microfone e escuta;  

2) Interface de Áudio IP;  

3) Kit de Alta Voz, composto por:  

a) Módulo amplificador 60 W,  

b) Caixas acústicas externas (Cornetas),  

c) Comutador/Atenuador de áudio.  

4) Bastidor, caixa, ,painel ou armário para acomodação de equipamentos.  

 

6.2.3 -  Sirenes de Alerta 

 

Devem permitir alertas de emergência gerados na Central de Operação e Controle Local. 

Basicamente é composto por sirenes acionadas remotamente, por meio de contatores. 

 

6.3 -  Especificação Técnica Geral dos Equipamentos 

 

Deverão ser fornecidos equipamentos com as seguintes características técnicas mínimas: 

 

6.3.1 -  Terminal Intercomunicador IP 

 

1) Permitir comunicação bilateral entre solicitante e Sala de Controle Local via rede TCP/IP; 

2) Contato seco para comando e sinalização; 
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3) Alto-falante para escuta;  

4) LED sinalizador de ocupado; 

5) Microfone de eletreto 2F para captação de voz; 

6) Alimentação de 12 Vdc; 

7) Integração com a interface de áudio IP; 

8) Gabinete de proteção (Housing Protection), ou caixa apropriada para acomodação de 

equipamentos para uso externo ao tempo, com grau de proteção IP 65, ou superior.  

 

A estação receptora de referência é N-8540DS (IP Door Station) de fabricação TOA. 

 

6.3.2 -  Interface de Áudio IP 

 

1) As interfaces deverão transmitir os sinais de áudio, controle e comando de seleção de área, 

utilizando a mesma rede TCP/IP do sistema de CFTV.  

2) Em campo estes equipamentos serão instalados nos bastidores de acomodação dos 

equipamentos do kit de alta voz (em poste).  

3) Também é função da interface de áudio o intertravamento entre os demais terminais de 

intercomunicação, ou seja, enviando um sinal de ocupado para os demais terminais que 

apresentarão a informação visual (LED Indicador) OCP (ocupado).  

4) O equipamento deverá utilizar software aplicativo de setup e sua parametrização deverá ser 

feita programando os endereços IP dos terminais e o intertravamento dos mesmos.  

5) Acessórios para montagem em rack 19” (Central de Operação) e em painel (bastidor em 

campo) incluso. 

 

A interface de áudio de referência é N-8000AF (Audio Interface Unit) de fabricação TOA. 

 

6.3.3 -  Pré-Amplificador 
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Pré-amplificador e controlador para emissão de mensagens e avisos, conectada com a interface de 

áudio IP com plataforma de comando e controle a ser instalado na Sala de Controle Local, com 

todos os recursos necessários como microfones APF, para emissão de mensagens ao vivo, 

controles e ajustes manuais e LEDs indicadores. 

 

O pré-amplificador deverá ser usado como "centro de controle" para chaveamento entre fontes 

diferentes como entrada de microfone, CD player, phono, entrada auxiliar e implementar controles 

de liga/desliga, volume, tom, filtros e outros. 

 

1) Poderão ser ofertados pré-amplificador e amplificador modulados (módulos separados), ou, 

conjugado e integrado no mesmo equipamento, desde que tenha suporte para adaptação do 

sinal que está sendo preparado para amplificação, sem necessidade de adaptadores. 

2) Compatível com a marca e modelo dos amplificadores e interface de áudio IP ofertados; 

3) Cabos, conectores e acessórios necessários para montagem em rack 19” inclusos. 

 

6.3.4 -  Kit de Alta-Voz 

 

Conjunto formado por modulo amplificador, caixa acústica externa, bastidor e atenuador de áudio. 

 

6.3.4.1 -  Módulo Amplificador 

 

1) Potência de saída 60 W (mínimo); 

2) Entradas2 (duas) (MIC/AUX); 

3) Ajuste do nível de entrada com potenciômetro no painel frontal; 

4) Resposta em frequência de 30 Hz a 20 kHz; 

5) Relação sinal/ruído> 75 dB; 

6) Distorção harmônica menor que 1,0 %; 

7) Proteção contra “over-load”/curto-circuito; 
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8) Proteção contra excesso de temperatura, com circuitos de detecção de excursões anormais de 

corrente e manutenção da estabilidade térmica por realimentação negativa.  

9) Cabos conectores e acessórios necessários para montagem em rack 19” inclusos.  

 

O módulo amplificador deverá ser totalmente compatível com a estação mestre. 

 

6.3.4.2 -  Caixa Acústica Externa, Corneta ou Sonofletor 

 

Alto falante do tipo caixa, corneta acústica ou sonofletor, para sonorização de ambiente externo, 

com as seguintes características técnicas a seguir. 

- Sensibilidade (1W, 1m) de 97 dB 

- Resposta em frequência de 150 a 15.000 Hz 

- Diretividade horizontal 90º  

- Temperatura de operação -10ºC a + 55ºC 

- Proteção IP65 

As cornetas ou sonofletores de referência são as cornetas CS-154 e CS-304  da TOA. 

 

6.3.4.3 -  Comutador/Atenuador de Áudio 

 

Quando necessário, a CONTRATADA deverá fornecer equipamento de controle de comutação do 

sinal de áudio para alto-falante (escuta do terminal de intercomunicação) ou cornetas acústicas do 

kit de alta voz sem custo adicional. Acionamento por saída digital de pulso coletor aberto. 

 

6.3.5 -  Bastidor 

 

Bastidor (caixa ou armário) para acomodação dos equipamentos para uso externo ao tempo, com 

grau de proteção IP 66, ou superior. 
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6.3.6 -  Console de Operação e Chamada IP 

 

O Console de Operação e Chamada IP, ou Estação Mestre IP, deverá ser um equipamento 

apropriado para execução de envio de chamadas de alarme e voz ao vivo, ou pré-gravadas, bem 

como para receber chamadas enviadas a partir dos terminais de intercomunicação; deverá ainda 

permitir a seleção e controle das zonas de envio das chamadas para vários pontos diferentes dentro 

do sistema de sonorização. 

 

A Estação Mestre de controle (Master Station), também pode ser definida como Interface Homem 

Máquina, ou IHM de Comandos e Seleção. 

 

O Console de Operação e Chamada IP deverá possuir no mínimo os seguintes recursos:  

1) Operação e interligação com os pontos de intercomunicação via interface de áudio em rede 

TCP/IP;  

2) Comunicação duplex com handset (monofone), ou, hands-free com utilização de botão APF 

- Aperte para falar, (Push to talk – PTT). 

3) Entradas e saídas balanceadas de alto nível;  

4) Indicadores de operação no painel frontal.  

5) Display LCD alfanumérico;  

6) Botões programáveis de discagem rápida, para acionamento dos canais de comunicação;  

7) Comunicação Bidirecional;  

8) Conexão com a rede (10/100 Base TX) via conector padrão RJ-45.  

9) Alimentação através de fonte interna, ou externa (110, ou, 220 Vca).  

10) Saída de Monitoração de 0,5 W, 8 Ohm (mínimo).  

11) Caixa acústica (inclusa no conjunto) externa para escuta, conforme potência da saída de 

monitoração. 
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A estação mestre de controle de referência é Estação Mestre N-8500MS (Master Station) de 

fabricação TOA. 

 

6.3.7 -  Sirene de Alerta 

 

Motor sirene de alerta de evacuação visando atender requisitos de segurança de barragens, com as 

seguintes características técnicas mínimas: 

 

1) Sirene de longo alcance; 

2) Pressão sonora mínima 128 dB a 100 m; 

3) Alimentação 220Vca e /ou 380 Vca; 

4) Alcance 4 km; 

5) Som característico para evacuação (submeter para aprovação). 

A sirene de referência é a MS-790. 

 

6.4 -  Sistema de Gerenciamento e Mensagens Pré-Gravadas 

 

Para operação do subsistema de sonorização IP, deverá ser fornecido: 

 

1) Software de gerenciamento para configuração, emissão de mensagens ao vivo ou pré-gravadas 

e controle operacional dos sistemas de sonorização e intercomunicação IP.  

2) Software, ou aplicativo para gravação e edição de mensagens pré-gravadas.  

a) O fornecimento de software de gerenciamento e para gravação de mensagens pré-

gravadas podem ser integrados em um só ou separados. 

3) O software para gerenciamento e para gravação de mensagens pré-gravadas será instalado e 

licenciado no mesmo servidor de imagens. 

4) Sistema profissional composto por hardware e software especializado, com todos os 

aplicativos necessários para a gravação, programação, armazenamento (arquivamento) e 

configuração do sistema para envio de mensagens ao vivo ou pré-gravadas via rede TCP/IP.  
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5) Para operação do sistema de sonorização IP a CONTRATADA deverá instalar o software de 

sonorização no mesmo servidor do subsistema de CFTV a ser instalado na Sala de Controle 

Local da usina Santa Clara; 

6) O sistema de sonorização com interligação via rede IP deverá permitir o roteamento de sinais 

de áudio gerados no Console de Operação e Chamada IP ou pelo software de gerenciamento 

e mensagem pré-gravada e serem enviados para múltiplos pontos de saída de áudio conectados 

à rede por meio de controles previamente configurados pela console ou software que estará 

disponível para o operador do sistema. 

 

6.5 -  Especificação Técnica Geral 

 

1) Emissão de mensagens ao vivo ou pré-gravadas, antecedidas ou não de gongo eletrônico 

bitonal; 

2) Programação das mensagens pré-gravadas, para serem veiculadas numa data e hora específica, 

com a possibilidade de intervalos de repetição destas mensagens conforme necessidade do 

usuário; 

3) Gravação de mensagens ao vivo, para serem reproduzidas a qualquer momento; 

4) Opção de seleção para acionamento dos canais de comunicação com os Pontos de 

Intercomunicação (seleção de áreas); 

5) Chamadas individuais ou coletivas;  

6) Uso das telas do computador para operação com mensagens pré-gravadas, armazenadas em 

mídia magnética, permitindo a veiculação de mensagens gravadas;  

7) Estas mensagens podem ser difundidas através da solicitação do operador, através de 

programação de data e horário no console de operação;  

8) Facilidades no envio de chamadas gerais ou emergenciais;  

9) Apresentar a data e hora do sistema para controle e ajuste das mensagens pré-gravadas;  

10) Sistema de diagnóstico;  
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11) Mensagens com seleção de intercomunicador específico ou geral (canais de áudio 

selecionável por grupos ou individual ponta a ponta);  

12) Acesso restrito através de senhas hierárquicas, com proteção através de senhas de operação, 

manutenção e engenharia do ambiente operacional, setup do hardware de manutenção;  

13) Permitir a monitoração de qualquer mensagem antes da sua emissão;  

14) Ajustar o nível de saída (volume) das mensagens reproduzidas;  

15) Interromper qualquer mensagem por solicitação do operador;  

16) Utilizar o relógio interno do computador para controle da programação de mensagens, 

exibindo-o constantemente no vídeo;  

17) Ajustar o volume das mensagens gravadas pelo supervisor;  

18) Apresentar o texto das mensagens monitoradas e veiculadas em tela;  

19) Usar o teclado em nível de manutenção;  

20) Permitir a fácil reprogramação das funções do sistema;  

21) Ativação automática dos aplicativos no processo de “boot” do sistema;  

22) Operação normal através de posicionamento em tela do cursor e pressão dos botões do 

dispositivo apontador (mouse e/ou track-ball);  

23) Chaveamento dos aplicativos pelo simples toque do botão direito do dispositivo apontador. 

24) Permitir que novos sistemas sejam incorporados ao sistema de mensagem com facilidade; 

25) Permitir a comunicação com outros sistemas computacionais para operação remota e 

supervisão de centros de controle. 

 

VII. SUBSISTEMA CONTROLE DE ACESSO 
 

A CONTRATADA deverá prever, fabricar, fornecer e instalar todos os materiais, equipamentos e 

infraestrutura necessários para comando de abertura e fechamento automático dos portões como 

painel para uso externo (IP 66 ou superior), disjuntores, DPS elétrico, contator de força, relé 

térmico, relés auxiliares, bornes de força para motores, bornes de saída para acionamento da placa 

eletrônica, entrada para comando externo, controle remoto via RF, sinalização audiovisual de 
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portão em movimento (pulsador), sistema de desbloqueio de emergência manual a chave, caixas 

de passagem, eletrodutos, elementos de fixação, abrigo antivandalismo para motor, interface 

TCP/IP para contato seco, acessórios para automatismo e comunicação.  

 

7.1 -  Acionamento e Comando Remoto 

 

Deverá ser previsto e fornecido no mínimo 1 (um) módulo de acionamento de portão 

(automatizador), para cada portão das usinas, mesmo nos locais com automatizadores já existentes. 

 

Deverá ser previsto acionamento e comando remoto do portão no mínimo por 3 (três) métodos: 

1) A partir de controle remoto via RF, com rádio transmissor e receptor (com controle remoto 

portátil tipo rádio transmissor). 

2) A distância via software, a partir da Sala de Controle Local via rede, para tanto deverá ser 

previsto todos os recursos necessários utilizando-se software, dispositivos com interface 

TCP/IP, com saídas de contato seco, através da rede Ethernet. 

3) À distância, a partir da sala de Controle Local, via botoeiras de comando para abrir, fechar e 

parar, utilizando-se, dispositivos com interface TCP/IP para contato seco, através da rede 

Ethernet. 

a) As botoeiras de comando deverão ser instaladas na mesa da console de operação local.  

b) As botoeiras de comando deverão ser acondicionadas em caixas apropriadas para esta 

finalidade.  

 

7.2 -  Requisitos Gerais 

 

1) Deverá ser fornecido dispositivo com portas de entradas de contato seco, portas de saída 

(relés) e uma porta Ethernet para transmitir, integrado com Digifort 7, bem como a licença 

adequada para esta função; 
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2) Será permitido a utilização de equipamento único com interface TCP/IP, para o sistema de 

sonorização e acionamento do portão automático (compatível com sistema Digifort 7) desde 

que tenham suporte para áudio bidirecional e entradas e saídas a relê ou contatos secos 

suficientes para realizar os comandos em remoto. 

3) Deverão ser fornecidos no mínimo 04 controles remotos via RF por portão (controle portátil 

tipo rádio transmissor). 

4) Deverão ser fornecidas no mínimo duas cópias, por portão, de chaves para desbloqueio de 

emergência manual do portão em casos como falta de energia, queima do motor, falha no 

automatismo, etc. 

5) A CONTRATADA deverá substituir os motores existentes dos portões, com projeto e 

características adequadas, submetendo o projeto para aprovação pela ELEJOR. 

6) As PROPONENTES deverão verificar as condições e características por ocasião da visita 

técnica obrigatória. 

 

NOTA: Não estão previstas fibras ópticas adicionais para utilização em conversores ópticos 

individuais para contato seco, áudio e intercomunicadores. 

 

VIII. COMPUTADORES 
 

Compreendem todos os microcomputadores e periféricos que vão compor os sistemas de 

CFTV&A como servidores, workstation, notebook, monitores de vídeo, teclados e mouse. 

 

Os servidores, estações de trabalho (workstation) e demais micros computadores do sistema de 

CFTV e Áudio devem ser fornecidos completos contendo monitores de vídeo, teclado, mouse, 

sistema operacional, software do sistema de gerenciamento de vídeo, bem como todos os demais 

periféricos, recursos de informática, acessórios e aplicativos envolvidos e necessários ao perfeito 

funcionamento do sistema de CFTV e Áudio. 
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Os computadores, do sistema de CFTV&A serão divididos em 3 (três) categorias conforme a sua 

utilização e aplicação: 

1) Servidor: é um equipamento configurado como servidor e gravador de imagens, bem como 

software do sistema de sonorização em um único equipamento, com gravação por 24 horas.  

2) Estação de Trabalho (Workstation): estes equipamentos serão utilizados como Estação de 

Operação e Controle do sistema de CFTV&A em tempo real, por clientes locais e remoto.  

3) Notebook a ser utilizado pelas equipes de manutenção e administradores do sistema, para 

configuração e manutenção do sistema de CFTV e Áudio em campo. 

 

8.1 -  Características e Requisitos Técnicos Gerais 

 

1) Os servidores e as estações de operação (workstation) devem ter capacidade de processar no 

mínimo 32 imagens simultâneas sem travamento, utilizando-se o software de rede 

monitoramento. 

2) Os servidores a serem instalados em rack19” e workstation tipo torre, devem ser fornecidos 

no mínimo com os seguintes acessórios e periféricos: 

a) Console KVM LCD (Teclado, vídeo, mouse e alto falante) para os servidores;  

b) Extensões de cabeamento do tipo KVM com Áudio (Keyboard, Video, Mouse e Áudio), 

para estender o teclado, monitor de vídeo, joystick para PTZ e caixas de som;  

i. Na mesa de comando da usina deverá ser utilizados controle a partir de um único 

console com switch de console remoto; 

ii. Console KVM (teclado, vídeo, mouse e áudio), o dispositivo (hardware) deverá 

permitir ao usuário controlar vários computadores a partir de um ou mais teclado, 

monitor e mouse.  

iii. Materiais e infraestrutura necessários para sua montagem e fixação em rack 19” 

como conectores, terminais, chaves, buchas, parafusos e porca tipo gaiola, arruelas, 

trilhos, etc.  
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c) Kit trilho deslizante para servidores em rack19”, compatível com o chassis e para a 

extensão total do equipamento.  

d) Kit braço de gerenciamento de cabos para trilhos deslizantes, 

e) Ready Rails, para servidores; 

 

3) Monitores de Vídeo 

a) 02 (dois) monitores 21” e 01 (um) monitor 42” para a estação de operação local do sistema 

CFTV&A, 

b) 01 (um) monitor 42” para a estação de operação da sala de comando da UHE Santa Clara 

e da sede da ELEJOR 

c) 01 (um) monitor 21” para a estação da sala de operação da UHE Fundão. 

4) Todos os computadores devem ser fornecidos com programa de acesso remoto com protocolo 

VNC (Virtual Network Computing) (cliente e servidor): 

a) Programa ou software instalado e licenciado para a ELEJOR, para compartilhamento de 

área de trabalho remota em tempo real, para controlar a máquina remota (computador 

conectado à rede), assumindo o controle do mouse e teclado. 

 

8.1.1 -  Sistema Operacional e Aplicativos 

 

1) Todas as estações de trabalho, servidores e ferramentas de configuração, devem ser fornecidas 

com sistema operacional Windows Profissional, 64 bits, incluso e licenciado em nome da 

ELEJOR, com mídia e demais softwares e aplicativos necessários ao seu funcionamento.  

2) A forma de licenciamento deverá possibilitar a máxima vantagem econômica possível quando 

da atualização da licença (upgrade).  

3) O sistema operacional deverá ser a versão mais atual na ocasião da compra. 

4) Aplicativos específicos de CFTV&A devem ter garantia de funcionamento e atualização em 

todas as versões de sistemas operacionais, inclusive nas futuras versões, num período não 

inferior a 10 (dez) anos, sem ônus adicionais. 
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8.1.2 -  Teclado 

 

1) Teclado padrão ABNT: com teclas e caracteres da língua portuguesa (Brasil);  

2) Interface USB 2.0;  

3) Teclado do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado para uso exclusivo do 

fabricante do microcomputador. 

 

8.1.3 -  Mouse 

 

1) Mouse óptico com tecla de rolagem (botão para scroll); 

2) Mínimo 03 botões sendo um de rolagem (botão para scroll); 

3) Resolução 1000dpi; 

4) Interface USB 2.0; 

5) Deverá ser preferencialmente do mesmo fabricante da Workstation, ou fabricado para uso 

exclusivo do fabricante do microcomputador. 

 

8.1.4 -  Conectividade 

 

1) Todas as aplicações servidor (server) e cliente (client) devem ser compatíveis com os 

protocolos de conectividade TCP/IP, UDP/IP, HTTP, incluindo LAN, WAN, VPN, Internet 

e wireless.  

2) Todas as aplicações servidor e cliente devem ser compatíveis com streaming de vídeo no 

formato UNICAST (UDP e/ou TCP). 

 

8.2 -  Servidor 
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Deverão ser fornecidos computadores completos do tipo servidor de alto desempenho, 

equivalentes em hardware (SERVIDOR) e software (Sistema Operacional Server). 

 

Deverão ser fornecidos 2 (dois) servidores, um para cada usina. 

 

8.2.1 -  Especificação Técnica Geral 

 

1) O equipamento proposto deverá atender obrigatoriamente as configurações mínimas de 

hardware e software para microcomputador industrial tipo Servidor. 

2) Os servidores deverão ser fornecidos com todos os componentes necessários a sua montagem 

e fixação em rack 19” como trilhos deslizantes, braço de gerenciamento de cabos, conectores, 

terminais, chaves especiais, buchas, parafusos e porcas tipo gaiola, arruelas e outros materiais 

e acessórios necessários a sua instalação e operação. 

3) Para conexão dos servidores com a mesa de operação deverão ser fornecidas extensões para 

cabeamento tipo KVM, para monitores de vídeo, mouse, teclado e áudio. 

4) Cada servidor deverá ser capaz de visualizar, controlar e gravar as imagens de no mínimo 16 

câmeras de segurança simultaneamente, sendo que o servidor da UHE Santa Clara deverá 

controlar até 32 câmeras.  

5) O modelo do equipamento a ser fornecido deverá ser a mais recente geração disponibilizada 

pelo fabricante.  

6) Projeto para utilização em rack, padrão 19'', com 2U de altura; 

7) Abertura de gabinete, remoção de placas e unidades de discos sem necessidade de 

ferramentas; sistema de refrigeração dotado de ventiladores redundantes e hot-plug.  

8) O equipamento deverá suportar unidade de processamento gráfico (Graphics Processing Unit-

GPU), que pode proporcionar um desempenho para aplicações, incluindo infraestrutura de 

Desktop virtual (VDI) e computação de alto desempenho (HPC). 

 

8.2.2 -  Especificação Técnica Mínima 
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Especificação Técnica mínima, conforme especificação técnica ELEJOR ETE-04 – SERVIDOR, 

Anexo IV-CADERNO 2. 

 

8.3 -  Workstation 

 

As estações de trabalho (workstation) conterão aplicativos de monitoramento ao vivo, reprodução 

de arquivos gravados, reprodução via web browser e configuração do sistema. 

 

8.3.1 -  Especificação Técnica Geral 

 

1) Devem ser fornecidos e instalados estações de trabalho, nas salas de comando da operação 

local de ambas as usinas, sala de segurança e controle de acesso da usina Santa Clara, Centro 

de Operações da Geração e Transmissão – COGT e sede da ELEJOR. 

2) As estações de trabalho devem ser tipo torre, fornecidas com todos os componentes 

necessários, conectores, terminais, chaves especiais, buchas, parafusos e porcas tipo gaiola, 

arruelas e outros materiais e acessórios necessários a sua instalação e operação.  

3) Para conexão das estações de trabalho com a mesa de operação deverão ser fornecidas 

extensões para cabeamento tipo KVM, para monitor de vídeo, mouse, teclado e áudio.  

4) Todas as estações de trabalho deverão ser capazes de visualizar, controlar e gravar as imagens 

de no mínimo 32 (trinta e duas) câmeras de segurança simultaneamente sem travamento.  

5) As estações de trabalho devem permitir o controle das câmeras PTZ, tanto pelo mouse, quanto 

por teclado de controle de câmeras (joystick de controle).  

6) As seguintes operações devem ser realizadas simultaneamente pela estação de trabalho cliente 

sem interferência com nenhuma das aplicações do servidor, particularmente as funções de 

gravação e alarmes:  

a) Qualquer estação cliente deve ser capaz de comandar câmeras móveis;  

b) Apresentação ao vivo de câmeras e sequências de câmeras;  
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c) Recuperação e reprodução de vídeos gravados e clipes arquivados;  

d) Reprodução instantânea de vídeo ao vivo;  

e) Uso de mapas e procedimentos;  

f) Configuração do sistema como um todo. 

 

8.3.2 -  Especificação Técnica Mínima 

 

Especificação técnica mínima, conforme especificação técnica ELEJOR ETE-05 –

WORKSTATION, Anexo V-CADERNO 2. 

 

8.4 -  Notebook 

 

1) Deverá ser móvel e portátil que será utilizado pela equipe de manutenção durante a instalação 

e do sistema de CFTV&A e na manutenção após a entrega total do sistema.  

2) A forma de licenciamento do sistema operacional deverá possibilitar a máxima vantagem 

econômica possível quando da atualização da licença (upgrade).  

3) Este equipamento deverá ser configurado para usuários com perfil administrador, com direitos 

e privilégios de acesso a todos os recursos do sistema de CFTV e áudio. 

 

8.4.1 -  Funcionalidades Mínimas: 

 

Este equipamento deverá ter todos os recursos e funcionalidades necessários para programação, 

configuração, manutenção, definição de níveis de acesso e supervisão do sistema de CFTV e 

Áudio, com uso de software residente que rode em plataforma Microsoft Windows, projetado para 

modificar e programar de forma remota ou local, com todas as opções de operação e manuseio do 

sistema, além das seguintes funcionalidades no mínimo: 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esta cópia é controlada Sim  Não X  

Elaboração Aprovação 

Engº Élio Daniel Henklein Engº Emerson Luís Alberti 

CREA 2882/D-SC CREA 25.767/D-PR 

Energia Serviços de Engenharia Ltda. ELEJOR 
Página 49 de 163 

 

1) Administração descentralizada do sistema a partir de qualquer ponto ligado à rede de CFTV 

e Áudio;  

2) Facilidades para mudar parâmetros de qualidade do vídeo, banda utilizada e frequência de 

quadros, independentemente para qualquer câmera;  

3) Capacidade de habilitar a gravação de som em gravadores dotados dessa opção, bem como de 

alterar os parâmetros de gravação de áudio e as portas seriais e de entrada /saída em qualquer 

das unidades de gravação;  

4) Capacidade de reagrupar as câmeras, permitindo ou impedindo o acesso a cada grupo 

individualmente para cada usuário;  

5) Capacidade de ajustar o modo de gravação para cada câmera individual, com base em detecção 

de movimentos, entrada de alarmes, ou instantes programados de início e final de gravação;  

6) Disponibilidade de ferramentas para definir ações automáticas a serem tomadas em resposta 

a eventos intrínsecos ao vídeo ou externos. As ações possíveis incluem: iniciar e deter o 

processo de gravação, incluir uma marca (bookmark), alterar manualmente a qualidade de 

gravação, visualizar uma câmera no monitor digital ou analógico em qualquer das áreas livres, 

visualizar um mapa superposto ao monitor, enviar mensagens, sons de alerta, alterar o estado 

do relé de saída e executar uma macro;  

7) Possibilidade de determinar protocolos PTZ independentes para cada porta serial, permitindo 

a combinação de equipamentos (câmeras, dome, ou panoramizadores) de diferentes 

fabricantes no mesmo sistema;  

8) Controle de senhas e direitos para usuários, permitindo determinar para cada direito individual 

de acesso a aplicativos e a controles de câmeras e grupos de câmeras.  

9) (Cliente e Servidor): Programa ou software VNC (Virtual Network Computing) instalado e 

licenciado para compartilhamento de área de trabalho remota em tempo real para controlar a 

máquina remota (computador conectado a rede), assumindo o controle do mouse e teclado.  

10) Licença administrador para sistema operacional e demais Softwares e aplicativos. 

 

8.4.2 -  Especificação Técnica Mínima 
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Especificação técnica mínima, conforme especificação técnica ELEJOR ETE-06 – NOTEBOOK, 

Anexo VI-CADERNO 2. 

 

8.5 -  Monitor de Vídeo 21” 

 

Deverão ser fornecidos monitores 21” para instalação nas sala de segurança e controle de acesso, 

salas de comando da operação local das usinas com as características técnicas mínimas exigidas. 

 

8.5.1 -  Especificação Técnica Mínima 

 

Especificação técnica mínima, conforme especificação técnica ELEJOR ETE-07 – MONITOR 

21”, Anexo VII-CADERNO 2. 

 

8.6 -  Monitor de Vídeo 42” 

 

Deverão ser fornecidos monitores de 42” para instalação na sala de segurança e controle de acesso 

da usina, com as características técnica mínimas exigidas. 

 

8.6.1 -  Requisitos Gerais 

 

1) A CONTRATADA deverá comprovar todas as características técnicas exigidas nesta 

especificação através de fornecimento de folder ou manuais dos produtos, indicando a página 

onde está a comprovação.  

2) O não atendimento a esta exigência acarretará na desclassificação da CONTRATADA.  

3) Não serão aceitas declarações do fabricante afirmando que o produto proposto atende ao 

Edital.  
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4) Deverá ser fornecido link do site na internet do fabricante do produto que contém drivers e/ou 

manuais do produto proposto.  

5) Serão aceitos somente equipamentos com funções específicas de monitores profissionais, 

reduzindo-se o principal problema que é a marca da tela após alguns meses de uso, com 

imagens estáticas constantes.  

6) Os monitores devem ser para uso profissional, fornecidos para ambientes de operação 

contínua (24 horas por dia e 7 dias por semana), devendo a parte externa ser de tonalidade 

preta, com tela LCD, com resoluções para alta e baixa intensidade de brilho.  

7) Deverá possuir disponibilidade ou acessórios para montagem vertical ou horizontal em uma 

parede na parte posterior do monitor. 

 

8.6.2 -  Especificação Técnica Mínima 

 

Especificação técnica mínima, conforme especificação técnica ELEJOR ETE-08 – MONITOR 

42”, Anexo VIII-CADERNO 2 

 

8.7 -  Console KVM 

Deverão ser fornecidos consoles KVM para os servidores a serem conectados nos switches KVM 

padrão. Deverá ter tela LCD de 19” retroiluminado por LED integrado, teclado completo e 

touchpad, altura 1U, a ser instalado em rack 19”. 

 

A tela LCD deve poder girar até um ângulo de 115 graus, ser compatível com a maioria dos 

comutadores KVM OS/2, ter alimentação interna e suportar resoluções de vídeo de 1920x1200 em 

60 Hz e 1280x1024 em 75 Hz. 

 

A alimentação deverá ser 100-220 Vac, 60 Hz, temperatura de operação 0 a 50ºC, humidade 

relativa 0 a 80% sem condensação. 
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IX. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
 

A CONTRATADA deverá fornecer infraestrutura e equipamentos, destinados ao sistema de 

comunicação e compatibilização dos sinais entre o painel instalado dentro da usina com os painéis 

externos instalados em campo, como conversores óticos, switches, DIOS, cordões e cabos de fibra 

óptica para conexão das câmeras com o sistema de gerenciamento de vídeo, com a rede COPEL e 

rede ELEJOR. 

 

Todos os equipamentos, acessórios e componentes de comunicação devem atender aos requisitos 

mínimos (ou melhores), descritos a seguir. 

 

9.1 -  Switches  

 

A presente especificação tem por finalidade estabelecer os requisitos técnicos mínimos que devem 

ser cumpridos pela CONTRATADA no projeto, fabricação, entrega, ensaios e treinamento dos 

switches. 

 

Estes equipamentos serão utilizados para realizar a comunicação em alta velocidade, de vários 

equipamentos de CFTV&A instalados nas usinas, e destas com o COGT (Centro de Operação da 

Geração e Transmissão), Centro de Monitoramento Remoto e sede da ELEJOR.  

 

Os switches do sistema de CFTV&A estão divididos em 2 (dois) tipos, dependendo da aplicação 

e local de utilização: 

 

1) SWITCH L2: switch Layer 2, com 24 slots SFP e respectivos transceivers SFP; 

2) SWITCH Industrial 6 (seis) portas  sendo 04 (quatro) portas RJ-45 Fast Ethernet e 02 (duas) 

portas ópticas Fast Ethernet. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esta cópia é controlada Sim  Não X  

Elaboração Aprovação 

Engº Élio Daniel Henklein Engº Emerson Luís Alberti 

CREA 2882/D-SC CREA 25.767/D-PR 

Energia Serviços de Engenharia Ltda. ELEJOR 
Página 53 de 163 

 

9.2 -  Switch Layer 2 Modular 24 Slots SFP 

 

Estes equipamentos serão utilizados para realizar o link de comunicação óptica em alta velocidade 

entre os equipamentos em campo com os rack na central de controle das usinas, com os switches 

da COPEL/Telecom. 

 

Além dos switches, devem ser fornecidos todos os acessórios, tais como manuais, softwares, etc., 

necessários à parametrização, operacionalização e manutenção do equipamento. 

 

Observações: 

1) Possuir design sem ventilação (Fanless design). 

 

9.2.1 -  Especificação Técnica 

 

Especificação técnica mínima, conforme especificação técnica ELEJOR ETE-09 – SWITCH 

LAYER 2 , Anexo IX-CADERNO 2. 

 

9.3 -  Switch Industrial 6 Portas 

 

Switch Industrial com 06 (oito) portas trilho DIN, sendo no mínimo 04 (quatro), portas de rede em 

RJ-45 e 02 (duas), portas ópticas SC/PC, ou LC/PC, para fibras óptica SM ou MM, dependendo 

da infraestrutura óptica da aplicação. 

 

Além dos switches, devem ser fornecidos todos os acessórios, tais como manuais, softwares, etc., 

necessários à parametrização, operacionalização e manutenção do equipamento. 

 

9.3.1 -  Especificação Técnica 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esta cópia é controlada Sim  Não X  

Elaboração Aprovação 

Engº Élio Daniel Henklein Engº Emerson Luís Alberti 

CREA 2882/D-SC CREA 25.767/D-PR 

Energia Serviços de Engenharia Ltda. ELEJOR 
Página 54 de 163 

 

Especificação técnica mínima, conforme especificação técnica ELEJOR ETE-10 – SWITCH 

MODULAR INDUSTRIAL 6 PORTAS, Anexo X-CADERNO 2. 

 

9.3.2 -  Garantia 

 

1) Período mínimo de garantia: 3 anos (36 meses), contra defeitos de fabricação, contados a partir 

da data da aceitação final pela inspeção da ELEJOR. 

2) Todas as características mínimas exigidas neste descritivo da especificação técnica devem 

constar e estar disponíveis nos equipamentos propostos, devendo ser plenamente garantido o 

seu funcionamento.  

 

9.3.3 -  Documentação 

 

1) Todas as características técnicas devem ser comprovadas por catálogo oficial do fabricante.  

2) Todos os requisitos devem ser atendidos de forma concomitante, ou seja, a conformidade de 

um requisito não pode afetar o mínimo exigido para nenhum dos demais requisitos.  

3) O manual técnico deverá conter todas as informações necessárias à instalação, operação e 

manutenção do equipamento, assim como informações necessárias a instalação e operação do 

software de manutenção. 

 

9.3.4 -  Declarações 

 

1) Não serão aceitas declarações do fabricante afirmando que o produto proposto atende ao 

Edital, sem a devida comprovação através de documentação técnica. 

 

9.3.5 -  Embalagem 
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1) Os switches devem ser embalados individualmente, com embalagem apropriada que garanta 

proteção durante o transporte.  

 

9.4 -  Conversor Óptico Industrial SC 10/100 

 

Conversor óptico tipo Industrial, para conexão das câmeras instaladas em locais com alto grau de 

interferência eletromagnética, alto índice de descargas atmosféricas ou distantes do ponto de 

acesso à rede Ethernet local.  

Os conversores devem ser equipamentos especialmente desenvolvidos para fornecer uma 

conversão de mídia de comunicação para o padrão Fast Ethernet, de um cabo de cobre UTP ou 

STP, para cabo óptico Multímodo (MM) ou Monomodo (SM) dependendo da infraestrutura óptica 

disponível para cada local. 

 

9.4.1 -  Especificação Técnica Mínima 

 

Especificação técnica mínima, conforme especificação técnica ELEJOR ETE-11 – CONVERSOR 

ÓPTICO INDUSTRIAL SC 10/100, Anexo XI-CADERNO 2. 

 

9.5 -  Extensores de Teclado, Vídeo, Mouse e Áudio KVM 

 

Para cada computador a CONTRATADA deverá fornecer um kit de extensores do tipo KVM 

(Keyboard, Vídeo, Mouse), para posicionar teclados, monitores, mouses e áudio; para transmissão 

no mínimo até 100 m de distância da CPU, usando cabo CAT. 5e ou CAT. 6, dependendo das 

condições do local de instalação. 

 

9.5.1 -  Características Técnicas 

 

1) Módulo transmissor (unidade local): 
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a)  Com capacidade para conectar todos os periféricos dos computadores de acordo com as 

necessidades de cada computador;  

b) Deverá ser fornecido equipamento com chassis para rack 19” (housings), com capacidade 

para acomodar e organizar todos os módulos transmissores objeto do fornecimento, com 

espaço reserva para ampliações futuras, ou, chassis do tipo sub rack (bastidor), com slots 

para no mínimo 14 extensores;  

c) Cada kit transmissor deverá ser fornecido no mínimo com as seguintes características:  

i) Deverá ser apropriado para instalação em rack 19”;  

ii) Cabos inclusos: deverão ser fornecidos todos os cabos e adaptadores para conectar 

os módulos aos conectores de saída do teclado, vídeo, mouse e áudio das CPUs;  

iii) Alimentação pela interface USB;  

iv) Suportar vídeo de alta qualidade, com resoluções até 1600 x 1200 (ou superior); 

v) Conectores: deverá ser fornecido equipamento apropriado para transmissão de 

monitores de vídeo, teclado USB, mouse USB e áudio nas quantidades adequadas 

para cada computador; 

d) Conector de vídeo: conforme padrão dos conectores de vídeo dos monitores e placa de 

vídeo das CPU fornecidos pela CONTRATADA;  

e) Conector de teclado e mouse USB;  

f) Conector de áudio conforme padrão do fornecimento das CPUs, microfones e caixas de 

som;  

g) Extensão: via conector tipo RJ-45;  

h) Quantidade básica de periféricos por tipo de computador:  

i) Servidor : 1 monitor, teclado USB, mouse USB e áudio;  

ii) Workstation: 3 monitores, teclado USB, mouse USB e áudio;  

2) Modulo Receptor (unidade remota):  

a) Módulos receptores com saída para monitor, teclado USB, mouse USB e áudio 

compatíveis com os módulos transmissores e com o switch KVM comutador;  
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b) Para instalação remota o equipamento deverá ser apropriado para instalação em mesa do 

tipo Console de Operação;  

c) Deverão ser fornecidos todos os cabos e adaptadores para conectar os módulos receptores 

aos conectores dos cabos dos teclados, monitores, mouses e áudio dos consoles de 

operação.  

d) Alimentação 

i) Fonte de tensão inclusa no fornecimento;  

ii) Entrada: 100 - 240 V AC, 60 Hz;  

e) Suportar vídeo de alta qualidade, com resoluções até 1600 x 1200 (ou superior);  

f) Capacidade para estender o controle KVM para distância mínima de até 100 m  

g) Conectores: deverá ser fornecido equipamento apropriado para transmissão de monitores, 

teclado USB, mouse USB e áudio nas quantidades adequadas para cada computador;  

i) Extensão: via conector tipo RJ-45;  

h) Quantidade básica de periféricos por tipo de computador:  

i) Servidor; 1 monitor, teclado USB, mouse USB e áudio;  

ii) Workstation: 3 monitores, teclado USB, mouse USB e áudio;  

3) Switch KVM (Comutador):  

a) Com capacidade para conectar múltiplos usuários remoto (múltiplas consoles de operação 

remoto) e controle de múltiplos computadores, com todos os periféricos conectados de 

acordo com cada computador.  

b) Deverá ser fornecido equipamento apropriado para transmissão e recepção de áudio;  

c) Deverá ser fornecido com todos os cabos e adaptadores para conectar os módulos aos 

teclados, monitores de vídeos, mouses e áudio.  

d) Alimentação:  

i) Fonte de tensão inclusa no fornecimento;  

ii) Entrada: 100 - 240 V AC, 60 Hz;  

e) Suportar vídeo de alta qualidade, com resoluções até 1600 x 1200 (ou superior);  

f) Compatível com módulos transmissor e receptor de KVM e Áudio.  
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4) Extensores de vídeo para Monitores 42”:  

a) A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos para estender vídeo provenientes de 

múltiplos servidores de imagens para múltiplos monitores de vídeo.  

b) A CONTRATADA poderá fornecer a seu critério, soluções tecnológicas que podem 

variar de acordo com o fabricante dos equipamentos, padrão de vídeo (VGA, DVI, 

Display Port, HDMI), ou outras tecnologias disponíveis no mercado. A solução poderá 

ser com base na experiência da CONTRATADA em instalações anteriores similares.  

c) Soluções com designações diversas como matricial de mídia, matriz de vídeo (video 

matrix), switch matriz, multimídia extender, video wall, e outras soluções similares 

também serão aceitas desde que cumpram a mesma função: estender múltiplos monitores 

de vídeo remotamente e comutar entre as imagens das câmeras provenientes de múltiplos 

servidores de imagens a partir do comando das consoles de operação. 

 

9.6 -  Infraestrutura Óptica 

 

Especificação técnica mínima de materiais e serviços para fornecimento de infraestrutura óptica 

para interligar o sistema CFTV&A e respectivos locais. 

 

Todos os DIOs devem ser fornecidos com conectores (SC/PC) e onde necessários, devido à 

discrepância entre os conectores dos DIOs com os switches e conversores ópticos, devem ser 

fornecidos cordões ópticos híbridos. 

 

Os diagramas das imagens 24 e 25 do item XIX. ANEXO I: CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 

DE CFTV&A  mostram a infraestrutura óptica existente, na configuração que atendia as 8 câmeras 

do sistema de CFTV originalmente implantado em 2006, para cada usina. Esta infraestrutura será 

100% utilizada para o novo Sistema de CFTV&A.  

Faz parte do escopo do fornecimento a infraestrutura óptica para as 3 câmeras adicionais, conforme 

detalhado no item XVIII DESCRITIVO TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES E NECESSIDADES. 
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A interligação entre as duas usinas é realizada através de um cabo óptico OPGW de 24FO, com 

10.800 m entre a UHE/Santa Clara e a UHE/Fundão, o qual atende o Sistema de Telecomunicação, 

Teleproteção, Sistema Digital de Supervisão e Controle e CFTV. A interligação entre a casa de 

força e a PCH de cada usina, é feita através de cabos ópticos auto-sustentados com 

aproximadamente 4.500 m (tipo monomodo), atendendo os mesmos sistemas do cabo OPGW. 

Todos os cabos dedicados ao sistema de CFTV são do óptico tipo multimodo. 

 

9.6.1 -  Serviços de Fusão Óptica 

 

Devido à padronização de terminadores ópticos (SC/PC) e a substituição das caixas de terminação 

e DIOs, serão necessários execução de serviços de fusão óptica em todos os pontos de conexão 

óptica do sistema, mesmo nas infraestruturas já existentes. 

 

Para todas as instalações junto às câmeras além das fusões devem ser fornecidos e instalados mini 

DIOs completos (não serão aceitas caixas de terminação). 

 

Devem ser fornecidos todos os cordões ópticos necessários para interligação dos DIOs aos 

conversores ópticos instalados em chassis 19”, bem como dos mini DIOs aos switches ou 

conversores instalados em campo. 

 

Na sala de controle de acesso será necessário fornecer e instalar rack 19”, apropriado para 

acomodar os servidores; DIO (padrão 19”), com espaço suficiente para conexão de todas as fibras 

ópticas; cordões ópticos com terminação no mesmo padrão dos equipamentos a serem fornecidos 

pela CONTRATADA, não sendo permitido o uso de adaptadores e executar serviços de fusão em 

todos os cabos ópticos, inclusive as fibras reservas. 
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Deverá ser efetuadas medição e certificação de todas as fibras ópticas que compõe a rede óptica 

do sistema de CFTV&A, inclusive as reservas. 

 

Deverá ser emitido um Memorial Descritivo da rede óptica do Sistema de CFTV&A por usina, 

sendo duas cópias em papel e uma cópia em arquivo editável em CAD, AutoCAD “.dwg”, 

(MicroStation “.dgn” sob consulta), a ser entregue a engenharia da ELEJOR, descrevendo de 

forma detalhada a distribuição e as interligações dos cabos e cordões ópticos entre os distribuidores 

e terminadores da rede óptica. Fazem parte deste documento um diagrama esquemático e um 

relatório de certificação das fibras ópticas. O diagrama esquemático deverá representar de forma 

clara as interligações dos cabos e cordões ópticos, localização dos DIOs e terminadores ópticos, 

identificação e comprimento dos cabos ópticos. 

 

Deverá ser consultada a engenharia da ELEJOR para verificar a versão do software a ser utilizada 

no trâmite das documentações técnica. 

 

Prever identificação dos cabos ópticos (coletivo) nas duas pontas dos cabos, por fibra (unidade 

individual), nos cordões ópticos, conectores dos DIOs e terminadores (individualmente), de modo 

a facilitar a localização e identificação de cada circuito. 

 

9.6.2 -  Cabo Óptico AS (AUTO-SUSTENTADO) 

 

Cabo óptico dielétrico Monomodo (SM) ou Multímodo (MM), Autossustentado com fibras ópticas 

agrupadas em unidades básicas preenchidas com geléia (tubo “loose”) e núcleo geleado resistente 

à penetração de umidade, capa interna, elementos de tração e capa externa de material 

termoplástico, para instalações aéreas auto suportadas.  

 

9.6.3 -  Especificação Técnica Mínima 
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Especificação técnica mínima, conforme especificação técnica ELEJOR ETE-12 – CABO 

ÓPTICO, Anexo XII. 

 

9.6.4 -  Cordão Óptico Duplex 

 

Cordões de fibras ópticas pré-conectorizados e testados em fábrica, com 2 fibras (duplex) 

Multímodo (MM) ou Monomodo (SM), dependendo da aplicação, com conectores do tipo SC em 

ambas as extremidades e comprimento padrão conforme as necessidades de cada local.  

Estes cordões se destinam exclusivamente ao uso interno para interligação de equipamentos 

ópticos com os acessórios de terminação dos cabos, tal como os DIOs, switches e conversores 

ópticos. 

 

Para casos de discrepância entre conectores dos DIOs, switches e conversores ópticos devem ser 

fornecidos cordões ópticos híbridos com conectores (SC) em uma extremidade e com conectores 

conforme padrão do equipamento na outra extremidade.  

 

9.7 -  Distribuidor Interno Óptico – DIO: 

 

9.7.1 -  DIO Gaveta: 

 

DIO tipo gaveta de 1U (até 24 fibras), divididos em duas bandejas para armazenamento das 

emendas ópticas e dos adaptadores para distribuição das fibras respectivamente, sendo este painel 

de distribuição totalmente interno para utilização em rack padrão 19”. 

 

9.7.1.1 -  Características Principais: 

 

1) Estrutura em alumínio de 1,5mm;  

2) Com 04 Bandejas para acomodação das fibras;  
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3) Frente em acrílico fumê com serigrafia;  

4) Suporte para fixação no rack com respectivo kit de parafusos;  

5) Braçadeiras plásticas para fixação dos cabos e fibras;  

6) Protetores de emenda. 

 

9.7.1.2 -  Adaptadores e Pig-tails: 

 

1) Conectores ópticos (SC/PC);  

2) Extensões ópticas SM ou MM (dependendo da aplicação): simplex (pig-tail);  

3) Acabamento em epóxi. 

 

9.7.1.3 -  Dimensões: 

 

1) Largura 440 mm;  

2) Altura 1U (44,45mm);  

3) Profundidade: 330 mm. 

 

X. PAINÉIS, RACKS, CONSOLES E POSTES 
 

Deverão ser fornecidos quadros, caixas, painéis, racks 19”, consoles de operação e postes para 

fixação das câmeras e sistema de áudio com as seguintes características técnicas mínima. 

 

10.1 -  Especificações Elétricas 

 

A CONTRATADA deverá fornecer transformadores para adaptação da tensão de alimentação dos 

painéis, racks e consoles de operação, conforme a tensão de alimentação disponível em cada local 

de instalação: 
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1) Tensão de entrada 220 ou, 380 Vac, 60 Hz;  

2) Tensão de saída 220 Vac, 60 Hz;  

3) A CONTRATADA deverá verificar a tensão de alimentação disponível nos locais de 

instalação na ocasião da visita técnica obrigatória;  

4) A especificação, dimensionamento e a potência do transformador serão de responsabilidade 

da CONTRATADA, o qual dependerá da carga total do painel e dos equipamentos a serem 

fornecidos pela CONTRATADA. 

 

10.2 -  Painéis 

 

Caixa, armário ou abrigo para instalação externa junto ao poste onde será fixada a câmera para 

acomodar mini DIOs, conversores ópticos (stand-alone), fontes e demais acessórios. 

Preferencialmente em materiais não corrosíveis e inertes a crescimento de fungos, tais como 

alumínio (resistente a vandalismo), ou aço especialmente tratado para instalação externa. 

 

Painéis monobloco de sobrepor para uso externo com grau de proteção mínimo IP-66, ou superior, 

com placa de montagem removível para montagem dos equipamentos elétricos e eletrônicos junto 

às câmeras. Os elementos de fixação das caixas, como abraçadeiras, perfilados, buchas, porcas e 

parafusos necessários para fixação em poste ou parede fazem parte do fornecimento. 

 

10.2.1 -  Especificação Técnica 

 

Especificação técnica mínima, conforme especificação técnica ELEJOR ETE-13 – PAINÉIS, 

Anexo XIII-CADERNO 2. 

 

10.3 -  Console de Operação e Controle 
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A CONTRATADA deverá fornecer console de operação e controle para a Central de 

Monitoramento Local, com mobiliário completo para dois operadores, constituído por sistema tipo 

modular, apropriados para sistemas de CFTV, com estruturas metálicas em alumínio ou aço e com 

acabamento em madeira que garantam robustez e durabilidade. 

 

A CONTRATADA deverá consultar a ELEJOR, para verificação dos modelos e padrões utilizados 

na usina antes da aquisição e fornecimento. 

 

O mobiliário deverá seguir o padrão utilizado pela ELEJOR e ser apropriado para centrais de 

comando, controle e monitoramento destinados a acomodar equipamentos eletrônicos e como 

suporte para acomodação de monitores de vídeo de 21” e 42”. 

 

O mobiliário do console de operação da sala de segurança deverá ser fornecido e instalado na área 

destinada ao pessoal da operação e segurança, com todos os componentes, KVM com áudio, 

cabeamento e infraestrutura necessária a sua montagem: fiação, conectores, terminais, botões, 

chaves, teclados, fixações, buchas, parafusos, arruelas, etc. necessários a sua instalação e operação.  

O aterramento da console, suas partes metálicas e dos equipamentos, seus componentes devem ser 

efetuados pelo fornecedor do sistema acessando a malha de terra existente através do quadro de 

energia elétrica. 

 

Deverá ser um console robusto do tipo modular com mesa/bancada /painel com capacidade de 

montagem no mínimo para os seguintes equipamentos: 

1) Teclado para PC; 

2) Mouse óptico; 

3) 02 Caixas de som com mínimo 5 Watts RMS, cor preta;  

4) 01 Joystick;  

5) 02 Monitores 21”;  

6) 01 Monitores 42”;  
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7) 01 Central de Operação e Controle local (sistema de sonorização);  

8) Comando remoto (botoeiras) dos portões automatizados (controle de acesso); 

9) 01 Ramal de telefone;  

10) 02 cadeiras giratórias, com rodas, braços e encosto alto ajustável (verificar padrão ELEJOR);  

11) Deverá ser fornecido com acessórios para instalação de monitores, organizadores de cabos e 

calhas de tomadas padrão brasileiro ABNT NBR14136. 

 

10.4 -  Poste Metálico 

 

Esta especificação tem por objetivo estabelecer as características mínimas para fornecimento e 

instalação de poste metálico (se necessário) para instalação de câmeras, painéis, sonofletores e 

demais acessórios de fixação. 

 

Obrigatoriamente a fabricação e montagem deverão ser conforme o padrão construtivo dos postes 

existentes nas usinas Santa e Clara e Fundão (será fornecida documentação técnica com detalhes 

somente após assinatura do Contrato). 

 

Após assinatura do Contrato a ELEJOR se compromete em fornecer desenhos dos postes 

existentes nas usinas para fabricação dos novos postes no mesmo padrão dos existentes. 

 

10.4.1 -  Características Construtivas 

 

Poste metálico tubular, de aço galvanizado, para sustentação de câmeras, caixa de comando, 

sonofletores e montagem de ramais de entrada de energia e cabos ópticos. 

 

1) Fabricados conforme a NBR 14744.  

2) Deverá suporta a mesma carga para todos os lados.  

3) Poste vazado com resistência a torção.  
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4) Material: Chapa de aço carbono 1010 – 1020;  

5) Espessura mínima da chapa de aço: 4,75 mm de espessura na parede do tubo;  

6) Comprimento 3 (três) ou 4 (quatro) metros (da base ao topo), dependendo da aplicação;  

7) Seção circular mínima: 5” (cinco polegadas);  

8) Acabamento: zincagem por imersão a quente de acordo com a NBR 6323/2007;  

9) Cabeçote: Topo superior com tampa removível com rosca;  

10) Base: chapa de aço carbono espessura mínima 3/8" (polegadas);  

a) Com abertura para "entrada" e "saída" dos condutores;  

b) Com 4 aletas de reforço;  

11) Tolerância: as dimensões poderão oscilar até o índice máximo de +/- 2 %. 

 

10.4.2 -  Detalhamento 

 

Postes ou suportes metálicos devem ser fixados em bases de concreto, suficientes para assegurar 

uma perfeita adesão ao solo. 

 

Devem ter proteção eletrolítica contra ferrugem, além de pintura epóxi na cor prata, ou a critério 

da ELEJOR. 

 

A base do poste deve ser projetada para receber a fiação de alimentação elétrica e de dados pelo 

fundo e permitir que a fiação chegue às extremidades através do seu interior até duas saídas a 1,40 

metros de altura da base (saídas para a caixa de comando), e mais duas saídas a 2,60 metros e 3,60 

dependendo da altura do poste, a partir da base (saídas para câmera e sonofletores). 

 

Braço especial para fixação de câmeras, em tubo de aço do mesmo material do poste, com entrada 

rosqueada para fixação da câmera na ponta do braço (comprimento mínimo 1 metro). 
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As saídas para caixa de comando, câmeras e sonofletores devem ser preparadas com rosca e para 

o mesmo tipo de fio de rosca dos conectores tipo box giratório de forma que permita um engate 

perfeito entre o poste, caixa, câmera e sonofletor. 

 

A fixação do poste deve ser do tipo com base flangeada soldada, provida de aletas de reforço, com 

fixação por meio de no mínimo 4 parafusos chumbadores à base de concreto. 

 

Devem ser fornecidos com chumbadores, porcas e contra-porcas, nas quantidades e dimensões 

adequadas para fixação. 

 

A base da sapata de concreto deve ser construída com dimensões mínimas de: 0,60 x 0,60 metros, 

com 4 chumbadores com rosca e 01 eletroduto de 1” (polegada), embutidos no concreto com uma 

saída no centro do poste e uma saída lateral para passagem de fiação. 

 

Fabricação com estrutura anti-eólica, que permita a cômoda visualização da imagem na maior 

ampliação da função zoom, com ventos de até 100 km/h, com um mínimo de oscilação. 

 

Onde necessário a CONTRATADA deverá fornecer infraestrutura e materiais para fixação e 

instalação de pára-raios e de estaiamento dos postes para eliminar os efeitos de vibração nas 

imagens das câmeras. 

 

XI. NO–BREAK 
 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar No-Breaks, nos painéis externos para alimentação 

das câmeras e sistema de sonorização localizados em portões, subestações, barragens e demais 

áreas externas onde não for possível alimentar as mesmas através do Sistema de Alimentação 

Ininterrupta - SAI das usinas. 
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O no-break deverá fornecer uma alimentação elétrica contínua, regulada e sem ruídos para cargas 

em Vca. 

 

Devem ser equipamentos para área industrial do tipo nobreak ou UPS de no mínimo 700 VA, com 

capacidade para alimentar todo o sistema ofertado, com previsão de capacidade adicional para 

sistemas de áudio, sinalização de falha interna e monitoramento da fonte de alimentação dos 

circuitos de corrente alternada. Cada no-break deverá ter em sua entrada um transformador 

isolador 220 Vac/220 Vac para garantir a sua proteção. 

 

11.1 -  Características Mínimas do No-break 

 

1) Potência Nominal: 700 VA;  

2) Transformador isolador entre entrada e saída;  

3) Número de Tomadas: 8 tomadas (Padrão NBR 14136);  

4) Tensão de Operação entrada 220 Vca;  

5) Tensão de Operação saída 220 Vca;  

6) Forma de Onda  senoidal;  

7) Autonomia típica para Meia Carga: mínimo 12 minutos;  

8) Autonomia típica para Plena Carga: mínimo 5 minutos;  

a) Carga típica: referente a até 70% da capacidade de carga consumida do nobreak;  

9) Partida pelas baterias (sem rede presente);  

10) Desligamento no final da autonomia das baterias, com religamento automático no retorno da 

rede;  

11) Com religamento automático no retorno da rede, com ou sem carga na bateria.  

 

XII. DISPOSIÇÕES BÁSICAS DO CONTRATO 
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Obrigações, responsabilidades, garantias, assistência técnica, disposições e exigências contratuais 

específicas para este Edital.  

 

12.1 -  Obrigações da CONTRATADA: 

 

Todas as liberações necessárias junto a ELEJOR, tais como liberação de área, utilização de 

máquinas e ou equipamentos que demandem interdição total ou parcial de uma área de atividade 

da fiscalização, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

Os serviços devem ser rigorosamente executados de acordo com esta Especificação Técnica. Toda 

modificação com relação ao que está previsto somente poderá ser feita quando solicitado pela 

fiscalização e/ou em comum acordo e registrado em documento formal.  

 

Os serviços serão executados nos prazos estipulados em Contrato. As programações de datas e 

horários para execução dos serviços devem ser apresentadas previamente à fiscalização para 

aprovação.  

 

Os equipamentos e serviços a serem fornecidos devem estar de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

 

Em particular destacamos a norma NBR 5410-2003 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão que 

servirá de base para a verificação dos quesitos relativos ao que se refere às instalações elétricas, 

aterramento e a proteções. Na inexistência destas, ou em caráter complementar, poderão ser 

adotadas outras normas de entidades reconhecidas internacionalmente, tais como: 

 

NEMA – National Electrical Manufatures Association,  

ANSI – American National Standards Association,  

ASA – American Standards Association,  
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IEC – International Electrotechnical Commission,  

DIN – Deutsche Industries Normen,  

IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers,  

NEC – National Electric Code,  

MIL – Military Standards,  

ASTM – American Society for Testing and Materials,  

ETA – Electronic Industries Association.  

 

A CONTRATADA deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus 

empregados a equipamentos, instalações, patrimônios e bens, em decorrência da execução dos 

serviços, incluindo-se também os danos materiais ou pessoais para com terceiros, a que título for.  

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o ferramental, mão de obra, 

materiais diversos e de acabamento e qualquer serviço especializado ou não especializado que seja 

necessário à perfeita e completa execução da atividade. 

 

Diante do serviço a ser executado a CONTRATADA deverá possuir condições de avaliar todas as 

situações apresentadas em cada local, para executar adequadamente, tanto os serviços diretamente 

ligados ao objeto desta especificação, como todos os serviços complementares necessários. 

 

Devem ser considerados, no escopo dos serviços e embutidos nos preços unitários de mão de obra, 

todos os serviços complementares necessários para a conclusão da instalação, assim como 

demolição, recuperação de partes afetadas, serviço de limpeza em geral, quando e se aplicável. 

 

Estas instalações devem ser feitas com o máximo esmero e ótimo acabamento, utilizando-se dos 

materiais de instalação especificados e acessórios como curvas, braçadeiras, suportes, espaçadores, 

terminações e outros, que sejam adequados, não sendo aceitos componentes improvisados.  

 

12.2 -  Encargos e Responsabilidade da CONTRATADA  
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São encargos e responsabilidades por parte da CONTRATADA, entre outros: 

 

a) Pagamento de quaisquer tributos incidentes sobre sua atividade empresarial ou sobre o 

Contrato, bem como os encargos sociais e trabalhistas que incidam ou venham a incidir sobre 

seus empregados e ou prepostos;  

b) Responsabilidade civil por danos ou prejuízos que seus empregados ou prepostos, por ação 

ou omissão causarem a bens da ELEJOR ou de terceiros, incluindo-se os danos materiais ou 

pessoais a que título for indenizando a parte prejudicada;  

c) Pagamento de apólices de seguro, de acidentes de trabalho do seu pessoal, qualquer que seja 

a categoria, cobrindo, particularmente, os casos de morte e invalidez permanente, direta ou 

indiretamente vinculada ao objeto do Contrato; 

d) Fornecimento e exigência do uso adequado de ferramentas, instrumentos calibrados e 

utensílios de trabalho próprios e de boa qualidade, na quantidade compatível com o volume 

de serviço a ser executado;  

e) Permanência, à frente de seus serviços, de um empregado ou preposto, idôneo e 

devidamente habilitado, com poderes para representá-la e tomar deliberações naquilo que se 

relacione com a execução dos serviços;  

f) Permanência no local, onde os serviços serão realizados, de número suficiente de pessoal 

técnico especializado, auxiliares técnicos e ajudantes, bem como de ferramental e 

equipamentos auxiliares, a fim de proporcionar a execução dos trabalhos na periodicidade e 

no nível de qualidade especificada;  

 

Em todo contato entre a ELEJOR e a CONTRATADA será adotada a língua portuguesa, podendo 

ser usadas às línguas inglesa e espanhola, a critério da ELEJOR, que poderá exigir a tradução de 

qualquer texto que julgar necessário.  
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Em particular, todos os manuais de operação, manutenção, instruções técnicas e material didático 

dos cursos a serem ministrados devem estar em português, para facilitar o entendimento por parte 

dos operadores e técnicos.  

 

Observância, no local de prestação dos serviços, da correta apresentação dos empregados ou 

prepostos, os quais devem estar devidamente instruídos quanto às suas funções e 

responsabilidades, tratando com urbanidade e cortesia o público, usuários e servidores da 

ELEJOR. 

 

Garantir que a execução dos serviços seja feita de maneira segura em relação aos servidores, 

contratados e terceiros, tomando as seguintes precauções necessárias: 

 

a) Usar placas e avisos indicativos de situação de perigo, interdição de áreas, alta tensão ou 

indicações indispensáveis e compatíveis com o ambiente, de modo que os serviços possam 

ser executados com a maior segurança possível.  

b) Os modelos e especificações das placas e avisos indicativos devem ser previamente aprovados 

pela ELEJOR.  

 

12.3 -  Apresentação da Proposta Técnica: 

 

A CONTRATADA deverá anexar e apresentar juntamente com a Proposta Técnica a 

documentação como: catálogos, manuais técnicos, data sheet e/ou outros documentos que 

comprovem plenamente o atendimento aos requisitos solicitados no presente Edital. 

 

A apresentação destas documentações técnicas tem como intuito comprovar a conformidade da 

Proposta Técnica com o especificado no presente Edital, bem como esclarecer e dirimir dúvidas 

sobre a solução adotada. 
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12.4 -  Embalagem: 

 

A embalagem dos equipamentos deverá seguir os padrões recomendados/estabelecidos pelos 

fabricantes e afins, sendo que a responsabilidade pela integridade desses equipamentos é da 

CONTRATADA. 

 

12.5 -  Garantia, Assistência Técnica e Suporte Técnico: 

 

A CONTRATADA garantirá o perfeito desempenho de todos os equipamentos do sistema por um 

período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, após a emissão do Certificado de Aceitação 

Provisório - CAP. 

 

A CONTRATADA deverá dar assistência técnica e suporte técnico com manutenção “on site”, 

nos equipamentos de forma imediata enquanto os equipamentos estiverem no período de garantia 

conforme especificado pelo fabricante e na mão de obra de instalação.  

 

12.5.1 -  Garantias Técnicas  

 

Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá corrigir, às suas custas, todo e qualquer 

defeito e anomalia que venha a ocorrer no sistema ou em qualquer de seus equipamentos ou 

acessórios, devido a defeito de fabricação, materiais, serviços ou instalação. 

 

A aceitação por parte da ELEJOR de qualquer material ou serviço, não exime a plena 

responsabilidade da CONTRATADA com relação às garantias estipuladas, referentes ao 

funcionamento dos equipamentos dentro das especificações e ao correto desempenho do sistema.  

A CONTRATADA garantirá o fornecimento de peças sobressalentes para os equipamentos 

adquiridos, por um prazo não inferior a 5 (cinco) anos. 
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A CONTRATADA garantirá o fornecimento de equipamentos idênticos ou de idêntica função, 

necessários para a ampliação do sistema num período não inferior a 10 (dez) anos.  

 

12.5.2 -  Garantia dos Equipamentos e Materiais  

 

Os equipamentos e materiais, objeto deste fornecimento, devem ser de concepção moderna, novos 

e da melhor qualidade para os fins a que se destinam. 

 

A CONTRATADA garante todos os equipamentos e materiais fornecidos contra quaisquer 

defeitos de fabricação ou acabamento, comprometendo-se a substituir ou reparar em fábrica, sem 

ônus para a ELEJOR, os que eventualmente apresentarem defeito de fabricação dentro do período 

de validade do Termo de Garantia. 

 

A garantia é extensiva a equipamentos armazenados, desde que o cliente obedeça aos requisitos 

estipulados pela engenharia da CONTRATADA, para cada produto. 

 

É garantido o fornecimento de materiais sobressalentes compatíveis com os originalmente 

fornecidos, por um prazo de 10 anos após a emissão do CAF – Certificado de Aceitação Final. 

 

A CONTRATADA deverá fornecer etiquetas autoadesivas para identificação de materiais, com 

informações impressas de forma permanente, a ser fixada nos materiais, equipamentos e aparelhos 

aprovados na fase de comissionamento. 

 

1) Para cada objeto desta especificação a CONTRATADA deverá colocar uma etiqueta de 

garantia com as seguintes informações: 

a) Nome do fornecedor;  

b) Número do Contrato;  

c) Data início e término da garantia. 
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2) A identificação deve estar em local visível, ser de boa qualidade, com tinta indelével e 

possuir resistência ao calor, à umidade e ao manuseio.  

 

12.5.3 -  Garantia dos Serviços  

 

A CONTRATADA garante toda a mão de obra dela CONTRATADA, empregada na execução de 

serviços de instalação, testes e manutenção.  

 

12.5.4 -  Período de Validade do Termo De Garantia  

 

O período de garantia será de 24 (vinte e quatro) meses a partir da emissão do CAP – Certificado 

de Aceitação Provisório ou 30 (trinta) meses a partir da emissão das notas fiscais de entrega, 

prevalecendo o que ocorrer primeiro. 

 

Partes corrigidas, reparadas ou substituídas terão novo prazo de garantia de 24 (vinte e quatro) 

meses.  

 

Assim que todas as obrigações contratuais tenham sido cumpridas em relação ao fornecimento, a 

ELEJOR emitirá o Certificado de Aceitação Final – CAF, ficando as partes reciprocamente 

desoneradas de quaisquer reclamações posteriores, devendo então ser efetuado o pagamento 

integral dos saldos dos eventos previsto. 

 

12.6 -  Assistência Técnica e Suporte Técnico da Contratada  

 

A CONTRATADA deverá manter Assistência Técnica para suporte remoto com atendimento 

gratuito (telefônico, eletrônico ou personalizado) em sistema 9x5 (nove horas diárias, cinco dias 

por semana: entre 08h00 e 17h00, de segunda a sexta-feira, em dias úteis), que abranja todos os 

equipamentos e serviços prestados, inclusive os subcontratados, se houverem. 
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A CONTRATADA manterá Suporte Técnico “On Site”, com atendimento no local (in loco), 

sediada permanentemente no Estado do Paraná, na cidade de Curitiba/PR, ou Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC). O suporte técnico terá prazo de reposição dos equipamentos 

com anomalia até o fim do dia útil subsequente ao da abertura da ocorrência, sendo que a solução 

final do problema deverá ocorrer até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao da abertura da ocorrência, 

independentemente da necessidade de reposição de equipamento. 

 

O Suporte Técnico “On Site” deverá abranger a instalação, configuração, software, sistemas, 

aplicativos em geral e apoio técnico para os usuários quanto à utilização de hardware e software.  

Os custos com atendimento referentes à assistência técnica, suporte técnico e manutenção técnica 

“On Site” serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem custo adicional a ELEJOR e 

compreenderá manutenção técnica em garantia, suporte técnico quanto aos recursos de 

equipamentos e softwares e solução de problemas, na forma do item Garantia, Assistência 

Técnica e Suporte Técnico, destas Especificações. 

 

Todos os atendimentos e visitas serão registrados em impresso próprio da CONTRATADA, em 

que constará a descrição da anomalia, o nome e contato do solicitante, datas e horários de abertura 

e conclusão de cada atividade, bem como os aceites dos empregados da ELEJOR, em cada um dos 

atendimentos. 

 

Durante a vigência da garantia prevista no item Garantia, Assistência Técnica e Suporte Técnico 

desta Especificação, os serviços e peças de reposição serão custeadas pela CONTRATADA sem 

custo adicional a ELEJOR, bem como os demais custos relacionados ao atendimento como: 

ferramentas, materiais extras para reparos, mão de obra qualificada, transporte, alimentação, 

hospedagem, atualizações de hardwares e softwares e demais recursos utilizados para a solução 

dos problemas. 
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Independentemente da garantia do fabricante o equipamento defeituoso deverá ser substituído por 

outro equipamento idêntico, em condições normais de operação e somente após sua substituição 

poderá ser retirado para os devidos reparos ou substituição definitiva. 

 

XIII. PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE 

CFTV&A 
 

Fazem parte do escopo deste fornecimento a elaboração do workstatement e detalhamento do 

projeto, elaboração do projeto executivo, comissionamento e testes em fábrica, execução dos 

serviços de instalação e montagem dos equipamentos objeto do fornecimento, comissionamento e 

teste em campo, operação assistida e entrega de documentação “as built”.  

 

13.1 -  Especificações Técnicas Básicas Requeridas 

 

O projeto do Sistema de Circuito Fechado de TV e Áudio, os equipamentos e softwares propostos 

pela CONTRATADA devem ter as suas especificações submetidas à aprovação da ELEJOR. Para 

tanto, todos os diagramas elétricos, esquemas de ligações, data sheet, manuais de operação e 

manutenção dos fabricantes dos equipamentos devem ser fornecidos pela CONTRATADA para 

viabilizar a análise e aprovação da proposta técnica. 

 

13.1.1 -  Compatibilidade e Intercambialidade 

 

Todos os equipamentos que cumpram a mesma função devem ser do mesmo fabricante, marca, 

modelo, série de fabricação e das mesmas versões, de forma a garantir a compatibilidade e a 

intercambialidade entre as peças intrínsecas aos equipamentos e entre os equipamentos dos 

diferentes sistemas de CFTV&A das usinas. 
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Todos os equipamentos (hardware) e programas (software de informática), devem ser do mesmo 

fabricante e da mesma versão de forma a garantir a compatibilidade, integração e a 

intercambialidade entre os sistemas. 

 

Não serão admitidas versões diferentes de firmware (software embarcado dedicado ao controle 

dos equipamentos), tanto para equipamentos de informática (hardware), como para câmeras de 

CFTV, equipamentos de comunicação e demais acessórios inerentes à solução. 

 

13.1.2 -  Infraestrutura e Acessórios Inerentes à Solução 

 

A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento de todos os materiais e equipamentos não 

previstos e necessários para o perfeito funcionamento do sistema, como quadro de montagem para 

equipamentos, com espaço suficiente para todos os equipamentos do sistema e com sobra técnica. 

 

1) Toda a infraestrutura para instalação das câmeras e lançamento de cabeamento, como sapatas 

para fixação de postes e onde necessário abertura de pisos e valas para passagem de cabos;  

2) Materiais diversos tais como eletrodutos galvanizados, eletrodutos enterrados, caixas de 

passagem, conduletes, conduítes flexíveis, abraçadeiras, luvas de emenda, buchas e parafusos 

para fixação, terminações para cabos de dados e elétricos, conectores e cabos para as câmeras. 

 

13.1.3 -  Considerações Gerais 

 

A proposta a ser apresentada deverá contemplar a totalidade de equipamentos, upgrades, mão de 

obra, materiais, instalação, infraestrutura, ajustes e o devido treinamento para que os operadores 

do sistema possam operá-lo de forma correta e eficiente. 

 

O sistema deverá ser entregue em perfeito funcionamento e nada será orçado, ou cobrado 

posteriormente, já devem estar inclusos todos os itens tais como: cabos de sinais em fibra e 
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alimentação, infraestrutura e acabamentos, protetores de surtos, mão de obra técnica instalação, 

mão de obra remanejamentos readequação, as built e diagrama unifilar, administração e 

supervisão, treinamento, documentação de engenharia e operação assistida. 

No decorrer da execução da obra, poderão ocorrer alterações do local de instalação das câmeras, 

previsto inicialmente no projeto, em virtude de readequação conforme necessidades operacionais 

observadas pela ELEJOR. 

 

13.1.4 -  Condições Ambientais 

 

Os equipamentos devem ser de construção robusta, projetados para trabalhar em regime contínuo 

em ambientes que apresentam condições extremas como variações bruscas de temperatura, níveis 

extremos de umidade como chuvas continuas e longos períodos de tempo seco, interferências 

eletromagnéticas (EMI), transientes (noise immunity), poeira, alto nível de ruído sonoro e 

vibrações. 

 

13.1.5 -  Alimentação Elétrica 

 

Os equipamentos do sistema com alimentação direta sem adaptadores de tensão devem ser 

projetados para receber alimentação elétrica com as seguintes características: 

 

1) Tensão de entrada 220 Vca;  

2) Frequência da rede em 60 Hz; 

 

Para os equipamentos que requerem alimentação diferenciada como 24 V ou 12 V (Vca ou Vcc), 

devem ser fornecidos transformadores abaixadores. 

 

O aterramento dos equipamentos poderá ser realizado através do pino de terra das tomadas de 

força, o qual deverá estar interligado ao aterramento geral do sistema elétrico das edificações. As 
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fontes de alimentação do sistema devem ser providas de dispositivos de proteção contra surtos 

atmosféricos e ou de tensão e sobrecarga. 

 

A PROPONENTE deverá verificar a tensão de alimentação elétrica disponível em cada local de 

instalação dos painéis, durante as visitas técnicas obrigatórias. 

 

Para locais com tensão disponível de 380 Vca a PROPONENTE deverá fornecer sem custo 

adicional, transformadores para adaptação da tensão de alimentação: 

 

1) Tensão de entrada: 380 Vac, frequência da rede 60 Hz 

2) Tensão de saída 220 Vac, frequência da rede 60 Hz 

3) A especificação e dimensionamento da potência do transformador serão de responsabilidade 

da PROPONENTE, o qual dependerá da carga total dos equipamentos a serem fornecidos pela 

PROPONENTE para cada painel.  

 

Para alimentação elétrica de painéis externos ou em locais isolados como barragens, portões, vias 

de acesso poderá ser usado tensão 220 Vca fase/neutro, quando disponível neste locais ou 380 Vca 

bifásico). 

 

13.2 -  Proteção de Circuitos 

 

A CONTRATADA deverá instalar dispositivos de proteção contra surtos atmosféricos ou de 

tensão e sobrecarga para os circuitos de alimentação elétrica, rede Ethernet de sinal e do Sistema 

de CFTV&A, em todos os painéis e quadros que alimentam as câmeras e demais equipamentos 

que compõem o sistema. 
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Todos os aterramentos de equipamentos, quadros elétricos e pinos terra das tomadas de força, 

devem estar interligados ao sistema de aterramento geral do sistema elétrico da edificação e em 

conformidade com a NBR 5410. 

 

As fontes de alimentação do sistema devem ser providas de dispositivos de proteção contra surtos 

atmosféricos e ou de tensão e sobrecarga, tanto para rede elétrica como de dados e em 

conformidade com a NBR 5419. 

 

Nas edificações com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) existentes todos 

os para-raios tipo Franklin e aterramentos devem ser interligados através de condutor de ligação 

equipotencial conforme NBR 5410 e NBR 5419. 

 

O dimensionamento e as características técnicas dos dispositivos de proteção devem estar 

compatíveis com a NBR 5410 e NBR 5419 e capazes de proteger todos os componentes do 

Sistema. 

 

13.2.1 -  Dispositivo de Proteção Contra Surtos - DPS Elétrico 

 

Dispositivo de Proteção contra Surtos para equipamentos ligados a rede de alimentação elétrica 

em 220 Vca: 

 

1) Uso individual (mono polar);  

2) Classe I e II:  

a) Classe I: para instalações em ambientes internos;  

b) Classe II: para instalações em ambientes externos.  

3) Aplicação entre: F/N, F/PE e F/PEN;  

4) Redes: TT, TN-S e TN-C;  

5) Tensão Máxima de operação contínua (Uc): 175/275 Vca / 60 Hz;  
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6) Corrente Nominal de descarga In (8/20μs): 20 kA;  

7) Máxima corrente de descarga Imáx (8/20μs): 40 kA;  

8) Corrente de Impulso Iimp (10/350μs): 12,5 kA);  

9) Nível de tensão de Proteção (tensão residual): 1,5 kV;  

10) Tempo de resposta menor que 30μs;  

11) Fixação em trilho 35 mm padrão DIN.  

 

13.2.2 -  Dispositivo de Proteção contra Surtos para Equipamentos Eletrônicos Conectados a 

rede LAN Ethernet: 

 

1) Uso individual;  

2) Padrão de Comunicação: Ethernet 100BaseT;  

3) Tensão de Clamping: 34,7 V;  

4) Tensão máxima de serviço: 20 V;  

5) Tensão de disparo @ 100 V/s 1 mA: 21,6 V;  

6) Capacidade máxima de corrente: 45 A;  

7) Tempo de resposta: menor que 0,001μs;  

8) Número de fios protegidos: 8 fios;  

9) Resistência série (por condutor): 2,7Ω;  

10) Conexão: RJ45 entrada e saída;  

11) Conector de aterramento: Terminais, arruelas e porcas;  

12) Fixação em trilho 35 mm padrão DIN.  

 

13.2.3 -  Disjuntor Termomagnético 

 

Dispositivos de manobra e proteção (disjuntor termomagnético), tipo alavanca que tem como 

objetivo isolar o circuito e proteger os condutores de uma sobrecarga e ou curto-circuito; 
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1) Corrente nominal (In): A especificação da corrente nominal ficará a critério da 

CONTRATADA que deverá selecionar conforme a carga total de cada circuito;  

2) Número de polos: Monopolar 220 Vca, Bipolar 220 Vca;  

3) Tensão de isolação nominal (Ui): 250/440 Vca - 60 Hz (mono);  

4) Tensão de operação nominal (Un): 220 Vca;  

5) Capacidade nominal de Interrupção (Icu): 5 kA;  

6) Curva de disparo: Curva B (3 e 5 In);  

7) Norma técnica: NBR IEC 60898 e NBR IEC 60947-2. 

 

13.2.4 -  Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA  

 

Deve ser fornecidos e instalados SPDAs (pára-raios tipo Franklin), nos locais onde sejam 

necessários, após análise dos locais de instalação dos equipamentos. 

 

Os SPDA, a serem instalados pela CONTRATADA deverão obrigatoriamente estar em 

conformidade com a NBR 5419. 

 

As características técnicas dos dispositivos de proteção devem estar compatíveis e capazes de 

proteger todos os componentes do Sistema. 

 

Pontos a serem avaliados para instalação dos pára-raios:  

1) Postes instalados em áreas isoladas;  

2) Postes instalados nos posto da régua nível montantes;  

3) Postes instalados no posto da régua nível jusante;  

4) Câmaras de carga; 

5) Postes instalados nas barragens;  

6) Postes instalados nos portões de acesso.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esta cópia é controlada Sim  Não X  

Elaboração Aprovação 

Engº Élio Daniel Henklein Engº Emerson Luís Alberti 

CREA 2882/D-SC CREA 25.767/D-PR 

Energia Serviços de Engenharia Ltda. ELEJOR 
Página 84 de 163 

 

13.2.5 -  Aterramento: 

 

Todos os pontos de instalação em áreas externas devem ser aterrados no mínimo por um conjunto 

formado por 03 hastes cravadas verticalmente no solo (mínimo 2 metro cada), e ligadas 

horizontalmente por condutores de cobre nu, com a menor impedância possível.  

 

O aterramento deverá ser interligado com a malha de aterramento mais próximo e no mesmo 

padrão existente.  

 

13.2.6 -  Compatibilidade e Interferência Eletromagnética: 

 

Todos os equipamentos do CFTV&A devem estar protegidos contra interferências 

eletromagnéticas conduzidas ou induzidos, através de blindagens e barreiras apropriadas, tanto nos 

circuitos de alimentação como nos de sinais.  

 

Durante os testes operacionais procurar-se-á determinar se o equipamento causa interferência em 

outros equipamentos, ou se é suscetível a interferências provenientes de outros equipamentos.  

 

Se forem constatadas interferências críticas causadas pelos equipamentos objeto da presente 

Especificação, serão determinadas as ações corretivas necessárias, sem ônus adicionais. 

 

13.3 -  Fabricação: 

 

O processo de fabricação dos equipamentos, que fazem parte do escopo do fornecimento de acordo 

com os itens desta especificação técnica, deverá possuir as seguintes características: 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esta cópia é controlada Sim  Não X  

Elaboração Aprovação 

Engº Élio Daniel Henklein Engº Emerson Luís Alberti 

CREA 2882/D-SC CREA 25.767/D-PR 

Energia Serviços de Engenharia Ltda. ELEJOR 
Página 85 de 163 

 

1) Mão de obra empregada garantida pelo fornecedor deverá ser de primeira qualidade, 

conduzindo a um perfeito acabamento e ótima aparência, sendo as tolerâncias, ajustes e 

métodos de fabricação, compatíveis com as técnicas de boa engenharia aplicáveis a cada caso.  

2) Módulos encapsulados ou hermeticamente selados não serão aceitos caso venham causar 

prejuízo à manutenção da ELEJOR; 

3) Os equipamentos mencionados nesta especificação devem ter a garantia do fornecedor quanto 

à prova da ação de corrosivos ou fungos;  

4) Todos os módulos de idêntica função devem ser de fácil remoção, inserção e intercambiáveis;  

5) Para todos os equipamentos deverá ser previsto um espaço aproximado de 40 x 15 mm 

reservado para fixação da etiqueta de patrimônio, além de possuir, em local visível, a 

identificação contendo seu código e número de série;  

6) Circuitos integrados de séries consagradas devem, sempre que possível, ser utilizados pelo 

fornecedor do sistema ao contrário de componentes de estado sólido discretos, ou produzidos 

em pequena escala;  

7) Os módulos e placas, tanto em posição normal de operação, como quando abertos para 

manutenção, devem conter pontos de teste facilmente acessíveis;  

8) Em todo o processo de fabricação ou montagens devem ser utilizados componentes ou 

equipamentos eletroeletrônicos de melhor rendimento disponível no mercado, considerando-

se o parâmetro custo / benefício, visando racionalizar o consumo de energia.  

 

13.4 -  Instalação 

 

A CONTRATADA realizará a instalação do sistema composto de equipamentos e materiais 

previstos, a partir de documentação técnica elaborada pela CONTRATADA e aprovados pela 

Engenharia da ELEJOR. 

 

Será realizada a instalação dos equipamentos e materiais definidos no inventário de fornecimento.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esta cópia é controlada Sim  Não X  

Elaboração Aprovação 

Engº Élio Daniel Henklein Engº Emerson Luís Alberti 

CREA 2882/D-SC CREA 25.767/D-PR 

Energia Serviços de Engenharia Ltda. ELEJOR 
Página 86 de 163 

 

A instalação do sistema será realizada utilizando-se todas as ferramentas e equipamentos 

necessários, assim como mão de obra, orientação e direção técnica habilitada à execução dos 

serviços, mantendo-se durante a execução dos mesmos, estreito contato com os representantes da 

ELEJOR e fornecedores das demais instalações. 

 

Os serviços serão executados por profissionais altamente treinados, que realizarão os serviços 

dentro do prazo estipulado em cronograma.  

 

A CONTRATADA basear-se-á na premissa de que os serviços de campo serão realizados de forma 

ininterrupta, em horário normal de expediente, nas datas e prazos previamente estabelecidos.  

Antes do início dos serviços de campo, a CONTRATADA fará inspeção nos locais onde será 

realizado, verificando as condições dos mesmos.  

 

A ELEJOR fornecerá, durante os serviços de campo, local para armazenamento adequado dos 

materiais objeto da instalação bem como para os instrumentos e ferramentas necessárias à 

execução dos serviços.  

 

Os serviços de alvenaria necessários à instalação dos equipamentos como sapatas para fixação de 

postes e abertura de valas para passagem de eletrodutos estão incluídos no escopo de fornecimento 

e nos preços apresentados e sem custos adicionais. 

 

13.4.1 -  Materiais de Instalação 

 

Os materiais a serem utilizados na instalação dos equipamentos objetos do fornecimento, devem 

ser minuciosamente especificados no decorrer do projeto de detalhamento. 

 

A especificação dos materiais obedecerá às diretrizes da ELEJOR ou, onde estas forem omissas, 

será baseada na experiência da CONTRATADA na implantação de sistemas similares. 
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13.4.2 -  Infraestrutura Existente 

 

Em locais onde for possível, será aproveitada a infraestrutura existente como postes, cabeamento 

de fibra óptica, pontos de alimentação elétrica, eletrodutos, aterramento, etc. Porém, todas as 

caixas de montagem externas instaladas junto às câmeras existentes atualmente serão substituídas 

por novas, incluindo seus acessórios com suportes, caixas de terminação óptica, fontes, cabos de 

alimentação, cabos de comunicação, conversores ópticos, conectores, conduítes flexíveis, 

conduítes enterrados, eletrodutos aparentes, caixas de passagem, conduletes e demais itens 

necessários ao perfeito funcionamento do sistema. 

 

Todas as câmeras e acessórios fornecidos pela CONTRATADA que apresentarem qualquer 

defeito oriundo de fabricação ou que venham a ser causado pela CONTRATADA durante os 

serviços de instalação serão de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá substituir o 

equipamento por outro idêntico. 

 

13.4.3 -  Características Gerais para Instalação e Montagem 

 

1) Os equipamentos fornecidos que forem instalados em locais visíveis ao público não devem 

apresentar logotipos, sinais ou marcas que não as explicitadas nesta especificação técnica ou 

autorizadas pela ELEJOR; 

2) Todos os eletrodutos aparentes, curvas, luvas e abraçadeiras devem ser galvanizados a fogo 

do tipo pesado com rosca, nos diâmetros apropriados a cada circuito e com reserva técnica na 

taxa de ocupação. 

3) Todas as abraçadeiras para fixação de eletrodutos devem ser fabricadas em chapa de ferro 

galvanizada a fogo do tipo unha reforçada com base de apoio, do mesmo material dos 

eletrodutos.  
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4) Todos os conduletes devem ser em alumínio, com rosca com tampas e com vedação perfeita 

sem infiltração e apropriadas para ambiente externo, à prova de explosão e dimensionadas de 

acordo com as tubulações a serem utilizadas. 

5) Nos locais específicos das câmeras os conduletes devem ter furação extra com rosca original 

para passagem dos cabos de alimentação elétrica, sinal de vídeo, áudio e rede, não sendo 

permitidas furações para adaptações na tampa e corpo do condolente. 

6) Cabos e conectores de rede: os cabos a serem utilizados devem ser dimensionados a fim de 

atender as especificações gerais do sistema, no mínimo com as seguintes características:  

a) Deverá ser utilizado no mínimo cabo Cat. 6 blindado para uso indoor e outdoor, com as 

seguintes características mínimas: cabo de 4 pares trançados compostos de condutores 

sólidos de cobre nu de 23 AWG, isolados em polietileno, blindagem em fita de poliéster 

metalizado, capa interna em PVC não propagante à chama, capa externa em PVC 

resistente a intempéries. 

b) Para interligação dos equipamentos internos (dentro do rack 19”), deverá ser utilizado no 

mínimo Patch Cord CAT 6 blindado (F/UTP) indoor montado e testado em fábrica.  

c) Para interligação dos equipamentos instalados no rack 19” com os equipamentos fora do 

rack (switches KVM e outros equipamentos de rede instalados na mesa de operação, ou 

instalados em painéis em áreas internas), deverá ser utilizado cabo de rede blindado para 

uso em interno (indoor), tipo FTP (Foil Twisted Pair) categoria 6 blindado.  

d) Para interligação entre equipamentos em áreas internas e externas de longa distância 

(interligação entre caixas, painéis, racks, câmeras, switches, conversores ópticos, 

intercomunicador de áudio IP e outros), deverá ser utilizado no mínimo cabo de rede 

blindado, para uso em ambiente externo (outdoor), resistentes a intempéries, categoria 

CAT 6 tipo STP (Shielded Twisted Pair), com blindagem individual para cada par de 

cabos.  

e) Patch Cord para interligação dos equipamentos instalados em áreas externas: no mínimo 

CAT 6 blindado (F/UTP), ou superior, montado e testado em fábrica.  
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i) Será permitida a utilização de patch Cord fornecido junto com as câmeras (mesmo 

com categorias diferentes das solicitadas), desde que sejam apropriados para uso 

externo (IP 66 ou superior), para que sejam mantidas as características de vedação e 

a garantia do fabricante.  

f) Os conectores RJ-45 devem ser apropriados para cabos CAT 6 blindados. 

7) Cabos para alimentação elétrica geral (alimentação geral dos painéis):  

a) Cabos de fios de cobre flexíveis (com seção circular mínima a ser dimensionado em 

função do sistema adquirido), condutores com tensão de isolamento 0,6/1 kV, Fio sólido 

de cobre eletrolítico, tempera mole, encordoamento Classe 4 ou 5, isolação com composto 

termoplástico à base de PVC, sem chumbo, antichama, cobertura à base de composto de 

PVC, sem chumbo, antichama (BWF), classe térmica 70º C.  

i) Para instalação de circuitos elétricos internos (principalmente para locais com grande 

afluência de pessoas ou os que possuem condições difíceis de fuga), deverão ser 

utilizados cabos elétricos não halogenados.  

8) Todos os demais acessórios para suspensão, fixação, braçadeiras, suportes, tirantes, perfilados 

emendas e derivações pré-fabricados ou não, devem ser do tipo padronizado galvanizado a 

fogo.  

9) Os vergalhões, parafusos, porcas e arruelas devem ser cadmiados quando as instalações 

estiverem em ambientes abrigados, e galvanizados a fogo nas instalações ao tempo.  

10) Para as fixações serão utilizados chumbadores de aço galvanizado para instalações aparentes 

em concreto. 

11) A fim de evitar qualquer risco de choques elétricos, todas as partes energizadas devem ser 

adequadamente isoladas e protegidas. 

 

13.4.4 -  Áreas Internas: 

 

Os serviços a serem executados nas áreas internas devem ser realizados como descritos abaixo: 
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1) Toda a tubulação a ser instalada nas áreas internas e toda infraestrutura embutida deverá ser 

de forma original e com as mesmas características existentes, devendo ser restaurado qualquer 

dano causado ao estado original das paredes e forros.  

2) Para passagem dos cabos, preferencialmente deverá ser utilizada a infraestrutura já existente 

como piso falso, leito para cabos, canaletas, eletrocalhas e eletrodutos (embutidos ou 

aparentes).  

3) Onde necessário as eletrocalhas devem ser fixadas com o uso de perfilados e vergalhões, 

garantindo uma perfeita suportação e no mesmo padrão e características das eletrocalhas já 

existentes.  

4) Os locais que sofrerem quebra ou danos tais como embutidos em paredes e remoção de forro, 

devem ser restaurados.  

 

13.4.5 -  Áreas Externas: 

 

Os serviços a serem executados nas áreas externas devem ser realizados conforme descritos 

abaixo: 

 

1) Nos locais externos toda a infraestrutura será embutida e deve ser de forma original e com as 

mesmas características existentes;  

2) Instalações enterradas: 

a) Sempre que possível, aproveitar as caixas em alvenaria existentes;  

b) Em novas instalações, passar nova tubulação exclusiva para o sistema de circuito fechado 

de TV e áudio;  

3) A entrada dos tubos nas caixas de alvenaria deverá ficar inclinada para baixo, para prevenir 

entrada de águas pluviais. Os eletrodutos galvanizados ou, do tipo flexível que forem 

utilizados na infraestrutura externa, devem ser instalados em uma vala com profundidade de 

no mínimo 50 cm, da superfície dos pisos acabados ou dos jardins, sobre uma camada de areia 

e os mesmos, após a sua instalação nessas valas, deverão receber uma camada de concreto 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esta cópia é controlada Sim  Não X  

Elaboração Aprovação 

Engº Élio Daniel Henklein Engº Emerson Luís Alberti 

CREA 2882/D-SC CREA 25.767/D-PR 

Energia Serviços de Engenharia Ltda. ELEJOR 
Página 91 de 163 

 

magro em toda a sua extensão, suficiente para envelopar os mesmos, protegendo-os de risco 

e danos futuros, que possam deixar o sistema inoperante.  

4) As tubulações embutidas em concreto devem ser de eletrodutos galvanizados a fogo do tipo 

pesado e devem ser envelopados em concreto rígido.  

5) Postes ou suportes metálicos devem ser fixados em bases de concreto, suficientes para 

assegurar uma perfeita adesão ao solo. Devem ter proteção eletrolítica contra ferrugem, além 

de pintura epóxi na cor prata, ou a critério da ELEJOR.  

6) Quando da execução dos serviços, as áreas devem ser previamente isoladas com cones ou 

fitas, a fim de prevenir acidentes.  

7) As descidas para as câmeras, até as caixas de passagens ou às câmeras, devem ser embutidas 

e somente onde necessário com o uso de tubo metálico flexível revestido externamente em 

PVC, com acessórios para conexão apropriados para uso externo e que permitam uma perfeita 

vedação.  

8) Estruturas onde sofrerem danos ou quebra, tais como elementos embutidos, paredes, muros, 

calçadas, asfalto, gramas e jardins devem ser restaurados com recomposição na forma original 

e com as mesmas características existentes.  

9) Todas as estruturas metálicas externas como postes de ferro, devem ser aterradas e ou 

instaladas para raios tipo Franklin.  

10) Todas as porcas, parafusos e arruelas usadas externamente devem ser em aço inox. 

 

13.4.6 -  Fixação de Equipamentos no Campo: 

 

Os suportes necessários à instalação dos equipamentos no campo devem ser fornecidos de acordo 

com os padrões definidos no projeto. 

 

A colocação dos suportes será feita de acordo com o projeto executivo, devendo-se prever fácil 

acesso para a manutenção dos equipamentos e proteção contra choque elétrico. 
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Os suportes tipo pedestal, que forem montados em piso, serão instalados com chumbadores 

adequados. 

 

As bases dos pedestais deverão ficar em elevação de 50 mm superior à dos pisos, sendo que as 

mesmas terão um acabamento com argamassa de cimento e areia, com ângulo de 45º graus. 

 

13.4.7 -  Montagem dos Equipamentos em Campo: 

 

A montagem consistirá da colocação e fixação dos equipamentos nos suportes, postes, pedestais, 

colunas, base de concreto, paredes de concreto, paredes em alvenaria, piso de concreto, muretas 

de concreto, pistas asfálticas, etc. 

 

Para execução de serviços em locais com risco de queda de grandes alturas, ou onde solicitado 

pela equipe de segurança da ELEJOR, será necessário à utilização de veículo com cesto aéreo para 

instalação dos equipamentos. 

 

Os serviços e a locação dos equipamentos como caminhão tipo munck, guindaste, veículo com 

cesto aéreo, rompedor de concreto, escadas extensivas, e outros equipamentos necessários para a 

execução destas atividades estão incluídos neste fornecimento e devem ser executados por técnicos 

com conhecimento e experiência suficientes para esta finalidade.  

 

13.4.8 -  Instalação de Eletrodutos: 

 

Em instalações aparentes internas e externas, devem ser utilizados eletrodutos galvanizados do 

tipo pesado, é expressamente proibida à utilização de eletrodutos e conduítes em PVC. 

 

O curvamento de eletrodutos metálicos será executado a frio, sem enrugamento, sem amassá-los 

e sem avariar seu revestimento interno e externo. 
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O curvamento dos eletrodutos deverá ser executado empregando-se máquinas dobradoras 

hidráulicas ou pneumáticas. 

 

As roscas serão executadas segundo a norma ABNT, tipo gás. Os cortes serão feitos aplicando-se 

ferramentas nas sequências corretas e, no caso de cossinetes, com ajustes progressivos. 

 

As roscas que contiverem uma volta completa ou mais de fios cortados será rejeitado, mesmo que 

a falha não fique situada na faixa de aperto. 

 

O raio de curvatura até o centro do eletroduto será maior ou igual à de 5 a 8 vezes o diâmetro do 

eletroduto empregado, dependendo do diâmetro (tabela NEC 346-10). 

 

A somatória dos ângulos das curvas entre duas caixas não será superior a 270°. 

 

As emendas dos eletrodutos serão executadas com o emprego de conexões apropriadas. 

 

O rosqueamento será obrigatoriamente no mínimo de 5 (cinco) fios de rosca. 

 

Com a finalidade de se obter melhor estanqueidade, e de se prevenir a corrosão, quando do 

rosqueamento, será aplicada sobre as rosca (macho e fêmea) tinta metálica especial. 

 

Após a instalação, será feita a verificação e a limpeza dos eletrodutos por aplicação de ar 

comprimido, a fim de remover possíveis cavacos metálicos. 

 

Durante e após a montagem, todas as extremidades dos eletrodutos serão obturadas para prevenir 

a entrada de corpos estranhos. 
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Os eletrodutos serão fixados convenientemente, com fixações espaçadas de no mínimo 1,80 m 

para eletrodutos de diâmetro até 3/4”, e 2,50 m para eletrodutos de diâmetro 1” e maiores. 

 

As uniões serão convenientemente montadas, garantindo-se não só o alinhamento dos eletrodutos, 

mas também o espaçamento correto entre eletrodutos, de modo a permitir o rosqueamento da parte 

móvel sem esforços.  

 

A parte móvel da união deverá ficar, no caso de lance vertical, do lado superior. Em lances 

horizontais superiores a 10 m, serão previstas juntas de dilatação ou expansão. 

 

Nos feixes de eletrodutos serão previstos suportes feitos de perfilados. 

 

13.4.9 -  Terminações dos Eletrodutos: 

 

As terminações dos eletrodutos serão executadas de acordo com o projeto, colocando-se flexíveis, 

buchas, conectores O Ring, etc. 

 

Os comprimentos de eletrodutos flexíveis, para conexões com caixas terminais de instrumentos, 

ou outros dispositivos, estarão limitados a 1,00 m, e os mesmos respeitarão o raio mínimo de 

curvatura estabelecido pelo fabricante. 

 

As caixas e acessórios usados com eletrodutos flexíveis permitirão a devida continuidade para 

terra. 

 

13.4.10 -  Bandejas: 
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As bandejas para os cabos de instrumentação e controle serão posicionadas, alinhadas, fixadas ou 

ancoradas, de acordo com os desenhos de projeto e com as recomendações dos fabricantes das 

mesmas. 

 

Todas as bandejas serão instaladas de modo a formar um sistema contínuo completo que não 

apresente arestas ou projeções nas superfícies sobre as quais os cabos serão colocados. 

 

13.4.11 -  Lançamentos de Fios e Cabos: 

 

A inserção de condutores em eletrodutos será precedida da conveniente limpeza dos mesmos, com 

ar comprimido ou por outro meio que melhor convier. 

 

Quando da utilização de lubrificantes, o mesmo será adequado à finalidade e ao tipo de isolamento 

dos condutores: é de aplicação frequente o uso de talco industrial neutro ou vaselina neutra. 

 

Quando do lançamento dos condutores, serão obedecidos os valores sobre as tensões mecânicas 

de estiramento suportáveis para cada condutor, estabelecidos pelos fabricantes. 

 

Para os cabos de instalação em canaletas ou leitos, o lançamento será feito, sempre que possível, 

fora dos mesmos, sendo depois depositados nestes, evitando-se o dano da capa de isolamento dos 

condutores pelo atrito em arestas. 

 

O arranjo dos cabos será feito agrupando-se os circuitos, evitando, ao máximo, superposições 

destes. 

 

A fixação dos cabos nos leitos será feita com espaçamentos compatíveis com suas seções. 
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Todas as terminações da fiação nos painéis e instrumentos terão seus condutores reunidos 

ordenadamente, em chicotes, e ligados aos bornes terminais correspondentes, evitando-se ao 

máximo os cruzamentos. Serão utilizados terminais pré-isolados tipo agulha ou olhal, conforme o 

caso. 

 

Todos os condutores destas terminações serão identificados por anilhas com letras e numeração 

de acordo com o projeto. 

 

Cada cabo será identificado por meio de marcadores apropriados tipo anilhas ou similares, com 

letras e numeração de acordo com o projeto. 

 

Os cabos para 220 Vca de corrente alternada, correrão separadamente dos cabos de controle. 

 

13.4.12 -  Aterramento: 

 

Todos os equipamentos e partes metálicas, tais como carcaças de instrumentos, suportes, painéis, 

postes metálico, bandejas, eletrodutos, devem ser adequadamente aterradas.  

 

As blindagens dos cabos de controle serão aterradas só no painel de controle respectivo, nos bornes 

já reservados para esta finalidade.  

 

13.4.13 -  Instalação de Painéis: 

 

Os cubículos ou seções componentes dos painéis, quando for o caso, serão montados de modo a 

se obterem um perfeito alinhamento vertical e horizontal. 

 

A movimentação e o assentamento de painéis, ou conjunto de seções serão efetuados com 

dispositivos e ou equipamentos adequados, a fim de se evitar danos mecânicos nos mesmos.  
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No caso de painéis montados em paredes, colunas ou estruturas, serão usados, para fixação, 

chumbadores ou suportes metálicos.  

 

As conexões das interligações entre as seções componentes de cubículos contínuos de cada painel 

serão executadas de modo a se obter a máxima rigidez mecânica.  

 

Antes da energização dos equipamentos dos painéis, será realizada uma minuciosa verificação de 

todos os elementos de fixação, tais como conectores, parafusos, braçadeiras, amarrações, 

chumbadores e etc.  

 

A limpeza dos equipamentos será feita preferencialmente por meio de aspirador, ou 

alternativamente por sopro de ar comprimido isento de impurezas.  

 

Antes de se iniciar o aterramento dos painéis, os locais serão limpos, e será verificado o 

posicionamento dos chumbadores quanto à sua correção, para que haja uma perfeita coincidência 

com os furos das bases dos painéis. Será verificado também o acabamento das bases.  

 

Será verificada a resistência ôhmica do circuito de aterramento do painel.  

 

13.5 -  Inspeção dos Serviços: 

 

Simultaneamente com os serviços de instalação e montagem, será desenvolvido um trabalho de 

autofiscalização, pela CONTRATADA, que consistirá, basicamente, do seguinte: 

 

1) Verificar se existe a documentação necessária à montagem. 

2) Verificar as instalações dos suportes de equipamentos, eletrodutos, bandejas, etc. 

3) Verificar a montagem de acordo com o projeto. 
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4) Observar os problemas causados por vibrações em postes, tipo e fixação dos suportes, e a 

altura dos equipamentos. 

5) Verificar se a instalação dos equipamentos está de acordo com a classificação da área, 

inclusive o próprio equipamento. 

6) Verificar o encaminhamento dos eletrodutos e bandejas. 

7) Verificar se os equipamentos estão colocados em locais acessíveis. 

8) Este procedimento é determinado no projeto, mas, devido à ocorrência de possíveis falhas, 

isto deverá ser verificado quando da instalação.  

9) Evitar a instalação de eletrodutos de sinal de equipamentos próximos a eletrodutos de cabos 

de alimentação e ou telefone.  

10) Em caso de dilatação dos equipamentos onde está sendo instalados os eletrodutos, utilizar 

dispositivos de expansão.  

11) Verificar se os painéis estão sendo montados de acordo com o arranjo geral.  

12) Verificar se os painéis estão aterrados convenientemente tão logo sejam instalados.  

13) Verificar se os cabos de sinal estão separados dos cabos de alimentação de CC e CA. Se existir 

cruzamento, o mesmo deverá ser em ângulo reto.  

 

13.6 -  Projeto Executivo: 

 

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar para aprovação projeto executivo, com elementos 

necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 

A elaboração do projeto executivo deverá ser baseada nos requisitos que trata esta Especificação 

Técnica, no worstatement aprovado, no levantamento em campo (site survey) nas usinas e COGT, 

nos documentos fornecidos pela ELEJOR, desenhos, plantas de localização e do arranjo dos 

equipamentos nas diversas áreas de processo, que serão supervisionadas pelo Sistema de 

CFTV&A a ser implantado pela CONTRATADA.  
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O detalhamento do projeto executivo envolverá as seguintes atividades principais: 

 

1) Elaboração e aprovação do workstatement;  

2) Elaboração e aprovação do caderno de encargos;  

3) Elaboração e aprovação de documentação para recebimento de material;  

a) Check list;  

b) Romaneio;  

c) Inventário de fornecimento;  

4) Levantamento em campo nas usinas e COGT (site survey);  

5) Pesquisa de documentação existentes nos arquivos da ELEJOR;  

6) Elaboração e aprovação dos desenhos e diagramas (emissão inicial e controle de revisões);  

7) Elaboração e aprovação de documentação para comissionamento em fábrica (TAF) e em 

campo (TAC);  

8) Elaboração e aprovação do manual de operação;  

9) Elaboração e aprovação do manual de manutenção;  

10) 1Elaboração e aprovação das apostilas para treinamento (Operação e Manutenção);  

11) Execução do comissionamento em fábrica (TAF);  

12) Execução e entrega das obras e serviços em campo;  

13) Execução do comissionamento em Campo (TAC);  

14) Execução dos treinamentos (operação e manutenção);  

15) Entrega da documentação as built e data book;  

16) Certificado de Aceitação Provisório (CAP), final das obras e início das garantias;  

17) Certificado de Aceitação Final (CAF) no final de vigência do Contrato, sem pendências;  

 

13.7 -  Workstatement 
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Após a assinatura do Contrato a CONTRATADA deverá elaborar o workstatement do projeto de 

CFTV&A, com detalhamento do fornecimento de que trata esta Especificação Técnica, a ser 

elaborado em comum acordo entre as partes. 

 

Após assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá marcar reunião técnica com a ELEJOR, 

para a elaboração do workstatement (detalhamento técnico do fornecimento).  

 

O workstatement tem por objetivo definir detalhadamente todo o fornecimento e a partir do 

conhecimento das características técnicas dos produtos ofertados verificarem o atendimento 

integral a esta Especificação Técnica.  

 

A CONTRATADA estará liberada para iniciar a aquisição dos equipamentos e materiais somente 

após aprovação final do workstatement.  

 

Qualquer aquisição sem aprovação do workstatement pela ELEJOR, ocorrerá por conta e risco da 

CONTRATADA.  

 

A coordenação do workstatement será de responsabilidade da CONTRATADA, com a 

participação e aprovação da ELEJOR. 

 

A CONTRATADA deverá solicitar a ELEJOR os modelos, padrões e orientações para elaboração 

do workstatement. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar a primeira versão para aprovação do documento de 

workstatement num prazo não superior a 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato. 

 

13.8 -  Documentação Técnica: 
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1) Arquitetura do sistema: apresentar diagrama (desenho), contendo a arquitetura da rede 

(Ethernet), contemplando o sistema de CFTV, áudio e automação dos portões,  

a) Arquitetura do sistema por usina, com o COGT e com a ELEJOR,  

b) Arquitetura do sistema integrado (topologia da rede);  

2) Planta geral de alocação: apresentar desenho esquemático contendo a planta com localização 

genérica das câmeras, áudio (cornetas) e portões de acesso; que represente de forma clara as 

interligações, localização das câmeras, dos painéis, identificação e comprimento dos cabos;  

3) Diagramas elétricos dos painéis e racks, contemplando as réguas de bornes, circuito de força 

(multifilar) e lógico dos painéis; 

4) Diagramas do layout interno e externo dos painéis;  

5) Desenho e layout dos rack 19”;  

6) Desenho e layout dos consoles de operação;  

7) Desenho detalhado dos postes de fixação das câmeras;  

8) Desenho detalhado dos portões;  

9) Diagramas elétricos dos circuitos de força dos portões (multifilar);  

10) Diagramas elétricos dos circuitos de comando e automatismo dos portões;  

11) Memorial descritivo da rede óptica; em duas cópias em papel, descrevendo de forma detalhada 

a distribuição e as interligações dos cabos e cordões ópticos entre os DIOs e caixas de 

terminação óptica e um relatório de certificação das fibras ópticas.  

12) Memorial descritivo do sistema de CFTV, áudio e automação dos portões (controle de acesso), 

descrevendo o sistema, em linhas gerais, expondo as funcionalidades e os equipamentos 

principais.  

13) Outras documentações técnicas que se julgarem necessárias para a instalação e manutenção 

dos sistemas.  

 

13.9 -  Documentação “As Built”: 
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A documentação “as built” deverá conter todas as informações coletadas e alterações executadas 

na fase de supervisão e fiscalização das obras com o objetivo de registrar as condições físicas e 

econômicas da execução da obra, fornecendo elementos relevantes para subsidiarem os serviços 

de manutenção, intervenções futuras, reformas e ampliação do sistema.  

 

Deverá representar fielmente o objeto construído, com registros das alterações verificadas durante 

a execução. 

 

Ser elaborado durante o período da execução da obra e entregue e aprovado quando do recebimento 

definitivo da obra.  

 

A CONTRATADA deverá fornecer até 30 dias após o final da execução dos serviços, versão “as 

built” do projeto (conforme executado).  

 

A versão “as built” deverá ser assinado pelo Engenheiro da CONTRATADA responsável técnico 

pela instalação. 

 

Todos os documentos “as built” devem ser aprovados pelo gestor do Contrato da ELEJOR e/ou 

seus prepostos quanto ao conteúdo técnico, forma e apresentação.  

 

Na documentação “as built” devem ser contempladas todos os percursos dos cabos elétricos e 

ópticos e demais componentes da instalação, bem como as modificações realizadas em relação ao 

projeto executivo.  

 

Deverá ser emitido junto ao “as built”, um documento planilhado, indicando os endereços IP e 

demais dados de configuração de todos os ativos de rede do sistema de CFTV&A (computadores, 

câmeras, switches, etc).  
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Deverá constar da documentação técnica a serem entregas pela CONTRATADA no mínimo, os 

seguintes itens: 

 

1) Planta Localização por usina, de todos os equipamentos do sistema de CFTV&A;  

2) Planta e/ou planilhas de conectores dos Patch Panels, Blocos de Conexão, DIOs, etc;  

3) Plantas e/ou planilhas de cabos, com demarcação de racks/painéis de origem e destino, e 

identificação dos respectivos conectores nos Patch Panels, Blocos de Conexão, DIOs, etc.  

4) Descritivo de funcionamento do sistema, com descrição dos equipamentos, funções e 

aplicativos.  

5) Lista de cabos (elétricos e ópticos), com identificação dos cabos, identificação da fiação 

unitária, origem, destino e identificação dos respectivos conectores;  

6) Lista de materiais integrantes dos painéis e racks por ponto de instalação;  

7) Lista de todos os materiais e equipamentos fornecidos; 

8) Lista de desenhos, diagramas e documentos fornecidos entregues;  

9) Diagrama de arquitetura da rede (Ethernet), contemplando o sistema de CFTV, áudio e 

automação dos portões, por usina e integrado (topologia da rede);  

10) Desenho esquemático de todo o sistema de CFTV, áudio e automação dos portões integrados 

que represente de forma clara as interligações, localização das câmeras, dos painéis, 

identificação e comprimento dos cabos;  

11) Diagramas elétricos dos painéis, contemplando as réguas de bornes, circuito de força e lógico 

dos painéis.  

12) Diagramas do layout interno e externo dos painéis;  

13) Desenho e layout dos racks 19”;  

14) Desenho das placas de identificação dos painéis e racks, contendo dados técnicos, dados do 

fabricante, montador e da ELEJOR (consultar o padrão da ELEJOR).  

15) Desenho e layout dos consoles de operação;  

16) Desenho detalhado dos postes de fixação das câmeras;  
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17) Memorial descritivo da rede óptica; em duas cópias em papel, descrevendo de forma detalhada 

a distribuição e as interligações dos cabos e cordões ópticos entre os DIOs e caixas de 

terminação óptica e um relatório de certificação das fibras ópticas.  

18) Memorial descritivo do sistema de CFTV, áudio e automação dos portões;  

19) Outras documentações técnicas que se julgarem necessárias para a instalação e manutenção 

dos sistemas. 

 

13.9.1 -  Forma de Apresentação: 

 

1) Os arquivos de desenho devem ser no formato .dwg para AutoCAD, abertos para edição 

AutoCAD versão 2013, (MicroSation V8i sob consulta);  

a) Além dos arquivos de desenho na versão original (cópias controladas), devem ser 

fornecidas cópias no formato .pdf (cópias não controladas);  

b) Os desenhos em arquivo de mídia digital devem ser entregues em CD, DVD, pen drive, 

ou HD externo;  

c) Na mídia deverá haver uma capa ou etiqueta com o nome, título do projeto, nome da 

usina, nome da empresa CONTRATADA e no arquivo digital deverá conter uma lista dos 

documentos contidos na mídia, no formato de índice analítico;  

d) Além da mídia digital, deverá ser entregue no mínimo 3 (três) cópias impressas do 

projeto, plotada, em papel sulfite, assinada pelo responsável pelo projeto;  

e) As plantas em papel sulfite, assim como as discriminações técnicas, devem ser entregues 

em pasta plastificada com identificação do nome do projeto, nome da usina e nome da 

CONTRATADA;  

2) Os arquivos de memoriais, planilhas quantitativas e outros relatórios devem ser no formato 

.docx e .xlsx, para Office 360, e no formato .pdf (cópias não controladas);  

a) Além da cópia em mídia digital, devem ser entregues 3 (três) cópias impressas em papel 

sulfite dos memoriais, planilhas quantitativas e outros relatórios, com assinatura do 

responsável pelo projeto na última folha.  
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3) Inclusão de ART, memoriais descritivos, manuais técnicos, especificações técnicas,  

4) Quantitativos e outros documentos que julgar necessário.  

5) Devem ter dimensões de acordo com as Normas da ABNT (A0, A1, A2, A3 e A4);  

 

13.10 -  Gestão do Projeto: 

 

A CONTRATADA deverá gerenciar a execução do projeto contemplando os seguintes itens: 

1) Elaboração de cronograma geral do projeto. 

2) Elaboração de cronograma detalhado.  

3) Cronograma físico-financeiro. 

4) Apresentar relatórios mensais de acompanhamento de projetos e obras. 

a) Relatório de previsto x realizado; 

b) Relatório de serviços executados; 

c) Relatório de andamento da obra; 

d) Relatório fotográfico; 

e) Relatório de intercorrências (pendências); 

f) Relatório de andamento do projeto (macro). 

5) Os cronogramas e relatórios deverão ser apresentados e aprovados pela ELEJOR. 

a) Os pagamentos dos eventos contratuais e marcos contratuais serão liberados somente 

após aprovação dos cronogramas e relatórios mensais pelo Gestor do Contrato, ou 

suplente.  

 

13.10.1 -  Romaneio: 

 

A CONTRATADA deverá fornecer listagem completa e detalhada dos produtos que serão 

aplicados à entrega (romaneio), com procedimentos a serem utilizados entre a CONTRATADA e 

ELEJOR, para entrega, transporte, recebimento e aceitação de equipamentos, materiais, 

documentos e serviços. 
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Este documento deverá informar as características de cada produto como fabricante, marca, 

modelo, descrição, número de série, código do produto, preço, unidade de medida e as 

características do volume como comprimento, quantidade, peso entre outros. 

 

Na prestação de serviços a CONTRATADA deverá utilizar "romaneio" de nota fiscal de prestação 

de serviços para demonstrar a distribuição dos serviços prestados por obra e município. 

 

XIV. COMISSIONAMENTO 
 

O comissionamento visa assegurar que os equipamentos, materiais, serviços e demais 

componentes do fornecimento estejam projetados, instalados, testados, operando e mantidos de 

acordo com as necessidades e requisitos estabelecidos pela ELEJOR. 

 

O comissionamento será realizado em todas as fases do Contrato, desde compra, entrega, 

recebimento, aceitação de materiais, testes de aceitação em fábrica (TAF), fases de elaboração do 

projeto executivo (básico e detalhado), diligenciamento de dúvidas, aprovação do projeto 

executivo, instalação, construção, montagem; testes de aceitação em campo (TAC), operação 

assistida, acompanhamento da resolução de pendências, entrega de documentação “as built”; até 

a entrega final.  

 

No plano de comissionamento deverá haver divisão do sistema em subsistemas, equipamentos e 

dispositivos.  

 

Os testes para cada item constituirão de:  

1) Inspeção visual;  

2) Ensaios;  

3) Verificação funcional.  
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Além do teste de continuidade para todo o sistema, serão exercitados todos os controles bem como 

todos os tipos de acionamento possíveis e aplicáveis, acompanhando-se a atuação do elemento 

final de controle. No caso de impossibilidade prática deverá ser verificada a atuação do elemento 

de interface anterior ao elemento final, que comprove a execução com sucesso do teste. 

 

14.1 -  Critérios Gerais: 

 

Os equipamentos que permitam configuração devem ser submetidos a testes de funcionamento nas 

várias configurações aplicáveis ao fornecimento. 

 

A qualquer momento, caso existam índices de falha excessivos ou vida útil inferior à esperada, a 

ELEJOR poderá, com todos os ônus decorrentes a cargo da CONTRATADA, inclusive as 

despesas de viagem e estadia dos inspetores da ELEJOR, requisitar novos ensaios de tipo sobre 

amostras do lote em estoque e substituição das amostras e, caso sejam constatadas deficiências, do 

lote completo.  

 

14.2 -  Requisitos Gerais: 

 

Os ensaios de aceitação terão o acompanhamento de inspetores da ELEJOR. Caso a ELEJOR 

decida excepcionalmente não acompanhar qualquer etapa dos ensaios para os quais se programou, 

não implica em diminuição da responsabilidade da CONTRATADA quanto à realização e à 

apresentação dos resultados de ensaio e à qualidade do sistema fornecido. 

 

A CONTRATADA será responsável pela elaboração e fornecimento de toda documentação 

relacionada ao comissionamento, recebimento e ensaios de aceitação, revisados e aprovados pela 

ELEJOR.  
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Todos os ensaios de aceitação devem ter documentos próprios de acompanhamento, que devem 

ser preenchidos pelos representantes da ELEJOR, em conjunto com os representantes da 

CONTRATADA.  

 

Tais documentos deverão conter o programa do ensaio, que deverá ser apresentado previamente 

para aprovação, e devem possuir, em item independente, as folhas de resultados, onde serão 

anotados pelos responsáveis, todos os resultados obtidos e eventuais problemas que ocorram 

durante o ensaio.  

 

Qualquer correção de problemas encontrados só poderá ser executada após os representantes da 

ELEJOR terem julgado, finalizado ou interrompido um ensaio. Após a correção autorizada, deverá 

ser repetida toda a sequência de testes, e devem ser atualizados todos os resultados dos testes 

prévios que tenham sido alterados.  

 

A equipe da ELEJOR terá autoridade para pedir repetição, alteração ou complementação de 

qualquer ensaio ou mesmo da totalidade de qualquer ensaio de aceitação já realizado, quantas 

vezes for necessário, até que fiquem comprovados resultados completos e plenamente 

satisfatórios.  

 

A aprovação em qualquer ensaio de aceitação poderá, a qualquer momento, ser revista 

unilateralmente pela ELEJOR, caso surjam indícios de que os resultados, embora considerados 

satisfatórios quando da execução do ensaio, tornaram-se posteriormente duvidosos.  

 

Uma sequência de testes somente deverá ser considerada concluída, quando todos os testes 

programados para aquela etapa forem executados e todos os problemas detectados forem sanados. 

Uma nova sequência de testes só poderá ser executada quando concluída a anterior.  
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A CONTRATADA deverá enviar a documentação para realização dos ensaios, (relacionadas no 

próximo item) bem como os desenhos de fabricação, cabendo à ELEJOR 5 (cinco) dias úteis para 

sua análise. A ELEJOR enviará a CONTRATADA uma cópia da documentação “APROVADA”, 

ou, em caso de não aprovação, um documento em anexo com os devidos comentários. Neste caso, 

caberá a CONTRATADA realizar as correções e reapresentar a documentação. Por sua vez, a 

ELEJOR terá a repetição do prazo anterior para nova análise e, assim por diante, até que a 

documentação seja integralmente aprovada pela ELEJOR.  

 

De qualquer forma, deverá existir um prazo de pelo menos 5 (cinco) dias entre a aprovação da 

documentação pela ELEJOR e o início do ensaio de aceitação, prazo este destinado a ELEJOR 

para providenciar alocação da equipe de inspetores e reprogramação das atividades internas.  

 

A CONTRATADA deverá enviar à ELEJOR, com antecedência de pelo menos 5 (cinco) dias, 

carta solicitando a realização do ensaio, indicando, no mínimo, a data, hora e duração prevista para 

a realização completa do ensaio.  

 

Qualquer alteração na data das inspeções e ensaios deve ser comunicada a ELEJOR com um prazo 

mínimo de 72 horas. O não atendimento por parte da CONTRATADA a estes prazos de 

comunicação, gerando uma inspeção improdutiva, a ELEJOR reserva-se o direito de cobrar da 

CONTRATADA, os custos referentes a transportes e diárias de seu inspetor. 

 

Caberá à ELEJOR o direito de realizar qualquer tipo de alterações e inclusões nos procedimentos 

de ensaios de aceitação ou recusar em parte ou totalmente os procedimentos apresentados. Nenhum 

teste poderá ser iniciado à revelia da ELEJOR ou sem sua aprovação por escrito, assinada pelos 

responsáveis legais da ELEJOR.  

 

Os itens que serão submetidos ao ensaio de aceitação e os recursos acessórios deverão estar 

disponíveis, já testados e ajustados pela CONTRATADA antes do início do ensaio, sob pena de 
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os inspetores da ELEJOR cancelar a realização do mesmo, com todos os custos e demais 

consequências deste cancelamento, totalmente a cargo da CONTRATADA.  

 

Quando da realização de qualquer ensaio de aceitação, todos os documentos já emitidos pela 

CONTRATADA, bem como os manuais dos equipamentos e instrumentos de teste, deverão estar 

disponíveis para a equipe. Também deverão estar disponíveis as fichas cadastrais de todos os itens 

que serão submetidos ao ensaio.  

 

Os instrumentos a serem usados nos ensaios de aceitação, devem ter classe de exatidão mínima de 

1% e devem ser aferidos por entidade vinculada ao INMETRO, ou por outras entidades 

certificadoras reconhecidas internacionalmente. As fontes de tensão a serem utilizadas nos ensaios 

de aceitação, deverão, conforme aplicável, ser capazes de fornecer simultaneamente tensões CC e 

CA.  

 

A aceitação do equipamento pelo Inspetor não exime a CONTRATADA de sua total 

responsabilidade em fornecer o equipamento em plena concordância com esta especificação e com 

as normas aplicáveis e não invalidará qualquer reclamação por parte da ELEJOR, devido a material 

inadequado ou defeituoso.  

 

14.3 -  Documentação Sujeita a Aprovação Prévia: 

 

A CONTRATADA deverá apresentar a ELEJOR, para aprovação prévia, documento descrevendo 

os testes que serão realizados no ensaio de aceitação. Deverá conter, no mínimo, os seguintes 

tópicos: 

 

1) Objetivos do ensaio de aceitação.  

2) Locais e datas de realização.  

3) Valores e características garantidos a serem comprovados.  
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4) Relação de instrumentos e acessórios utilizados.  

5) Montagem para teste, indicando todos os recursos necessários e configurações.  

6) Condições de início dos testes.  

7) Procedimentos dos testes passo a passo, de forma detalhada.  

8) Ações corretivas necessárias em caso de não se alcançar às condições favoráveis ao início do 

teste, resultados insatisfatórios e demais problemas que venham a ser encontrado nas unidades 

em teste (módulos, equipamentos, etc.) ou nos recursos de apoio (instrumentos, 

equipamentos).  

9) Programação executiva, com seqüência de testes, duração dos testes, cronograma objetivo de 

cada teste, critérios da avaliação, normas pertinentes e demais informações.  

10) Documentação para controle de recebimento, aceitação, registro e identificação de materiais 

(check list de materiais).  

11) Etiquetas auto-adesivas para identificação de materiais aprovados. 

 

14.3.1 -  Protocolos de Ensaios 

 

Os protocolos de ensaios devem ser planilhas que serão preenchidas quando da realização do 

ensaio de aceitação, possibilitando o registro das condições de ensaio e dos resultados obtidos em 

cada teste realizado. 

 

Para cada item em teste, deverão existir planilhas individualizadas contendo, como mínimo, os 

seguintes campos: 

 

1) Título do ensaio e do teste.  

2) Local e data de realização do ensaio.  

3) Membros das equipes da ELEJOR e da CONTRATADA responsáveis pela realização do 

ensaio.  
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4) Identificação das unidades em teste e de suas partes, quando formada de mais de um módulo, 

incluindo tipo, código e número de série.  

5) Identificação dos recursos utilizados no teste, e, quando aplicável, cópia do certificado de 

aferição emitido por entidade cadastrada no INMETRO.  

6) Locais de destino e aplicação das unidades em teste.  

7) Resultados esperados, tolerâncias e unidades de medida.  

8) Resultados obtidos e conclusões (A - aprovado, NA - não aprovado, AR - aprovado com 

ressalvas, I - resultado inválido ou não conclusivo).  

9) Assinatura dos representantes da CONTRATADA e da ELEJOR.  

10) Conclusão geral do ensaio de aceitação.  

11) Relatório de eventuais ocorrências ao longo do ensaio de aceitação.  

12) Relatório de pendências (impeditivas e, ou, não impeditivas).  

 

14.4 -  Testes de Aceitação: 

 

Serão efetuados testes de aceitação, conduzidos para determinar se o sistema proposto satisfaz ou 

não os critérios de aceitação correspondentes e para permitir a ELEJOR, decidir se aceitará ou não 

o sistema. 

 

Estes testes serão conduzidos no local de desenvolvimento (em fábrica) e, em seguida, no local da 

instalação definitiva, usando o ambiente de destino. 

 

14.4.1 -  Ensaios de Tipo: 

 

São destinados a verificar se o fornecimento está em conformidade com as normas técnicas 

aplicáveis.  
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Os ensaios de tipo consistem, basicamente, em testes sobre amostras dos itens do fornecimento, 

para a comprovação do efetivo atendimento às respectivas normas técnicas e do atendimento às 

características técnicas garantidas. 

 

Estes ensaios poderão ser substituídos por Certificados de Homologação correspondentes aos itens 

que porventura já tenham sido submetidos aos referidos ensaios. Tais Certificados devem ter sido 

emitidos por entidades vinculadas ao INMETRO ou a outras entidades certificadoras reconhecidas 

internacionalmente, e devem ser referentes a espécimes idênticos aos que forem utilizados no 

Fornecimento.  

 

A decisão da ELEJOR quanto à aceitabilidade do Certificado apresentado será baseada em uma 

análise, na qual serão examinados aspectos como: méritos dos dados contidos nos relatórios de 

ensaio pertinentes ao Certificado; registros dos serviços e ensaios prévios para equipamentos do 

mesmo tipo fornecidos pela CONTRATADA, ou FABRICANTE para outros clientes.  

 

A decisão da ELEJOR deverá ser considerada como final pela CONTRATADA, quanto à 

aceitação ou não dos Certificados.  

 

A ELEJOR, a seu critério, poderá dispensar estes ensaios com a comprovação de fornecimento de 

equipamentos do mesmo tipo para a própria ELEJOR e para outros clientes, com histórico de 

funcionamento satisfatório.  

 

14.4.2 -  Ensaios de Rotina: 

 

Os ensaios de rotina deverão verificar se a unidade corresponde tecnicamente ao requisitado e está 

apta a realizar suas funções, não apresentando defeitos ou vícios capazes de originar falhas.  

Devem ser incluídos os seguintes aspectos nos ensaios de rotina:  

1) Verificação de conformidade com a documentação.  
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2) Inspeção visual interna e externa;  

3) Inspeção dimensional.  

 

Deverá ser realizada uma inspeção visual em cada equipamento, com o objetivo de verificar as 

características construtivas, como, dimensões, disposição dos componentes, detalhes de montagem 

e facilidades para manutenção.  

 

Devem ser verificados os estados de conservação, ligações de aterramento, conexões, fiação, 

identificações. 

 

1) Ensaio de continuidade da fiação;  

2) Verificação da identificação da fiação e concordância com os diagramas;  

3) Ensaio de variação da tensão de alimentação;  

 

Este ensaio deverá verificar se o equipamento continua funcionando normalmente quando da 

variação da tensão de alimentação entre os extremos da faixa admissível conforme especificação 

do equipamento.  

1) Ensaios de funcionamento completo, incluindo todas as funções documentadas.  

2) Ensaio de carga leve;  

3) Ensaio de transferência;  

4) Ensaio de plena carga;  

5) Ensaio de sobrecarga;  

6) Ensaio de transferência por sobrecarga;  

7) Variação de tensão de entrada;  

8) Ensaio de regulação estática e estabilidade da tensão de saída;  

9) Ensaio isolação entrada/saída, entrada/posição neutro de saída;  

10) Ensaio de polaridade do TC do inversor;  

11) Ensaio de temperatura;  
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12) Ensaio de temperatura de transferência;  

13) Ensaio de variação de tensão: será verificado se o equipamento funciona normalmente quando 

da variação de tensão de alimentação entre os extremos da faixa especificada para a classe que 

se aplica. Os quadros de comando e distribuição devem ser submetidos aos seguintes ensaios:  

1) Inspeção visual;  

2) Ensaio de continuidade;  

3) Ensaio de variação de tensão;  

4) Ensaios funcionais;  

5) Verificação da intercambiabilidade dos componentes de mesmas características, 

quando aplicável.  

 

14.5 -  Testes de Aceitação em Fábrica – TAF: 

 

Após os trabalhos de integração em fábrica, o sistema será submetido a ensaios e testes funcionais, 

no sentido de comprovar o funcionamento integrado e o atendimento dos requisitos da 

especificação do sistema.  

 

Para a configuração do sistema, neste teste funcional, devem ser utilizados os próprios 

equipamentos do fornecimento.  

 

14.5.1 -  Farão Parte dos Testes de Aceitação em Fábrica: 

 

1) Inspeção visual dos equipamentos e materiais.  

2) Verificação do funcionamento dos equipamentos e dos subsistemas.  

3) Teste funcional dos subsistemas e dos equipamentos.  

4) Ensaio funcional do sistema integrado em plataforma entre equipamentos e software.  

5) Ensaio de variação de tensão de alimentação:  
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Será verificado se o equipamento funciona normalmente quando da variação de tensão de 

alimentação entre os extremos da faixa especificada para as classes AC3 e DC3 da norma IEC 

870-2-1. 

 

14.5.2 -  Ensaio Funcional Integrado em Plataforma: 

 

O sistema integrado em plataforma será o próprio sistema a ser instalado em campo, em 

configuração idêntica à que será utilizada na aplicação, quando serão demonstrados todos os 

recursos disponíveis no sistema, ficando energizado por um período não inferior a 24 horas.  

Nesse ensaio também se fará a verificação do estado de conservação em todos os equipamentos e 

módulos do sistema.  

 

Deverá, também, ser realizada uma demonstração de estabilidade, onde o sistema permanecerá em 

utilização normal durante 24 horas seguidas, sem apresentar anormalidades operacionais. 

 

14.5.3 -  Condições Para Início – TAF: 

 

Os ensaios poderão ser aplicados em uma mesma etapa a todos os itens do Fornecimento, bem 

como poderão ser aplicados gradualmente para os diversos itens.  

 

Para o início dos ensaios é necessário concluir as seguintes atividades do fornecimento: 

 

1) Apresentação e aprovação dos certificados de conformidade com as normas e grau de proteção 

solicitada nesta Especificação Técnica, onde aplicável.  

2) Aprovação pela ELEJOR, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, dos documentos 

técnicos definitivos (diagramas, manuais, dados de projeto, etc.) dos itens que serão sujeitos 

ao ensaio.  
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3) Aprovação pela ELEJOR, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, da documentação 

dos ensaios sujeita à aprovação (protocolo de ensaio).  

4) Conclusão da fabricação e montagem dos painéis e rack 19”.  

5) Para realização dos ensaios tanto os painéis como os racks, terão que estar com todos os 

equipamentos integrantes instalados conforme documentação aprovada.  

6) Entrega à ELEJOR, com antecedência de pelo menos 15 (quinze) dias, carta solicitando a 

realização dos ensaios, indicando esta no mínimo, a data, hora, duração prevista para a 

realização completa do ensaio e o local de realização. Na carta deverá ser solicitada a 

identificação dos inspetores da ELEJOR que participarão nos ensaios de rotina.  

7) A CONTRATADA deverá entregar aos inspetores da ELEJOR uma relação de resultados de 

testes realizados nos itens que foram submetidos a ensaios, comprovando que os testes já 

foram realizados e que os resultados obtidos foram satisfatórios.  

8) O ensaio de funcionamento em plataforma deverá ser realizado com uma configuração 

completa do sistema e simulando as condições mais próximas possíveis das condições reais 

de operação, todos os módulos sobressalentes devem ser também incluídos, substituindo-se 

módulos instalados, de forma que se comprove o funcionamento de todos os módulos do 

Fornecimento.  

9) Os prazos para aprovação e solicitação mencionadas em cada item desta Especificação 

Técnica, podem ser considerados como únicos, ou seja, um prazo único para aprovação dos 

documentos relativos aos ensaios mencionados e um prazo único para a solicitação da 

realização dos ensaios. 

 

14.5.4 -  Finalização dos Ensaios de Aceitação em Fábrica: 

 

O encerramento da etapa correspondente aos ensaios de aceitação em fábrica será marcado pela 

emissão de documento firmado pela ELEJOR, em que esta declara sua aprovação quanto aos 

resultados dos ensaios a que os equipamentos foram submetidos, e/ou declara sua decisão de não 

exigir a realização de alguns ou de todos os ensaios.  
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Com isto, o Fornecimento fica liberado para embalagem e transporte para o local de instalação 

definitivo.  

 

14.6 -  Instalação em Campo: 

 

A CONTRATADA realizará a instalação do sistema composto de equipamentos e materiais 

previstos, a partir dos documentos gerados no projeto executivo aprovado e definidos no inventário 

de fornecimento. 

 

A instalação do sistema será realizada utilizando-se todas as ferramentas e equipamentos 

necessários, assim como mão de obra, orientação e direção técnica habilitada à execução dos 

serviços, mantendo-se durante a execução dos mesmos, estreito contato com os representantes da 

ELEJOR e fornecedores das demais instalações.  

 

Os serviços serão executados por profissionais altamente treinados, que realizarão os serviços 

dentro do prazo estipulado em cronograma.  

 

A CONTRATADA basear-se-á na premissa de que os serviços de campo serão realizados de forma 

ininterrupta, em horário normal de expediente, nas datas e prazos previamente estabelecidos.  

 

Antes do início dos serviços de campo, a CONTRATADA fará inspeção nos locais onde este serão 

realizado, verificando as condições dos mesmos.  

 

Caso ocorram períodos de espera ou atrasos motivados pela ELEJOR, para início ou continuidade 

dos serviços, que possam provocar dispensas de pessoal e ou atrasos nos prazos inicialmente 

previstos, deverá ser firmado acordo específico.  
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Os serviços de alvenaria necessários à instalação dos equipamentos como sapatas para fixação de 

postes e abertura de valas para passagem de eletrodutos estão incluídos no escopo de fornecimento 

e nos preços apresentados e sem custos adicionais a ELEJOR.  

 

A CONTRATADA, após a execução da instalação deverá fornecer desenhos “As Built”.  

 

14.6.1 -  Condições para Início das Instalações em Campo: 

 

Para o início das instalações em campo é necessário concluir as seguintes atividades do 

Fornecimento: 

 

1) Realização e aprovação do TAF e ensaios de funcionamento integrado em plataforma de teste.  

2) Recebimento e aceitação em campo dos itens pertinentes ao fornecimento, inclusive os 

sobressalentes.  

3) Participar da integração de segurança do trabalho, a ser ministrada no local da prestação dos 

serviços.  

4) Participar de reunião de integração com as equipes de manutenção e operação das usinas.  

 

14.7 -  Teste de Aceitação em Campo – TAC: 

 

O Teste de Aceitação do Sistema em Campo será executado de modo a verificar se os 

equipamentos foram entregues no campo em bom estado e se foram instalados corretamente.  

 

O Teste de Aceitação em Campo é a comprovação final de que todas as discrepâncias 

eventualmente surgidas durante os testes foram corrigidas e que o sistema tem um desempenho 

correto nas condições dinâmicas do ambiente em que está instalado.  
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Serão corrigidos quaisquer desvios em relação ao detalhamento final do fornecimento e serão 

refeitos todos os testes necessários para confirmar que tais defeitos foram sanados. Além disto, 

serão executados os testes com todo o sistema integrado.  

 

Deverá ser gerado um relatório analítico para cada falha do sistema que venha a ocorrer durante 

estes testes e todas as atualizações devem ser registradas. 

 

As modificações efetuadas devem ser anotadas e anexadas à documentação após serem testadas. 

A documentação será mantida atualizada e um certificado comprovando que o sistema foi 

inspecionado e testado com sucesso, após sua aprovação. 

 

Caso a ELEJOR não compareça nas datas estipuladas para realização dos Testes de Aceitação em 

Campo ou haja descontinuidade de acompanhamento do programa, os testes serão realizados como 

indicado, a ELEJOR receberá os protocolos de testes e caso não ocorram divergências o 

fornecimento será considerado como recebido.  

 

Alterações ou restrições adicionais não decorrentes de falhas no sistema, que venham a ser 

levantada pela ELEJOR após a emissão do Certificado de Aceitação Provisória serão considerados 

aditivos de fornecimento e objeto de cotação à parte.  

 

14.7.1 -  Condições para Início dos Ensaios em Campo: 

 

O ensaio de aceitação em campo deverá ser realizado progressivamente, incluindo todos os itens 

do Fornecimento. 

 

Para início do ensaio de aceitação em campo são necessárias as seguintes condições: 

 

1) Realização e aprovação do TAF e ensaios de funcionamento em plataforma de teste.  
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2) Recebimento em campo dos itens pertinentes ao Fornecimento, inclusive os sobressalentes.  

3) Conclusão dos serviços de fixação, instalação, lançamento de cablagem e conexão dos 

equipamentos nos locais definitivos.  

4) Entrega à ELEJOR, com antecedência de pelo menos quinze dias, carta solicitando a 

realização dos ensaios, indicando esta no mínimo, a data, hora, duração prevista para a 

realização completa do ensaio e o local de realização. Na carta deverá ser solicitada a 

identificação dos inspetores da ELEJOR que participarão nos ensaios de rotina. 

 

14.7.2 -  Finalização dos Ensaios de Aceitação em Campo 

 

Após a comprovação de que o sistema opera corretamente e de que todos os valores e requisitos 

contratuais foram atendidos, deverá iniciar um período de três dias de operação provisória, 

assistido por um profissional indicado da CONTRATADA plenamente capacitado e autorizado a 

solucionar qualquer problema que o sistema apresentar. 

 

Durante o período de operação assistida, devem ser exercitadas as condições de operação do 

sistema, mesmo que não sejam necessárias, de forma que a equipe da ELEJOR se torne totalmente 

familiarizada “in-loco” com os recursos do sistema.  

 

A ELEJOR poderá determinar o adiamento do período de operação assistida, em caso de 

contingências que impeçam a plena operação do sistema.  

 

Com o término bem sucedido da operação assistida e fornecimento de todos os documentos em 

suas versões definitivas, deverá encerrar-se o ensaio de aceitação em campo.  

 

Antes da liberação para as etapas seguintes do Fornecimento, a CONTRATADA deverá emitir um 

atestado garantindo que o sistema fornecido foi ajustado, inspecionado e testado, acompanhado de 
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toda a documentação gerada durante os testes, inclusive os registros das manutenções efetuadas 

nos componentes do sistema.  

 

O resultado satisfatório no ensaio de aceitação em campo é marcado pela emissão do Certificado 

de Aceitação Provisóia – CAP pela ELEJOR, em que esta declara sua aprovação aos resultados 

dos ensaios, iniciando-se o período de garantia do fornecimento.  

 

Com isto, e desde que as demais condições requeridas tenham sido atendidas, o Fornecimento fica 

liberado para a avaliação de confiabilidade e desempenho.  

 

14.8 -  Avaliação de Confiabilidade: 

 

O período de avaliação de confiabilidade terá a duração de 6 (seis) meses, tendo início após a 

emissão do Certificado de Aceitação Provisória.  

 

Durante esse período serão registradas e corrigidas todas as falhas ocorridas com o sistema.  

Ao final desse período será feito levantamento e comprovação de atendimento de todos os índices 

de confiabilidade contratuais, comprovação do correto dimensionamento dos estoques de 

sobressalentes e consumíveis, bem como a verificação da adequação dos manuais de operação e 

manutenção.  

 

Após a montagem dos equipamentos na obra, a CONTRATADA deverá efetuar, em cada 

equipamento, todos os acertos, ajustes e verificações gerais que se mostrarem necessários, após os 

quais se procederá ao início da aceitação provisória do sistema.  

 

Os testes operacionais serão efetuados tendo em vista verificar o funcionamento do sistema como 

um todo e observar todos os estados operacionais e eventuais degradações em relação às 

especificações.  
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A CONTRATADA deverá prover todas as facilidades de equipamentos e instrumentação 

necessários à realização dos testes, bem como a mão de obra auxiliar, devendo providenciá-los 

com a devida antecedência para não prejudicar o bom andamento dos trabalhos.  

 

XV. TREINAMENTO 
 

A CONTRATADA deverá ministrar curso teórico e prático (in company), sobre o princípio de 

funcionamento, operação e manutenção do sistema e equipamentos integrantes da solução. 

 

A CONTRATADA deverá ministrar os treinamentos nas usinas em datas a serem combinadas em 

comum acordo entre a ELEJOR e a CONTRATADA na fase de elaboração do workstatement. 

 

O treinamento deverá ser realizado após a conclusão das instalações e antes da emissão do 

certificado de aceitação final (CAF), do sistema de CFTV e será voltado a funcionários das equipes 

de operação, segurança e manutenção de usinas visando o conhecimento, operação e manutenção 

do sistema, abrangendo todos os equipamentos que o compõem. 

 

O treinamento deverá ser ministrado por profissionais competentes e experientes, com utilização 

de recursos didáticos e materiais de treinamento em quantidades adequadas para o aprendizado e 

o número de participantes.  

 

O treinamento deverá ser dividido em dois módulos:  

1) Módulo 1: Curso de Operação,  

2) Módulo 2: Curso de Manutenção.  
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O treinamento deverá ser ministrado levando-se em conta todo o fornecimento e cada módulo 

deverá abranger todos os sistemas e subsistemas que o compõe, sendo que cada um deles deverá 

ser abordado de forma independente (subsistemas CFTV, áudio e automação de portão).  

 

O curso deverá ser realizado nas instalações da usina Santa Clara, utilizando-se, para a parte 

prática, o próprio sistema instalado e a documentação que o acompanha.  

 

A duração do curso será de 16 (dezesseis) horas para a turma de manutenção e de 8 (oito) horas 

para operação, sendo que devido às necessidades de deslocamento deverá respeitar os seguintes 

horários semanais: 

 

a) Segunda-feira: 13:00 h às 17:00 h. 

b) Terça a quinta-feira: 08:00 h às 12:00 h – 13:00 h às 16:00 h.  

c) Sexta-feira: 08:00 h às 12:00 h.  

 

15.1 -  Programa do Curso: 

 

O programa detalhado deverá ser enviado à ELEJOR para aprovação, com antecedência mínima 

de 2 (duas) semanas com 10 (dez) dias úteis, antes do início do curso, para viabilizar o 

agendamento do curso, reservar de salas de aula, enviar convites e programação de viagens 

(reservas de transporte, alimentação e hospedagem). 

 

Este documento deverá descrever individualmente o curso a ser realizado e conter no mínimo, as 

seguintes informações: 

 

1) Objetivos do curso;  

2) Local e data de realização;  

3) Carga horária das partes teórica e prática;  
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4) Conteúdo abrangido pelo curso;  

5) Experimentos práticos que serão realizados;  

6) Programação executiva, com sequência cronológica e duração dos tópicos abordados, 

objetivos de cada tópico, critérios de avaliação do aproveitamento etc.;  

7) Recursos didáticos empregados;  

8) Relação de documentos de suporte que serão utilizados;  

9) Nome da fabricante e do Instrutor da fabricante ou subcontratada se for o caso;  

10) Nome e função do(s) instrutor(es);  

 

15.2 -  Documentos de Suporte: 

 

Consistem nos documentos que serão distribuídos para os alunos nos cursos.  

Os procedimentos de aprovação e quantidades de cópias são os mesmos que os dos demais 

documentos técnicos do fornecimento.  

 

Os participantes deverão receber cópias individuais da documentação pertinente ao curso 

ministrado. 

 

Devem ser informados o dimensionamento e fornecimento dos recursos e equipamentos didáticos 

que serão utilizados pelos instrutores para ministrar os treinamentos, de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

15.3 -  Condições para Início do Curso: 

 

Após a instalação completa de todos os sistemas e aprovação da documentação de suporte pela 

ELEJOR, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência.  
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Entrega a ELEJOR, com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias úteis, de carta solicitando a 

realização do curso, carta esta, indicando no mínimo, as datas e horas programadas, a duração 

prevista para a realização completa do curso e o local de realização. Na carta deverá ser solicitada 

a identificação dos profissionais informados pela ELEJOR que participarão do curso.  

 

15.4 -  Curso de Operação: 

 

O objetivo deste treinamento será promover uma visão ampla dos aspectos de operação do sistema 

CFTV&A sendo voltado para o pessoal de operação e segurança patrimonial.  

 

15.4.1 -  Tópicos Abordados: 

 

1) Descrição da arquitetura geral dos sistemas e subsistema;  

2) Identificação dos equipamentos por subsistema;  

3) Identificação das funções dos subsistemas;  

4) Aspectos operacionais;  

5) Teoria de operação do sistema e subsistemas;  

6) Prática de operação do sistema e subsistemas;  

Duração: 8 horas.  

Participantes: 5 operadores, 3 seguranças e 2 técnicos manutenção. 

 

15.5 -  Curso de Manutenção: 

 

O objetivo deste treinamento será o de preparar as equipes da manutenção para os trabalhos de 

manutenção de primeiro nível. 

 

15.5.1 -  Tópicos Abordados: 
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1) Teoria de operação do sistema e subsistemas;  

2) Prática de operação do sistema e subsistemas;  

3) Identificação dos equipamentos por sistema e subsistema;  

4) Filosofia de montagem e desmontagem de conjuntos mecânicos;  

5) Utilização dos recursos de diagnóstico;  

6) Filosofia de ajustes mecânicos e eletrônicos;  

7) Prática de procedimentos para identificação e isolamento de falhas em nível de módulos.  

 

OBSERVAÇÃO: todos os equipamentos do sistema CFTV&A, incluindo os diferentes tipos de 

switches. 

Duração: será de no máximo 16 horas (dois dias consecutivos).  

Participantes: 05 participantes. 

 

XVI. SOBRESSALENTES 
 

Visando prover a ELEJOR de recursos de manutenção dos equipamentos componentes do sistema, 

foi elaborada a lista de sobressalentes como parte do fornecimento do Sistema de CFTV&A. 

Todos os itens sobressalentes devem ser idênticos aos instalados, da mesma marca, modelo e 

versão para que cumpram as mesmas funções dos equipamentos instalados. 

O itens sobressalentes deverão ser fornecidos e testados juntamente com os equipamentos que 

compõem o Sistema de CFTV&A. 

 

16.1 -  Lista de Itens Sobressalentes: 

 

Lista de sobressalentes mínimas, não estão incluídos itens de miscelâneas como fusíveis, 

dispositivos de proteção, etc. 

 

Tabela 2 - Lista de Sobressalentes 
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ITEM DESCRIÇÃO QDE 

1 Câmera IP Fixa 2 MP IR, caixa, suporte e fonte. 2 

2 Câmera IP/PTZ, zoom óptico 30X 2MP, caixa de proteção suporte e fonte. 1 

3 HD Enterprise 2 

4 Workstation tipo torre, completo 1 

5 Monitor LED 21" 1 

6 Joystick de controle PTZ DGF-KB1000 1 

7 Switch Layer 2 modular com 24 slots SFP 1 

8 Switch industrial com 06 portas (4 portas RJ-45 e 2 portas ópticas), SM 1 

9 Switch industrial com 06 portas (4 portas RJ-45 e 2 portas ópticas), MM 1 

10 Conversor Óptico Industrial SC 10/100, SM 2 

11 Conversor Óptico Industrial SC 10/100, MM 2 

12 Kit Terminal Intercomunicador IP e Alta Voz, completo 1 

13 Módulo acionamento motor portão automático 1 

14 Controle Remoto do Conjunto de Automatização com bateria 2 

15 No-break 700 VA com transformador isolador 220 Vac/220 Vac 2 

16 Transceivers SFP por tipo, conforme instalados no switch L2 2 

17 Transceivers SFP RJ45 por tipo, conforme instalados no switch L2 2 

 

XVII. CONFIGURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO 
 

As seguintes funcionalidades devem ser programadas pela CONTRATADA. 

 

17.1 -  Funções a Serem Programadas nas Estações de Operação: 

 

1) O servidor local deverá armazenar imagens de todas as câmeras do sistema local 24h por dia, 

por no mínimo 30 dias;  

2) Nas estações de trabalho clientes do sistema de CFTV deverá ser criada uma pasta para 

gravação de imagens por demanda da operação;  

3) Programar as varreduras automáticas;  
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4) Programar envio de alertas e mensagens para os clientes remoto quando da ocorrência de 

eventos e alarmes;  

5) Programar configurações das câmeras móveis, presets, eventos, gravação e rede e outros.  

 

17.2 -  Gerenciamento: 

 

1) Todas as aplicações Server e Client devem prever um mecanismo de autenticação de 

usuários, com direitos atribuídos pelo administrador do sistema.  

2) Os direitos que podem ser conferidos pelo administrador incluem:  

3) Usuário administrativo ou básico;  

4) Acesso permitido /negado a servidores e sites;  

5) Acesso permitido /negado a tipos de aplicativos;  

6) Lista de direitos referentes à:  

a) Operações;  

b) Gravação manual;  

c) Visualização de uma câmera em monitor analógico;  

d) Execução de operações programadas;  

e) Layout de monitores;  

f) Mover objetos dentro de um layout de monitor;  

g) Mudar a disposição (layout) atual;  

h) Editar (adicionar, remover, renomear, salvar) layout;  

i) Iniciar/ encerrar tours de vigilância;  

j) Editar o tempo de demora em cada parada do tour;  

k) Controles PTZ;  

l) Movimentos básicos;  

m) Mudança dos ajustes de foco e obturador;  

n) Uso de posições pré-programadas;  

o) Edição de programações;  
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p) Uso e edição de padrões;  

q) Uso e edição de operações auxiliares;  

r) Uso do menu;  

s) Outros direitos;  

t) Habilitar áudio;  

u) Acesso ao zoom digital;  

v) Replay instantâneo;  

w) Controle de sequências de câmera;  

x) Execução de macros;  

y) Prioridade dos comandos PTZ.  

 

17.3 -  Gravação e Armazenamento de Imagens: 

 

Para gravação e armazenamento das imagens dos sistemas de CFTV a CONTRATADA deverá 

fornecer sistemas de armazenamento formado por dispositivos de armazenamento em massa em 

computadores (servidor), aplicações e todo um controle via software (SGV), comunicando-se 

através de uma rede de computadores de alta velocidade.  

 

17.3.1 -  Qualidade Mínima de Gravação: 

 

A qualidade mínima de gravação das imagens nos dispositivo de armazenamento de massa 

(Storage) deverá ser a mesma para ambas as usinas. 

 

1) Resolução 

a) Câmeras PTZ, zoom óptico 30X: mínimo 4CIF (720X480);  

b) Câmeras Fixas, 2Megapixel: mínimo 1,3 Megapixel (1280x720).  

2) Compressão H-264 (Good Quality);  

3) Quadros Por Segundo mínimo 12 FPS,  
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4) Gravação contínua;  

5) Gravar por 24 horas;  

6) Período mínimo de armazenamento 30 dias. 

 

XVIII. DESCRITIVO TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES E 

NECESSIDADES 

 

18.1 -  Principais Itens do Fornecimento: 

 

 

Tabela 2 - Lista de Quantidades para Fornecimento 

  SCL FND ELEJOR 

ITEM DESCRIÇÃO Qtde Qtde Qtde 

1 Câmera IP Fixa 2 MP IR, caixa, suporte e fonte 1 1  

2 Câmera IP/PTZ, zoom óptico 30X 2MP, caixa de proteção suporte e fonte 10 10  

3 
Servidor (servidor do sistema CFTV&A e gravador de imagens, com licenças 

Digifort) 2U para rack 19" 
1 1  

4 Console KVM 1 1  

5 HD Surveillance 8 TB 8 8  

6 Workstation tipo torre (cliente de monitoramento Digifort), completo 2 2 1 

7 Monitor LED 21" 3 1  

8 Monitor LED 42" uso 24x7 1  1 

9 Console de operação e controle completa (conjunto mobiliário) 1   

10 Cadeira giratória 2   

11 Console KVM (Keyboard, Video, Mouse e USB) 1 1  

12 Extensor KVM (Keyboard, Video, Mouse e USB) 4 2 1 

13 Painel servidor 44U 1 1  

14 Notebook 1   

15 Central de Operação e Controle Local (sistema sonorização) 1 1  

16 Mesa controladora joystick PTZ DGF-KB1000 1 1  

17 Módulo alarme/contato seco TCP/IP(integrado com Digifort 7) portões 2 2  

18 Switch Layer 2 modular com 24 slots SFP 1 1  

19 Switch Industrial com 6 portas (4 portas RJ-45 e 2portas ópticas) SM 3 3  
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  SCL FND ELEJOR 

ITEM DESCRIÇÃO Qtde Qtde Qtde 

20 Switch Industrial com 6 portas (4 portas RJ-45 e 2portas ópticas) MM 3 3  

21 Conversor Óptico Industrial SC 10/100 SM 2 2  

22 Conversor Óptico Industrial SC 10/100  MM 3 3  

23 Kit Terminal Intercomunicador IP e Alta Voz, completo 6 6  

24 Controle Remoto do Conjunto de Automatização (Tx) 8 8  

25 No-break 700 VA  5 5  

26 Painel câmeras fixa e móveis 11 11  

27 Painel automatismo portão 2 2  

28 Patch panel 1 1  

29 Chave de desbloqueio de portões 4 4  

30 Sirene de alerta 3 2  

 SOFTWARE:    

31 Software de monitoramento server  e client local Digifort 7.2.1 2 2 1 

32 Pack de expansão p/ software monitoram.local (22+2 canais p/serv.) 1 1  

33 VNC - Virtual Network Computing 2 2  

34 Software de monitoramento automação portão Digifort 1 1  

35 Software para sonorização e mensagens pré-gravadas 1 1  

 DIO 19” *   

 Mini DIO 2 FO, trilho DIN *   

 Mini DIO 6 fibras, trilho DIN *   

 Caixa emenda óptica aérea/subterrânea *   

 Poste ferro galvanizado  *   

 Poste de concreto *   

 Para raio tipo Franklin *   

 Haste aterramento 3/4" com conector *   

 DPS - Rede de alimentação elétrica *   

 DPS - Rede LAN *   

 Disjuntor termo magnético *   

 Cabo STP Cat. 6 outdoor *   

 Cabo Cat. 6 Blindado indoor *   

 Cabo óptico indoor / outdoor Anti Roedor (SM) 02 fibras *   

 Cabo óptico indoor / outdoor Anti Roedor (MM) 06 fibras *   

 Cabo óptico indoor / outdoor Anti Roedor (SM) 12 fibras *   

 Cabo óptico aéreo Auto Sustentado, AS 80 (SM) 6 fibras *   

 Cordões ópticos *   
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  SCL FND ELEJOR 

ITEM DESCRIÇÃO Qtde Qtde Qtde 

 MISCELÂNEOS:    

 Conjunto ancoragem, cordoalha, fio de espinar, plaqueta de 

identificação, etc. 
*   

 

*A serem quantificados após visita técnica pela PROPONENTE e descritos na proposta. 

 

18.2 -  UHE Santa Clara: 

 

18.2.1 -  CAM 01 – Galeria de Acesso ao Tubo de Sucção 

 

1) Localização: Casa de força - galeria de acesso às janelas de inspeção dos tubos de sucção 

2) Tipo: Câmera IP Fixa 2 Mp com infrared, com caixa de proteção IP-66 

3) Situação: 

a. Ponto existente 

b. Cabo óptico 4FO MM CFTV 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo ponto da câmera existente 

b. Caixa de proteção IP-66, suporte para fixação em parede e fonte 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Conversor óptico industrial 

e. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

f. Aterramento 

 

Imagem 1 - Vista da CAM Galeria de Acesso ao Tubo de Sucção 
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18.2.2 -  CAM 02 – Canal de Fuga: 

 

1) Localização: mureta do canal de fuga 

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. Ponto existente 

b. Poste de metal 2 m 

c. Cabo óptico 4FO MM CFTV 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo poste da câmera existente 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste circular 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Switch industrial, fixação em trilho DIN para atender câmera e sonorização 

e. Kit alta-voz, amplificar e cornetas 

f. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

g. Para-raio tipo Franklin e aterramento. 
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Imagem 2 - Vista da CAM do Canal de Fuga 

 

 

18.2.3 -  CAM 03 – Subestação: 

 

1) Localização:  

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. Ponto existente 

b. Ponto com áudio 

c. Cabo óptico 4FO MM CFTV 

d. Poste de concreto 4 m 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo poste da câmera existente 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste circular 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Conversor óptico industrial 

e. No-break com transformador isolador 220 Vac/220 Vac 

f. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esta cópia é controlada Sim  Não X  

Elaboração Aprovação 

Engº Élio Daniel Henklein Engº Emerson Luís Alberti 

CREA 2882/D-SC CREA 25.767/D-PR 

Energia Serviços de Engenharia Ltda. ELEJOR 
Página 136 de 163 

 

g. Para-raio tipo Franklin e aterramento 

 

Imagem 3 - Vista da CAM da Subestação 

 

 

18.2.4 -  CAM 04 – Câmara de Carga: 

 

1) Localização:  

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. Ponto existente 

b. Ponto com áudio 

c. Cabo óptico 4FO MM CFTV 

d. Poste de ferro galvanizado 2 m 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo poste da câmera existente 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste circular 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 
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d. Switch industrial, fixação em trilho DIN para atender câmera e sonorização 

e. Kit alta-voz, amplificar e cornetas 

f. No-break com transformador isolador 220 Vac/220 Vac 

g. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

h. Para-raio tipo Franklin e aterramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4 - Vista da CAM Câmara de Carga 
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18.2.5 -  CAM 05 – Portão Principal: 

 

1) Localização: interna ao portão principal 

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. Ponto existente 

b. Ponto com áudio 

c. Controle de portão 

d. Cabo óptico 4FO MM CFTV 

e. Poste de ferro galvanizado 2 m 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo poste da câmera existente 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste circular 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação e controle do portão 
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d. Painel tipo automatização portão 

e. Switch industrial, fixação em trilho DIN para atender câmera e sonorização 

f. Kit alta-voz, amplificar e cornetas 

g. No-break com transformador isolador 220 Vac/220 Vac 

h. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

i. Para-raio tipo Franklin e aterramento 

 

Imagem 5 – Vista do Portão Principal 

 

 

18.2.6 -  CAM 06 – Emboque: 

 

1) Localização: mureta da comporta 

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. Ponto existente 
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b. Ponto com áudio 

c. Cabo óptico 4FO SM 

d. Poste metálico 2 m 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo poste da câmera existente 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste circular 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Switch industrial, fixação em trilho DIN para atender câmera e sonorização 

e. Kit alta-voz, amplificar e cornetas 

f. No-break com transformador isolador 220 Vac/220 Vac 

g. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

h. Para-raio tipo Franklin e aterramento 

 

Imagem 6 - Vista da CAM do Emboque 

 

 

18.2.7 -  CAM 07 – Barragem Direita Hidráulica: 
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1) Localização: mureta da barragem 

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação: 

a. Ponto existente; 

b. Ponto com áudio; 

c. Cabo óptico 4FO SM; 

d. Poste metálico 2 m. 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo poste da câmera existente; 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste circular; 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação; 

d. Switch industrial, fixação em trilho DIN para atender câmera e sonorização 

e. Kit alta-voz, amplificar e cornetas 

f. No-break com transformador isolador 220 Vac/220 Vac 

g. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

h. Para-raio tipo Franklin e aterramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7 - Vista da CAM Barragem Direita Hidráulica 
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18.2.8 -  CAM 08 – Casa de Força PCH: 

 

1) Localização: junto a mureta área de montagem 

2) Tipo: Câmera IP Fixa 2 Mp com infrared, com caixa de proteção IP-66 

3) Situação: 

a. Ponto existente; 

b. Poste metálico; 

c. Cabo óptico 4FO SM 

d. Poste metálico 2 m 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo ponto da câmera existente; 

b. Caixa de proteção IP-66, suporte para fixação em parede e fonte; 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação; 

d. Conversor óptico industrial; 

e. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões; 
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f. Aterramento. 

 

Imagem 8 - Vista da CAM da Casa de Força PCH 

 

 

18.2.9 -  CAM 0X – Portão PCH: 

 

1) Localização:  

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. NOVA 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada em poste de concreto existente 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste de concreto 

c. Painel tipo 2 para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Painel automatização portão 
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e. Switch industrial, fixação em trilho DIN para atender câmera e sonorização 

f. Kit alta-voz, amplificador e cornetas 

g. Cabo de fibra óptica disponível no poste 

h. Alimentação 220 Vac disponível no poste 

i. No-break 

j. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

k. Para-raio tipo Franklin e aterramento 

 

Imagem 9 - Vista CAM Portão da PCH 

 

 

18.2.10 -  CAM 0Y – Trevo UHE SCL: 

 

1) Localização:  

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. NOVA 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada em poste de concreto duplo T 9,0 m a ser fornecido pelo proponente 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste de concreto 
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c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Switch industrial, fixação em trilho DIN para atender câmera e sonorização  

e. Instalar caixa de emenda óptica aérea para interligar a nova câmera e respectivo cabo 

óptico (aproximadamente 50 metros) 

f. Transformar tipo rede rural 34,5 kV para 220 Vac, igual ou semelhante ao instalado na 

torre do VHF 

g. Cabo metálico F+N até o poste onde será fixada a câmera (~50 m)  

h. No-break com transformador isolador 220 Vac/220 Vac 

i. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

j. Para-raio tipo Franklin e aterramento 

 

Imagem 10 - Vista do Trevo da UHE SCL 

 

 

18.2.11 -  CAM 0Z – Área de Montagem da Casa de Força Principal: 

 

1) Localização: área de montagem 

2) Tipo: Câmera Móvel 30x 

3) Situação: 
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a. NOVA 

b. Distância estimada entre a câmera e a sala de segurança é de 80 m 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada em parede 

b. Caixa de proteção IP-66, suporte para fixação em parede e fonte 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Fornecer e instalar caixas de passagem, eletrodutos, conduítes flexíveis, cabos elétricos 

e ópticos e demais acessórios 

e. Conversor óptico industrial MM 

f. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

g. Aterramento 

h. Fixação em parede com braço articulável 

 

Imagem 11 - Área de Montagem da Casa de Força Principal 

 

 

 

18.3 -  UHE Fundão: 
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18.3.1 -  CAM 01 – Galeria de Acesso ao Tubo de Sução: 

 

1) Localização: galeria de acesso às janelas de inspeção dos tubos de sucção 

2) Tipo: Câmera IP Fixa 2 Mp com infrared, com caixa de proteção IP-66 

3) Situação: 

a. Ponto existente 

b. Cabo óptico 4FO MM CFTV 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo ponto da câmera existente 

b. Caixa de proteção IP-66, suporte para fixação em parede e fonte 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Conversor óptico industrial 

e. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

f. Aterramento 

 

Imagem 12 - Vista CAM da Galeria de Acesso ao Tubo de Sução 

 

 

18.3.2 -  CAM 02 – Canal de Fuga 
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1) Localização: mureta do canal de fuga 

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. Ponto existente 

b. Poste de ferro galvanizado  2 m 

c. Cabo óptico 4FO MM CFTV 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo poste da câmera existente 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste circular 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Switch industrial, fixação em trilho DIN para atender câmera e sonorização 

e. Kit alta-voz, amplificar e cornetas 

f. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

g. Para-raio tipo Franklin e aterramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 13 - Vista CAM Canal de Fuga 
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18.3.3 -  CAM 03 – Subestação: 

 

1) Localização:  

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. Ponto existente 

b. Ponto com áudio 

c. Cabo óptico 4FO MM CFTV 

d. Poste de concreto 7,5 m 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo poste da câmera existente 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste circular 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 
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d. Conversor óptico industrial 

e. No-break com transformador isolador 220 Vac/220 Vac 

f. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

g. Para-raio tipo Franklin e aterramento 

 

Imagem 14 - Vista CAM Subestação 

 

 

18.3.4 -  CAM 04 – Câmara de Carga 

1) Localização:  

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. Ponto existente 

b. Ponto com áudio 

c. Cabo óptico 4FO MM CFTV 

d. Poste de ferro galvanizado de 2 m 

4) Necessidades: 

a. A ser relocada para outra posição em novo poste de ferro galvanizado 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste circular 
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c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Switch industrial, fixação em trilho DIN para atender câmera e sonorização 

e. Kit alta-voz, amplificar e cornetas 

f. No-break com transformador isolador 220 Vac/220 Vac 

g. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

h. Para-raio tipo Franklin e aterramento 

 

Imagem 15 - Vista CAM Câmara de Carga 

 

 

18.3.5 -  CAM 05 – Portão Principal 

 

1) Localização: interna ao portão principal 

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. Ponto existente 

b. Ponto com áudio 

c. Controle de portão 

d. Cabo óptico 4FO MM CFTV 

e. Poste de concreto duplo T 9,0 m 
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4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo poste da câmera existente 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste circular 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação e controle do portão 

d. Painel tipo automatização portão 

e. Switch industrial, fixação em trilho DIN para atender câmera e sonorização 

f. Kit alta-voz, amplificar e cornetas 

g. No-break com transformador isolador 220 Vac/220 Vac 

h. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

i. Para-raio tipo Franklin e aterramento 

 

Imagem 16 - Vista CAM Portão Principal 

 

 

18.3.6 -  CAM 06 – Emboque: 

 

1) Localização: mureta da comporta 

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. Ponto existente 
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b. Ponto com áudio 

c. Cabo óptico 4FO SM 

d. Poste de concreto duplo T 9,0 m 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo poste da câmera existente 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste circular 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Switch industrial, fixação em trilho DIN para atender câmera e sonorização 

e. Kit alta-voz, amplificar e cornetas 

f. No-break com transformador isolador 220 Vac/220 Vac 

g. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

h. Para-raios tipo Franklin e aterramento 

 

Imagem 17 - Vista CAM Emboque 

 

 

18.3.7 -  CAM 07 – Barragem Direita Hidráulica: 

 

1) Localização: mureta da barragem 
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2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. Ponto existente 

b. Ponto com áudio 

c. Cabo óptico 4FO SM 

d. Poste de ferro galvanizado 2 m 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo poste da câmera existente 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste circular 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Switch industrial, fixação em trilho DIN para atender câmera e sonorização 

e. Kit alta-voz, amplificar e cornetas 

f. No-break com transformador isolador 220 Vac/220 Vac 

g. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

h. Para-raio tipo Franklin e aterramento 

 

Imagem 18 - Vista CAM Câmara de Carga 

 

 

18.3.8 -  CAM 08 – Casa de Força PCH: 
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1) Localização: junto a mureta área de montagem 

2) Tipo: Câmera IP Fixa 2 Mp com infrared, com caixa de proteção IP-66 

3) Situação: 

a. Ponto existente 

b. Poste metálico 

c. Cabo óptico 4FO SM 

d. Poste metálico 2 m 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada no mesmo ponto da câmera existente 

b. Caixa de proteção IP-66, suporte para fixação em parede e fonte 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Conversor óptico industrial 

e. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

f. Aterramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 19 - Vista CAM Casa de Força PCH 
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18.3.9 -  CAM 0Y – Portão PCH: 

 

1) Localização:  

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. NOVA 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada em poste de concreto duplo T 9,0 m 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste de concreto 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Painel automatização portão 

e. Switch industrial, fixação em trilho DIN para atender câmera e sonorização 
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f. Kit alta-voz, amplificador e cornetas 

g. No-break com transformador isolador 220 Vac/220 Vac 

h. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

i. Para-raio tipo Franklin e aterramento 

 

Imagem 20 - Vista CAM Portão PCH 

 

 

18.3.10 -  CAM 0X – Torre VHF: 

 

1) Localização:  

2) Tipo: Móvel 30x 

3) Situação:  

a. NOVA 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada em poste de concreto 7,5 m  existente 

b. Caixa de proteção, suporte para fixação em poste circular 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 

d. Conversor óptico industrial SM 
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e. No-break com transformador isolador 220 Vac/220 Vac 

f. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

g. Para-raio tipo Franklin e aterramento 

 

Imagem 21 - Vista CAM Torre VHF 

 

 

18.3.11 -  CAM 0Z – Área de Montagem Casa de Força Principal: 

 

1) Localização: área de montagem 

2) Tipo: Câmera Móvel 30x 

3) Situação: 

a. NOVA 

b. Distância estimada entre a câmera e a sala de segurança é de 80 m 

4) Necessidades: 

a. A ser instalada em parede 

b. Caixa de proteção IP-66, suporte para fixação em parede e fonte 

c. Painel para abrigar dispositivos de proteção, comunicação 
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d. Fornecer e instalar caixas de passagem, eletrodutos, conduítes flexíveis, cabos elétricos 

e ópticos e demais acessórios 

e. Conversor óptico industrial tipo MM 

f. Mini DIO trilho DIN, fusões e conexões 

g. Aterramento 

h. Fixação em parede com braço articulável 

 

Imagem 22 - Vista CAM da Área de Montagem Casa de Força Principal 
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XIX. ANEXO I: CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE 

CFTV&A 

Imagem 23 - Configuração do Sistema de CFTV&A 
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Imagem 24 – Infraestrutura Óptica do CFTV&A UHE/Santa Clara 
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Imagem 25 – Infraestrutura Óptica do CFTV&A UHE/Fundão 
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XX. ANEXO 2: CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS ELEJOR – ETE 

ETE 01 -  CÃMERA FIXA 2 MEGAPIXEL 

ETE 02 -  CÂMERA MÓVEL 30X 

ETE 03 -  MESA CONTROLADORA COM JOYSTICK 

ETE 04 -  SERVIDOR 

ETE 05 -  WORKSTATION 

ETE 06 -  NOTEBOOK 

ETE 07 -  MONITOR DE VÍDEO 21” 

ETE 08 -  MONITOR DE VÍDEO 42” 

ETE 09 -  SWITCH L2 MODULAR 

ETE 10 -  SWITCH INDUSTRIAL 6 PORTAS 

ETE 11 -  CONVERSOR ÓPTICO INDUSTRIAL 

ETE 12 -  CABO ÓPTICO 

ETE 13 -  PAINÉIS 

 


