
   

                            
MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

1. DADOS GERAIS 

 

Tipo: Eficiência Energética – Projeto de Geração de Energia Solar Fotovoltaica.  

Local do Projeto: FESG 

Contratante: FESG Faculdade de Ensino Superior de Goiatuba-Go 

 

DOS COMPONENTES BÁSICOS DAS USINAS 

 

USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM POTÊNCIA 400Kwp COM MÓDULOS 

FOTOVOLTAICOS INSTALADOS EM TELHADO 

 

Módulos fotovoltaicos mono ou policristalinos com as seguintes características: Ter 

eficiência superior a 20,5% na conversão de radiação solar em energia elétrica, nas 

condições padrão de teste - STC - Standard Test Conditions (1000 W/m2; 25ºC;AM 1.5); 

25 anos de garantia de desempenho, com decaimento da eficiência menor ou igual a 2% 

após o 1º ano e 20% no 25º ano de operação, de forma linear; Temperatura de operação, 

no mínimo, entre -40ºC a + 85ºC; Tolerância de Potência entre zero e +1,5%; Coeficiente 

de Temperatura para potência máxima de até 0,36%/ºC; Temperatura nominal de 

operação das células (NOCT) igual a 42±4ºC; resistente à cargas positivas de até 5400Pa 

e negativas de até 2400Pa, Cada módulo deve ter uma caixa de conexão IP 67 ou 

superior; Os módulos devem possuir conexão MC4 ou compatível, com grau de proteção 

IP68; Garantia contra defeitos de material e de fabricação mínima de 12 anos. Os 

módulos devem ter massa inferior a 16,5 Kg por metro quadrado de área. Os módulos 

devem ser identificados de forma legível, com, no mínimo, as seguintes informações: 

nome ou marca comercial do fabricante, modelo, mês e ano de fabricação e número de 

série; Os módulos devem possuir certificado do Programa do INMETRO de Avaliação da 

Conformidade: Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica, com classificação 

energética “A”; Devem possuir ainda as seguintes certificações: IEC 61730 (Photovoltaic 

module safety qualification); IEC 61215 (Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) 

modules – Design qualification and type approval); O conjunto de módulos fotovoltaicos 

fornecidos deve atender aos seguintes critérios elétricos, considerando-se os arranjos 

interligados na forma proposta em projeto elaborado pelo fornecedor: As tensões de 

máxima potência (Vmp FV) do arranjo fotovoltaico operando entre 50Vcc e 1100Vcc 

devem estar dentro da faixa de tensões de operação em máxima potência do inversor; A 

tensão em circuito aberto (Voc) do arranjo fotovoltaico à 25C deve ser inferior à máxima 

tensão de entrada do inversor (Vdc max); A corrente de curto circuito (Isc) do arranjo 

fotovoltaico operando na temperatura de 25C deve ser inferior à corrente de operação 

máxima do inversor (Idc max). 

 

- Estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos para instalação em telhado: A estrutura 

que terá contato direto com os módulos fotovoltaicos deve ser confeccionada em 

alumínio, podendo os elementos de fixação no telhado ser de aço carbono galvanizado a 

quente, atendendo as especificações da norma NBR 6323 - Galvanização por imersão a 

quente de produtos de aço e ferro fundido. A estrutura deve ser dimensionada para 

suportar esforços mecânicos, inclusive de ventos, e corrosão, bem como as 



   

                            
expansões/contrações térmicas, devendo o conjunto formado pelos módulos fotovoltaicos 

e estrutura resistir a esforços positivos de até 5400 Pa e negativos de 2400 Pa; Todos os 

elementos de fixação dos módulos à estrutura devem ser de alumínio e aço inox, sendo 

obrigatório o uso de aço inox no caso dos parafusos; A estrutura de suporte deve ter 

garantia de 20 anos contra defeito dos materiais e corrosão. 

 

- lnversores fotovoltaicos: dimensionados de forma que a falha de uma unidade não 

represente redução superior a 1/3 da capacidade nominal de geração da usina 

fotovoltaica; o fator de dimensionamento do inversor (FDI), que é a relação entre a 

potência nominal do inversor e a potência nominal (STC) máxima do arranjo 

fotovoltaico, deverá ser maior ou igual a 0,85, respeitando os demais limites dos 

parâmetros de entrada do equipamento; conexão à rede CA trifásica (3F+N); Faixa de 

tensão de MPPT entre 400 e 800 Vcc, Tensão CC de entrada máxima compatível com a 

tensão de circuito aberto do arranjo fotovoltaico (@ 20 0C); Corrente máxima de 

operação superior à corrente de curto circuito do arranjo fotovoltaico (@ 70 0C); Inversor 

sem transformador; Eficiência ≥ 98,0%; Conexão de saída nominal CA 380 V (fase-fase); 

Frequência Nominal: 60 Hz; Distorção Harmônica Total (THD) máxima de 3%; Fator de 

potência entre 0,9 capacitivo e 0,9 indutivo; Faixa de temperatura de operação ≥ -45 C a 

85C; Faixa de umidade do ar de 0 a 100 %; Preparado para instalação abrigada e ao 

tempo (Grau de proteção mínimo: IP 65); Proteções e monitoramentos: Anti-ilhamento 

CA, Sub e sobretensão CA; Sub e sobrefrequência CA; Perda de sincronismo CA; 

Isolação da conexão CC; Sobrecarga CC; Desconexão CC; Polaridade reversa CC; 

Monitoramento de fusíveis internos, quando houver proteção por fusíveis; Deverá operar 

de forma totalmente automática, sem necessidade de Qualquer intervenção ou operação 

assistida; Os inversores fotovoltaicos devem ter as seguintes interfaces: Ethernet por 

conexão RJ45 ou WI-FI (dispensável se o sistema de monitoramento proposto for por 

conexão RS485); RS485; Leitura do status de funcionamento por Display, conexão 

bluetooth ou WI-Fi do próprio inversor; função datalogger para armazenamento dos 

dados de operação (tensões, correntes, potência CC e CA, etc). O fornecedor deve 

disponibilizar conexão gratuita com sistema de monitoramento, análise e 

acompanhamento da geração fotovoltaica baseado em webserver, com possibilidade de 

extração dos dados relativos à operação (tensões, correntes, potência CC e CA, etc) em 

resolução temporal de pelo menos 10 min, em arquivos no formato CSV ou XLSX; o 

sistema de monitoramento deve possibilitar o cadastramento de usuários com e sem 

privilégios de alteração de configurações (tipos admin e guest ou anonymous); O inversor 

fotovoltaico deve ter garantia contra defeitos de material e fabricação de 10 anos, no 

mínimo. 

 

Nota: podem ser fornecidos inversores de mesmo fabricante e potências nominais 

diferentes, de acordo com os arranjos de módulos conectados a cada unidade, mas cada 

MPPT deverá ser conectado a um conjunto de módulos fotovoltaicos instalados com 

mesmos ângulos de azimute e de inclinação 

 

Cabos utilizados para aplicação solar: deverão ser de cobre estanhado, unipolares, 

flexíveis, com pelo menos 6mm2 de seção transversal, isolação para a tensão de 1.800 V 

em corrente contínua, em composto termofixo à base de etileno-propileno (HEPR) para 

temperatura de operação de até 120 0C em regime permanente e cobertura com camada 

de cloreto de polivinila – PVC, resistente a chamas e a raios UV, com expectativa de vida 



   

                            
útil superior a 20 anos; deverão ser projetados e fabricados seguindo no mínimo as 

exigências preconizadas pela IEC 60228, CEI 20-11, IEC 60332.1, IEC 61034, IEC 

60754.. 

 

Quadro elétrico de conexão e proteção CA: para conexão em tensão CA 380V/60Hz 

confeccionado em chapa de aço galvanizada a quente de acordo com a norma NBR 6323; 

auto suportado, grau de proteção mínimo IP-42, equipamento adequado para instalação 

em ambiente industrial, em local abrigado, isento de poluição condutiva e gases 

corrosivos, pintura de acabamento em epóxi. A alimentação do painel de proteção CA 

será através de condutores isolados instalados em eletrodutos fabricados em aço 

galvanizado ou de PVC rígido roscável de espessura reforçada (classe A, conforme NBR 

15465), podendo ser admitido, quando autorizado pela contratante, o uso de canaletas ou 

eletrocalhas nos trechos entre o quadro e os inversores; O quadro de proteção AC deverá 

ser equipado com disjuntores termomagnéticos tripolares, adequadamente dimensionados 

para os circuitos que protegerão, sendo um disjuntor para interligação a cada inversor, 

mais um disjuntor em caixa moldada para conexão do barramento do quadro à rede CA 

externa. Deve possuir, ainda, dispositivo de proteção contra surtos (DPS) nas três fases e 

neutro, com dimensionamento condizente com o item a proteger. 

 

Painel de Condicionamento em Corrente Contínua (CC) (String Box): deve ser montado 

em caixa com grau de proteção IP-42; com fusíveis incorporados (polo positivo e 

negativo); Deverão ser adotadas chaves seccionadoras sob carga; Deverão ser adotados 

dispositivos de proteção contra surtos - DPS em todas as entradas de energia, condizentes 

com a energia utilizada; Ter configuração modular de acordo com a necessidade da 

aplicação; Para os circuitos módulos fotovoltaicos-inversor-cargas deverão ser utilizados 

disjuntores termomagnéticos de baixa tensão construídos em caixa moldada de baixo 

nível de perdas, para proteção contra curto-circuito e dimensionados adequadamente. 

Todas as peças não devem apresentar rebarbas ou arestas vivas; O painel pode ser em 

plástico; As peças em liga de aço devem ser galvanizados a quente; Os componentes 

ferrosos devem ser zincados por imersão a quente, de acordo com a ABNT/NBR 6323 ou 

ASTM A153. Deverão atender ensaios como os estabelecidos pela NBR-IEC-60439-1. 

Opcionalmente, a String Box poderá ser dispensada quando o inversor possuir 

internamente todas as proteções relacionadas neste item. 

 

Sistemas de aterramento: o fornecedor deverá fornecer e instalar sistema de aterramento 

adequadamente dimensionado para conexão aos módulos fotovoltaicos, estrutura de 

suporte, quadros elétricos e dispositivos de proteção. 

 

NOTA: Todos os dispositivos elétricos necessários ao funcionamento e à proteção do 

sistema fotovoltaico deverão estar em conformidade, para suas classes de operação, com 

a legislação nacional e da concessionária de energia elétrica. Serão de responsabilidade 

do fornecedor: os dispositivos de proteção (disjuntores) do circuito de interligação CA do 

sistema fotovoltaico com o quadro CA da edificação, assim como o fornecimento e 

instalação, se necessário, de quadro elétrico adicional para instalação de disjuntor, ao 

lado do quadro CA existente na edificação, caso neste não haja espaço para os 

dispositivos relacionados nesta nota. 

 



   

                            
NOTA 2: O fornecedor deverá recompor à sua condição original, toda estrutura pré-

existente, como paredes, pisos e telhados, etc, que seja danificada em decorrência da 

instalação do sistema de geração fotovoltaica. 

NOTA 3: Será de responsabilidade da contratante disponibilizar o local para instalação 

dos módulos fotovoltaicos e para instalação dos demais dispositivos, como: inversores, 

quadros CC e CA. Também é de responsabilidade da contratante disponibilizar um ponto 

para interligação do quadro elétrico de conexão e proteção CA do sistema fotovoltaico à 

rede CA da edificação, a ser localizado a uma distância cujo percurso entre ambos os 

quadros não seja superior a 100 m. 

 

2. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

O prazo para fornecimento, instalação e comissionamento de todas as usinas fotovoltaicas 

junto à concessionária de serviços elétricos é de 04 (quatro) meses, contados a partir da 

emissão da Ordem de Fornecimento. 

Os prazos das garantias dos itens serão contados da data da entrega de cada usina 

fotovoltaica, em condições normais de operação, sendo assim considerada a data da 

aprovação das instalações pela concessionária de energia elétrica. 

As usinas fotovoltaicas serão instaladas no campus e prédios da FESG no município de 

GOIATUBA-GO. A Contratante informará os prédios onde serão realizadas as 

instalações concomitantemente com a emissão da Ordem de Fornecimento. 

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 

sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta. 

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  provisório ou definitivo do 

objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 

execução do contrato. 

 

2. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

 

No padrão de entrada do consumidor, adesivo ou placa de sinalização de forma que facilite 

sua visualização, não prejudique a medição ou realização de inspeção. A imagem a seguir 

mostra como será esta sinalização: 



   

                            

 
 

 

Espessura: 2 mm; 

Material: chapa galvalume (43,5% zinco, 55% alumínio e 1,5% silício) nº 22 USG (0,79 

mm), cantos arredondados; 

Cor do fundo: amarela, em epóxi; 

Letras: cor preta, tinta eletrostática em pó; 

Na chapa deverá ser aplicada uma demão de fundo anti-corrosivo de espessura mínima de 

30 μm (frente e fundo). 

 

Além disso, deve ser instalada uma placa de advertência no poste onde se encontra o 

transformador de distribuição que alimenta o circuito de baixa tensão da unidade 

consumidora com geração distribuída, com os seguintes dizeres: “CUIDADO – 

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO CIRCUITO”. Quando solicitado pela Enel, o cessante 

deve fornecer a placa, conforme imagem a seguir. 

 

 
Características: 

Material: chapa de fibra de vidro altamente resistente as intempéries e corrosão, cantos 

arredondados; 

Dimensões da placa: 140 x 270 mm; Cor do fundo: amarela, em epóxi; 

Letras: cor preta, tinta eletrostática em pó. 

 

3. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 



   

                            
Esta sessão possui informações relevantes para a operação e a manutenção da USF, a fim 

de instruir, tanto o usuário da usina, quanto a equipe técnica responsável por rotinas técnicas 

de manutenção e/ou reparação. Todo o conteúdo do item 4. Até seu subitem 4.4. é destinado 

aos agentes da FESG (concursado ou terceirizado), os quais devem ser habilitados para 

esse tipo de execução. 

 

3.1 - Procedimentos Para A Verificação da Correta Instalação da        USF 

 

Para informações complementares sobre o comissionamento, observe a norma 

internacional IEC 60364-6:2006. 

 

1. Verificar se todos os cabos entre os módulos e os cabos solares entre o arranjo 

fotovoltaico e o inversor estão fixados com braçadeiras ou estão dentro de eletrodutos na 

mesma condição; 

2. Verificar se todos os parafusos do sistema de fixação estão firmes. O mesmo deve 

ser aplicado aos módulos; 

3. Verificar se o sistema de aterramento está conectado em todos nos trilhos de fixação 

dos painéis fotovoltaicos; 

4. Verificar se a tensão de circuito aberto nas extremidades dos cabos é a soma da 

tensão de circuito aberto de quantidade dos módulos ligado em serie na fileira (considerar 

temperatura); 

5. Verificar se os conectores dos cabos solares estão montados corretamente, e, 

portanto, estão firmes com o cabo; 

6. Verificar se os quadros elétricos estão montados numa altura adequada para o 

trabalho e estão firmes à parede; 

7. Verificar se os dispositivos de seccionamento e segurança (disjuntores, DPS, 

seccionadoras e outros componentes elétricos), dentro dos quadros elétricos, estão 

encaixados firmemente no trilho DIN, bem como todo o cabeamento firme a estes 

componentes; 

8. Verificar se a etiquetagem dos cabos está adequada para garantir a identificação e 

adequação junto as exigências da norma; 

9. Verificar a existência de toda a documentação (autorização da concessionária, 

manuais, termos de garantia, entre outros) referente à instalação para rastreabilidade dos 

itens exigidos por normas técnicas nacionais e internacionais válidas para sistemas 

fotovoltaicos. 

 

4 - Checklist dos Procedimentos a Serem Seguidos em Caso             de Falha da USF 

 

4.1 - Verificar no display do inversor se eles estão desligados ou está indicando algum erro. 

Caso haja um erro no inversor, identifique-o, utilizando o código de erros do manual do 

inversor, e seguir as instruções. Em casos não identificados pelos manuais, prosseguir 

para o desligamento emergencial e execução de testes: 

4.2 - Desligar ou desativar os disjuntores de corrente alternada (CA), localizados no 

QGBT ou QCA, e aguardar o desligamento do inversor; 

4.3 - Abrir ou seccionar as chaves seccionadoras presentes no lado do circuito de corrente 

contínua localizados nas stringbox CC; 

4.4 - Desligar ou desativar as chaves seccionadoras do inversor (localizadas na parte 

inferior do inversor); 



   

                            
4.5 - Verificar as conexões dentro dos quadros: se há cabos soltos, etc. Prestar atenção se 

há cheiro de queimado vindo dos quadros elétricos ou próximo ao inversor; 

4.5.1 Verificar se há indícios de fogo ou faísca elétrica (ex.: marcas carbonizadas); 

4.6 - Verificar se as ligações de cabeamento tanto CC quanto CA não estão soltas; 

4.7 - Verificar a tensão do arranjo fotovoltaico. Considerar a Temperatura de operação 

dos módulos. Se não há tensão, há um problema com a ligação dos cabos no arranjo 

fotovoltaico (curto circuito, por exemplo); 

4.8 - Comparar a tensão dos módulos com a tensão mínima de entrada do inversor 

interativo. Caso a tensão dos módulos esteja fora da faixa de tensão do inversor, a 

execução/ligação dos módulos fotovoltaicos pode ter sido realizada de modo inadequado. 

4.9 - Caso não tenha sido identificado nada de diferente no circuito, prosseguir para 

religamento do sistema, obedecendo a sequência a seguir: 

 

4.10 - Religar as chaves seccionadoras principais do inversor (localizadas na parte 

inferior do inversor); 

4.11 - Religar as chaves seccionadoras das stringbox CC; 

4.12 - Religar os disjuntores CA, localizados no QGD1; 

4.13 - Verificar a indicação de algum erro apresentado pelo inversor; 

4.14 - Caso não tenha surgido nada de anormal, a USF deverá estar operando 

normalmente, caso contrário, entre em contato com a empresa projetista ou com o 

fabricante do inversor. 

 

ATENÇÃO: 

 

1. Não abrir ou seccionar os porta fusíveis (seccionadoras fusíveis) ou seccionadora 

comum, presentes nas stringbox CC, sob carga (durante funcionamento). Sempre desligar 

primeiro o disjuntor CA. 

2. Todo o serviço só deve ser realizado por técnico competente devidamente 

habilitado. 

 

4.15  - Procedimentos para Desligamento de Emergência 

 

No caso de uma emergência basta desativar os disjuntores de corrente alternada localizados 

no QCA. O inversor interativo vai desligar e a corrente para de circular no arranjo 

fotovoltaico. 

Nunca puxe os cabos que conduzem corrente, sempre utilize o disjuntor. Quando os módulos 

estão iluminados, sempre há a tensão de circuito aberto entre as extremidades (polos 

positivos e negativos) do arranjo fotovoltaico. Desativar os disjuntores só impede o fluxo 

de corrente. 

ATENÇÃO: Quando o arranjo estiver sob luz do sol, há sempre uma tensão de corrente 

contínua no sistema, ou seja, HÁ RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. ATENÇÃO: Nunca 

desconecte o circuito sob carga (durante funcionamento). Desative primeiro, e SEMPRE, 

o disjuntor CA localizado no QCA. 

 

4.16 - Recomendações de Limpeza e Manutenção de Todos os Elementos da USF 

 

Com o tempo, sujeira e poeira podem se acumular na superfície dos módulos, o que causa 

uma redução da energia produzida. Para manter o máximo da capacidade do sistema, é 



   

                            
recomendável uma limpeza periódica dos módulos fotovoltaicos, especialmente em regiões 

com pouca chuva, ou excesso de partícula suspensas (poluição, poeira, queimadas, etc.). 

Para diminuir o risco para choques térmicos, é recomendado limpar os módulos de 

manhã, cedo; ou no final da tarde quando a irradiância solar é baixa, e os módulos estão mais 

frios. Nunca tente limpar módulos com vidro quebrado, ou indicações de cabeamento 

danificado, pois existe o risco de choque elétrico. Primeiro, realize o desligamento do 

sistema conforme descrito acima. 

Depois, limpe a superfície dos módulos com uma escova/esponja macia, ou apenas com 

água limpa com uma pressão recomendada menor de 690 kPa, que corresponde à pressão 

típica nos sistemas de fornecimento de água. Água que contém uma alta quantidade de 

minerais não é recomendado porque deixa um acúmulo desses na superfície do vidro. Não 

utilize nenhum outro produto sem recomendação específica para uso em módulos 

fotovoltaicos cristalinos. 

 

5. ATERRAMENTO 

 

Os aterramentos estão todos localizados nos pontos de projeto, sendo utilizada uma caixa 

de inspeção pvc para cada haste de cobre de 5/8x2,40M, com conectores GTDU, 

realizando a interligação com cabo 16mm² de cobre nú, que deve conectar a estrutura da 

mesa, todo circuito elétrico e eletrônico deve ser aterrado. Recomenda-se o aterramento das 

cercas que isolam as USF, caso as mesmas forem instaladas com estruturas metálicas. A 

resistência dos aterramentos não deve ser inferior a 10 ohms mesmo em solo seco. 

 

7. COMISSIONAMENTO 

 

Após a finalização das instalações das USF, a empresa deverá realizar os seguintes 

procedimentos descritos e apresentar em forma de laudo com relatório fotográfico. 

Inspeção visual e termográfica: 

a) Deve ser realizada inspeção visual das estruturas metálicas, módulos, conectores e 

quadros; 

b) Mediante uma câmara termográfica e com o gerador fotovoltaico operando 

normalmente (conectado à rede produzindo), deve ser observado a temperatura dos 

módulos fotovoltaicos, registrando a diferença de temperatura entre a célula mais quente e 

a mais fria, e também qualquer temperatura absoluta próxima ou maior que 100°C; 

c) Deve ser realizado também avaliação termográfica dos quadros elétricos. 

Ensaios de categoria I 

a) Continuidade da ligação à terra e dos condutores de ligação equipotencial; 

b) Ensaio de polaridade; 

c) Ensaio da(s) caixa(s) de junção; 

d) Ensaio de corrente da(s) série(s) fotovoltaica(s) (curto-circuito ou operacional); 

e) Ensaio de tensão de circuito aberto da(s) série(s) fotovoltaica(s); 

f) Ensaios funcionais; 

g) Ensaio de resistência de isolamento do(s) circuito(s) CC; 

h) Ensaio do(s) circuito(s) CA segundo os requisitos da IEC 60364-6. 

 

8. AS BUILT 

 



   

                            
Deverá ser realizado e entregue um projeto de As-Built, após a execução da instalação da 

USF, deverá ser entregue antes da realização do último pagamento, deverá ser entregue 

por meio digital sendo o projeto em formato .DWG, documentação em .PDF e impresso. 

Como pode haver variações na execução devido aos diversos tipos tecnologias, pode 

haver alterações no projeto, desde que não comprometa os valores de geração não sejam 

reduzidos ou ultrapassem o que a concessionária permite. Qualquer alteração é 

inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

9- DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório 

 

Garantias 

 

– Caberá a contratada a garantia dos serviços por um prazo irredutível de: 

 

 12 meses para os serviços; 

• 12 anos ou a do fabricante caso esta seja maior para os painéis solares fotovoltaicos / 

módulos; 

• 10 anos ou a do fabricante caso esta seja maior para o inversor; 

• 12 anos ou a do fabricante caso esta seja maior para material não citado; 

• 25 anos em relação a potência linear de saída. 

 

7. TREINAMENTO 

 

Deverá ser previsto a execução de treinamento na utilização e monitoramento dos 

sistemas. O objetivo do treinamento é capacitar os técnicos da FESG para operações 

cotidianas, gerenciamento e monitoramento dos sistemas. 

A duração do treinamento deverá ser de, no mínimo, 16 horas (dois dias). O programa de 

treinamento deverá ser aprovado previamente pela FESG, e deve ser específica sobre as 

USF. 

O treinamento deverá ser realizado na FESG, em local disponibilizado pela mesma, 

contendo conhecimento teórico e prático (sendo o prático na USF). 

 

*Observação: Para a realização será utilizado apenas módulos com tecnologia grafeno 

ou tecnologia monocristalinos, os módulos com tecnologia policristalinos não irão ser 

aceitos. 

 

8. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS 

 

ANEEL – Resolução 414 de 09 de setembro de 2010; NBR 14039 – Instalações elétricas 

de média tensão; NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NBR 62116 – Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

NBR 16149 – Sistema fotovoltaicos, Características da interface de conexão com a rede 

elétrica de distribuição; 



   

                            
NBR 16150 – Sistema fotovoltaicos, Características da interface de conexão com a rede 

elétrica de distribuição, Procedimento de ensaio de conformidade; NR 10 – Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

ENEL – NDU 002: Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária; ENEL – NDU 

004: Instalações Básicas para Construção de Redes de Distribuição Urbana; 

ENEL – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Rede de Distribuição de 

Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENEL – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada 

ENEL – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da Distribuição; 

ENEL – NDU 013: Norma de Distribuição Unificada; 

ENEL – NDU 015; Critérios para Conexão de Acessantes de Centrais Geradoras e 

Geração Distribuídas ao Sistema de Distribuição; 

ENEL – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Enel à Norma 

Regulamentadora N° 10 (NR-10). 

 

9. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

9.1 A fiscalização do contrato ficara a cargo do Diretor Administrativo Maksuel Resende 

Silva. O fiscal se responsabilizará por: 

a) Supervisionar a entrega dos produtos;  

b) Abrir processo administrativo para aplicação de sanções administrativas;  

c) Notificar a empresa da intenção da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG em 

aplicar as sanções;  

d) Receber as alegações de defesa da empresa vencedora da contratada, previstas no presente 

termo e no Edital de Licitação; 

e) Julgar as alegações de defesa visando à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do 

processo;  

f) Providenciar as sanções, se julgadas pertinentes, as quais serão homologadas e aplicadas 

pelo Ordenador de Despesa;  

g) Atestar as notas fiscais e outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato.  

h) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

i) A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os produtos  se 

estiverem em desacordo com o Termo de Referência. 

j) Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto licitado, deverão ser prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

 

 

 

Maksuel Resende Silva 

Diretor Administrativo da FESG 

 


