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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Pregão Eletrônico nº 012/2014 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Contratação de serviços especializados para Atualização Tecnológica da Infraestrutura do 
Datacenter do PRODERJ, no prédio do Centro Administrativo do Estado do Rio de Janeiro - 
CAERJ, localizado na Rua da Ajuda n° 5 / 3° Pavimento – Centro - Rio de Janeiro. 

2 – DA JUSTIFICATIVA 

2.1 - Atualização Tecnológica de Infraestrutura específica, necessária para garantir a 
operacionalidade, segurança, disponibilidade e controle dos sistemas essenciais em missão crítica 
de Tecnologia da Informação do PRODERJ e dos Órgãos da Administração Direta e Indireta do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

3 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 - Atualização Tecnológica da Infraestrutura do Datacenter do PRODERJ, incluindo projeto, 
detecção, prevenção e combate de incêndio, monitoração remota, controle de acesso, adequações 
de piso elevado, aumento da climatização, complemento das redes de energia elétrica 
condicionada e de dados, instalação dos painéis isolantes corta-fogo, materiais, dispositivos e 
componentes, conforme recomendações das normas técnicas específicas aplicáveis (item 9), e de 

todos os seus subsistemas complementares, de acordo com os seguintes serviços/itens: 

3.1.1. Apresentação de projeto executivo para aprovação do PRODERJ, contendo: Plantas, 
planilhas e diagramas, das implementações de segurança, disponibilidade e controle do 
ambiente seguro.  

3.1.2. Serviços de modernização e proteção física à sinistros no Datacenter, com 
implementação de painéis isolantes e porta corta-fogo; segregação de ambientes com 
separador de componentes aletados e complemento do piso elevado em 10m² (dez 
metros quadrados). 

3.1.3. Instalação de Sistema Automático de Prevenção e Detecção de Incêndio: 

 Controle de incêndio utilizando detectores de fumaça de alta sensibilidade (Laser), com 
análise estatística por software. 

3.1.4. Instalação de Sistema de Controle e Combate de Incêndio: 

 Supressão de combustão por inundação completa dos ambientes, sobre e sob o piso com 
gás HFC 227 ea; integrado ao Sistema Automático de Prevenção e Detecção de Incêndio. 
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3.1.5. Modernização do Sistema de Energia – Distribuição elétrica, tomadas e cabos 
identificados acomodados em leitos aramados exclusivos e independentes. 

3.1.6. Modernização do Sistema de Cabeamento Lógico Estruturado – Instalação e organização 
dos cabos de dados e lógica no Datacenter. Os cabos deverão ser identificados e 
acomodados em leitos aramados exclusivos e independentes. 

3.1.7. Modernização na Infraestrutura do Sistema de Climatização com Aumento da Eficiência 
Energética através de acréscimo de 140 KW (4X35KW); com instalação de Sistema 
flexível com condensadores remotos a ar, composto por módulos de alto desempenho e 
alto fator de calor sensível, aspiração, filtragem, elevado fluxo de ar e controles 
incorporados para manutenção dos módulos em reserva automática. 

3.1.8. Atualização do Sistema de Supervisão / CFTV, Alarme e Controle de Acesso: 

 Supervisão dos sistemas do ambiente e transmissão dos alarmes via rede TCP-IP / 
Controle de acesso com tecnologia biométrica digital/Sistema de CFTV com gravação 
digital. 

3.1.9. Instalação de um Sistema de Visualização / Painel de Vídeo, contendo 06 (seis) monitores 
de LCD de 46” sem bordas, para controle do ambiente de Datacenter, através da 
visualização de parâmetros ambientais, monitorados pelo Software Netwatch, ou Software 
Similar. 

4- DA DOCUMENTAÇÃO: 

4.1 - Na conclusão deverão ser fornecidos “as-built”, manuais, certificações e documentação 
técnica, em papel e meio digital, composto de: 

4.1.1. Lay-out do Datacenter. 

4.1.2. Plantas, planilhas, diagramas, cortes e isométricas da Implementação do Ambiente 
Seguro no Datacenter, com instalações lógicas, elétricas, climatização, controle de 
acesso, monitoramento, supervisão, alarmes e prevenção / combate contra incêndio. 

4.1.3. Manuais com as descrições de funcionamento e características técnicas dos 
equipamentos e componentes a serem fornecidos. 

5- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1 - PROJETO EXECUTIVO DA ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DATACENTER 
PRODERJ 

5.1.1. Deverá ser apresentado um projeto executivo da atualização da infraestrutura do 
Datacenter, para aprovação do PRODERJ, contendo: Plantas, planilhas e diagramas, 
das implementações de segurança, disponibilidade e controle do ambiente seguro.  
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5.2 - MODERNIZAÇÃO E PROTEÇÃO FÍSICA A SINISTROS NO DATACENTER 

5.2.1. Retirada da detecção convencional; sprinkler; forro; luminárias; divisórias; 

5.2.2. Instalação de painéis isolantes corta fogo em Drywall RF-90, produzida de acordo com 
as normas ABNT NBR 15758, ABNT NBR 15575, ABNT NBR 14715-1, ABNT NBR 

14715-2 - 2010, e todas as NBR’s específicas aplicáveis, para implementação da 
segurança no ambiente do Datacenter. Os painéis RF-90 deverão ser executados na 
divisão dos ambientes, sendo formados por 02 (duas) chapas de gesso (uma por face) 
com altura total de 03 (três) metros, incluindo estrutura de suporte em perfis metálicos;  

5.2.3. Internamente os painéis serão revestidos em gesso e posteriormente pintados com tinta 
PVA látex no número de demãos necessárias para o perfeito acabamento; regularização 
e pintura para a área; 

5.2.4. Recuperação do forro de todo o Datacenter (109m²), com reforço da estrutura modular 
existente, limpeza dos perfis, lixamento das placas de ferro com aplicação de pintura 
especial anticorrosiva , e complemento das placas danificadas com material específico 
antichama  (fibra mineral acabamento liso);  

5.2.5. Instalação de luminárias reflexivas de alto ganho no Datacenter, de acordo com a 
modulação do teto e em quantidade suficiente para obter-se 500 luxes no ambiente; 

5.2.6. Instalação de plataforma metálica com fixação de suporte para as condensadoras;  

5.2.7. Implementação de segurança na entrada do Datacenter com instalação de porta corta 
fogo; 

5.2.8. Instalação de separador para segregação de ambientes internos, com componentes / 
acessórios aletados. 

5.2.9. Complemento do Piso Elevado Acessível 

5.2.9.1. Deverá ser executado o complemento do piso elevado em 10m² (dez metros 
quadrados), conforme indicado em planta (APENSO 2). 

a) Placas: 

 Módulos de 600 x 600 x 32 mm, intercambiáveis e removíveis, em aço #14, constituídas 
por 02 (duas) chapas interligadas por série mínima de 176 pontos de solda elétrica, 
tratadas e galvanizadas por eletrólise. Revestidas em placas de Formipiso rígido, de 
alta resistência, nível 5, na cor areia na face superior, com proteção periférica em junta 
de PVC de alto impacto, do tipo "U", com espessura igual a do revestimento, prensada 
e colada no encaixe da placa. Superfície lisa e desempenada. Face inferior aço 16 
estruturada por estampagem. 
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b) Pedestais 

 Em aço galvanizado #16 para suportar carga de 2000 kg sem deformação. Superfície 
de apoio em chapa estampada, com nervuras e superfície mínima de 100 cm2 (fixado à 
laje por adesivo especial). Curso de ajuste: 5 cm. Altura final: 30 cm. Reserva técnica 
(10%) para cargas excessivas. 

c) Vigas e Cruzetas  

 Contraventamento entre pedestais por vigas de seção quadrada em chapa de aço 
galvanizado #14, interligadas e alinhadas por cruzetas sobre os pedestais fixadas por 
parafusos de aço de 1/4", com porcas e arruelas. 

d) Acessórios 

 Cortes especiais (passagem de cabos, etc.), com arremates em tampas plásticas 
circulares removíveis, terminadas em PVC, testeiras de acabamento e sugadores de 
placas. 

e) Sugadores de placas - 04 (quatro) unidades 

f) Modernização da Malha de Aterramento Elétrico: 

 Executar em toda estrutura do piso, sem emendas, pedestais bicromatizados com 
dispositivos especiais (1 a cada 25 m²) , substituindo totalmente a malha de terra 
existente, conforme NBR IEC50 (826-04) ABNT. 

5.2.10 - Rampa de acesso 

 Em aço com superfície anti-derrapante, e infraestrutura de reforço para acesso de 
equipamentos, nas dimensões 1500 x 1500 x 300 mm, pintado na cor preta. 

5.2.10.1 - Especificações Técnicas 

a) Resistência à carga concentrada: 450 kg. 

b) Resistência à carga distribuída: 1200 kg/m2. 

c) Estrutura: Estampagem em chapa de aço #16. 

d) Tampo: Em chapa de aço #14. 

5.2.11 - Separador Metálico Aletado 

 Composta de dois painéis fixos e uma porta deslizante (1,20m X 2,40m) estruturada por 
perfis e trilho metálico (tipo SKF), para a segregação do Datacenter atual à nova área 
de expansão. As dimensões dos painéis fixos são um de 4,0m X 2,40m (L X H) e outro 
de 2,25m X 2,40m (L X H), de acordo com o layout. 



TR – PE 012/14 
5 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 
 

PROCESSO: E-12/078/1246/14 

DATA: 30/05/14 FLS.:  

RUBRICA: 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CDL 

5.2.12 – Implementação de Segurança na Entrada do Datacenter 

 Instalação de porta corta-fogo, largura de 1.125mm e altura de 2.250mm, com 
resistência ao fogo de 90 minutos de acordo com DIN EN 4102, resistente à fumaça de 
acordo com norma DIN EN 18095, resistente a gases Classe 4 de acordo com norma 
DIN 12247, resistência a arrombamento classe WK2 de acordo com a norma DIN V 
ENV 1627; em chapa de aço galvanizado, espessura mínima de 1,0mm, selada por 
solda. Miolo em materiais isolantes / refratários rígidos. 

 Vedação, resistente à fumaça, gases e água por gaxetas especiais nas quatro arestas. 
Rampa metálica de 30 cm de altura e 10% de inclinação, entre o ambiente interno e o 
externo; 02 (duas) dobradiças com rolamentos axiais, soldadas à folha e ao batente; 
com fechadura elétrica 24Vcc, cilindro duplo, maçaneta interna com função antipânico, 
maçaneta externa, mola de fechamento automático, sensor de status (aberta-fechada) 
para monitoração remota; batente soldado nos contramarcos e preenchido com massa 
de concreto magro. Pintura Epoxi em 02 (duas) demãos. 

5.3 – SISTEMA AUTOMÁTICO DE PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

5.3.1. Sistema de monitoração ativa da atmosfera, por aspiração para detecção de produtos 
de combustão, utilizando-se de detectores de partículas a laser. O sistema deverá 
aplicar detectores de partículas a laser de alta sensibilidade que antecipa a detecção 
de um princípio de incêndio. Detectores com ajuste automático de sensibilidade para 
acompanhar as variações entre dias de operação e noites ou dias de inatividade. 

a) O sinal de alerta deverá ser integrado ao sistema de supervisão remota. 

b) O sinal de alarme deverá ser enviado ao sistema de controle de incêndio. 

c) A configuração do sistema deverá consistir em uma unidade Laser com uma linha de 
tubo coletando amostras para cada grupo de unidades de climatização. 

5.3.2. Requisitos do Sistema 

a) Detecção de partículas por dispersão de raio Laser. 

b) Independente da convecção térmica, para encontrar partículas em suspensão no ar 
ambiente. Amostras de ar deverão ser coletadas do objeto da monitoração por um 
sistema de aspiração mecânica. 

c) As amostras poderão ser conduzidas por uma tubulação até a unidade detector a 
Laser. O tempo de resposta do último orifício coletor da tubulação, não deverá ser 
superior a 120 segundos. 

d) O detector deverá admitir um alto teor de pó sem degradação do seu desempenho. 
Com filtro na admissão do ar, com monitoração do grau de redução de fluxo e 
compensação automática da avaliação. 
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e) Cada entrada de tubo deve possuir um sensor de fluxo para alarme de falha em caso 
de baixo ou alto fluxo. 

f) Processamento dos sinais deve incorporar meio lógico de descarte de sinais causados 
por partículas de pó. 

g) Programa de interpretação dos sinais com avaliação de parâmetros estatísticos das 
últimas 24 horas para ajuste dinâmico do nível de alarme em função do desvio padrão 
das medições. 

h) Ajuste dinâmico do nível de alarme com fator selecionável, adequado para cada tipo de 
objeto. Para situações transitórias que implicam em contaminação maior, tais como 
abertura de uma porta ou partida de um gerador, o programa deverá sobrepor um fator 
de redução da sensibilidade quando acionado via uma entrada de sinal tipo contato 
seco. 

i) O programa deverá, automaticamente, perceber eventuais diferenças nos períodos de 
inatividade como finais de semana, feriados, noite e dia criando parâmetros 
diferenciados. 

j) Permitir integração numa rede superior a 50 unidades. A interface, com visor e teclas, 
poderá estar em local distante e sem detector. 

k) Unidades com capacidades variadas, adequadas para cada tipo de ambiente, 
possuindo uma, duas ou mais linhas de aspiração. 

l) A transmissão dos alarmes, além da rede específica, deverá partir de contatos secos 
providos na unidade de interface. 

m) A sensibilidade do detector, medido como obscurecimento por metro linear, deverá 
abranger uma faixa de 0,0015 à 25%. 

n) As leituras do detector deverão ser obtidas pelo microprocessador a uma taxa média 
de uma por segundo. 

o) Aprovação por dois ou mais órgãos certificadores especializados com atuação 
internacional, tais como ECB-S da União Europeia, UL ou FM dos EUA, LPCB do 
Reino Unido ou VDS da Alemanha. 

5.4 - SISTEMA DE CONTROLE E COMBATE DE INCÊNDIO 

5.4.1. Sistema automático supressor de combustão por inundação agente limpo com gás 
heptafluorpropano HFC 227 ea. 

5.4.2. O cilindro deverá ter cabeçote de atuação, atender o ambiente através de tubulação e 
difusores apropriados. 
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5.4.3. O sistema de supressão automático com a aplicação de gás HFC 227 deverá atuar por 
inundação completa do ambiente protegido com o gás na razão de 7% em volume para 
o ambiente, sobre e sob o piso. O sistema deve atender a norma Americana NFPA 
2001. O equipamento deverá ter aprovação UL ou equivalente. 

5.4.4. Descarga automática, acionamento manual e dispositivo para bloqueio do processo de 
contagem (temporização) em curso para difusão do gás. 

5.4.5. Acionamento automático por um laço de detectores de fumaça interligados a um Painel 
Central, com confirmação do sistema de monitoração a Laser, com painel com 
chaveadores de bloqueio da descarga de gás, acionamento manual, temporizador e 
sinalizadores audio-visuais internos e externos ao Datacenter. 

5.4.6. Especificação dos materiais: 

5.4.6.1. Cilindro de gás, em aço carbono SAE-1010/1020. 

5.4.6.2. Cabeça de comando elétrico: 

a) Instalada na válvula do cilindro mestre, para descarga automática ou manual, em 24 
VDC; em bronze forjado ASTM B-62. 

b) Difusor em aço inoxidável, para obter a perfeita distribuição do gás e a perfeita 
gaseificação. Furação conforme cálculo hidráulico. 

c) Tubulação fabricada segundo as normas ASTM-A106, Schedule 40, preto e sem 
costura; para conduzir o gás até o local de descarga, dimensionada conforme 
cálculo hidráulico. 

d) Conexões para a interligação da tubulação e derivações; em ferro maleável, Classe 
300, preto, rosca NPT, pressão de trabalho de até 2000 psi. 

5.4.6.3. Detector Óptico de Fumaça: 

a) Com emissor pulsante de luz infravermelha e um receptor fotodiodo de silício. Em 
estado normal, o fotodiodo não recebe nenhuma luz do emissor. Em caso de incêndio, 
a fumaça penetra no detector e a luz é refletida nas partículas de fumaça, atingindo o 
fotodiodo, onde é transformada em sinal eletrônico. Quando dois destes sinais são 
detectados num período pré calibrado, um circuito comparador opera o detector de 
fumaça, enviando um sinal eletrônico ao Painel de Detecção e Incêndio EST2, ativando 
o alarme de incêndio: 

i. Base: Modelo 6251-B, para sinalização remota (15V-24mA), LED indicador de 
atuação e trava de segurança. 

ii. Material: Carcaça em plástico injetado. 

iii. Alimentação: 18 a 27 VDC (com supervisão elétrica). 
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iv. Corrente de Repouso: 80 microA máx. 

v. Área de Cobertura: Vide normas ABNT-NBR 9441 e NFPA 72. 

vi. Corrente de Alarme: 120 mA máx. 

vii. Temperatura Ambiente: 0 a 49°C. 

viii. Umidade do Ar Máxima: 93%. 

ix. Homologação: UL, FM. 

5.4.6.4. Painel Central de Sinalização e Comando 

a) Para supervisionar e alimentar os detectores, e ativar alarmes sonoros e visuais de 
incêndio, bem como, efetuar os comandos de equipamentos auxiliares. 

b) Deve ser um sistema lógico digital em estado sólido e modular, compreendido de 
funções automáticas de detecção e alarme, atuação e supervisão, para sistemas de 
sinalização inteligente e comando de elementos extintores de incêndios; composto por 
módulos de alarmes, expansão e placa mãe. 

c) Alimentação elétrica 220 VAC, 60 Hz, com fonte de emergência composta de um 
conjunto de baterias na tensão de 24 VDC, montadas em caixa ventilada, com 
carregador de baterias automático. 

5.5 - SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA 

5.5.1. O sistema de distribuição de energia para os racks deverá partir do QDNB existente, 
alimentado pelo No Break. 

5.5.1.1. Circuitos de alimentação dos racks do Datacenter: 

 A partir dos disjuntores do QDNB1 e do QDNB2 existentes, para a distribuição no 
Datacenter deverão ser executados 30 circuitos trifásicos independentes (F1+ 
F2+F3+N+T/220V), sendo 15 circuitos derivados de cada quadro, em cabo (tipo PP 
com 5 vias) bitola 6 mm², 0,6/1kV, com terminações em tomada com trava + plugs (tipo 
steck completa),  devidamente protegidos, fixos e identificados na sua origem e destino. 
Os circuitos deverão ser distribuídos no entrepiso sobre calhas metálicas exclusivas e 
independentes. Fornecimento e instalação de réguas de tomadas para a alimentação 
dos Racks de Servidores.  

5.5.1.2. Circuitos de alimentação para equipamento de climatização: 

 Os circuitos de alimentação para os novos equipamentos de climatização deverão partir 
do quadro exclusivo para o existente em cabos 0,6/1kV, com bitola calculada de acordo 
com a carga, embutidos em eletrodutos galvanizados ou calhas metálicas. 
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5.5.1.3. Luminárias 

 Instalar sistema de iluminação, setorizando e distribuindo os circuitos pelo entrefôrro, 
utilizando luminárias reflexivas existentes, e complementares acompanhando o padrão 
existente (1x32W); com reator de alto rendimento, para obter 500 luxes no ambiente. 

5.5.1.4. Bandejamento Elétrico 

 Toda a distribuição elétrica no entrepiso do Datacenter será distribuída por calhas 
aramadas em aço galvanizado natural, nos tamanhos 50, 100 e 250 mm x 50 mm. 

5.5.1.5. Aterramento 

 Executar sistema de aterramento elétrico independente exclusivo do tipo Cooperweld e 
a interligação ao sistema de aterramento existente no prédio, com resistência inferior a 
5 Ohms. Todas as estruturas metálicas aparentes deverão ser aterradas, bem como 
todos os circuitos elétricos dos equipamentos. 

5.6 – SISTEMA DE CABEAMENTO LÓGICO 

5.6.1. Deverá ser implantada uma solução de cabeamento estruturado para rede de dados da 
nova área do Datacenter; utilizando pontos lógicos Cat 6 não gerenciáveis e pontos de fibra 
ópticas; com tecnologia  Gigabit Ethernet, sendo : 

 288 pontos metálicos UTP CAT 6 

 144 pares de fibra óptica LC classe OM3.  

5.6.1.1. Topologia 

a) A rede interna deverá ser projetada e instalada de acordo com os mais recentes 
padrões existentes no mercado, devendo suportar alta taxa de transmissão nas 
distâncias definidas em norma; considerando as redes óptica e metálica internas ao 
Datacenter. Desta forma fica definido para redes metálicas o padrão CAT.6 e para as 
redes ópticas o uso de fibras ópticas OM3.  

b) Toda a rede horizontal de distribuição deverá ser concentrada em patch panels 
instalados em rack aberto (topologia interconnect). 

c) Para garantir uma organização eficiente no ambiente do Datacenter, os switches 
deverão ser instalados num rack próximo ao rack dos patch panels (rede horizontal), 
visando a utilização de patch cords de interconexão mais curtos possíveis. 

5.6.1.2. Infraestrutura 

a) Os cabos UTP e as fibras deverão ser acomodados em leitos aramados distintos, sob 
o piso elevado. 
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b) Deverão ser fornecidos todos os organizadores de cabos horizontais e verticais, 
necessários para o perfeito gerenciamento nos ambientes e nos Racks. 

c) Todos os cabos UTP e fibras deverão ser identificados em ambas as extremidades, 
utilizando etiquetas de poliéster impressas mecanicamente de forma indelével.  

d) Da mesma forma deverão ser identificados todos os demais componentes da rede 
como: Patch Panel, Back Bone Metálico, Racks e Tomadas. 

e) O padrão do conteúdo da identificação deve ser acordado entre a CONTRATADA e 
CONTRATANTE.  

f) Também devem ser utilizadas as identificações seguindo as Cores indicadas na 
ANSI/EIA/TIA 569. 

g) Toda a instalação só poderá utilizar velcro como meio de fixação e organização de 
cabos. 

h) Para assegurar a proteção e preservação da integridade dos cabos destinados a 
Cabeamento Estruturado, a infraestrutura deverá estar em total conformidade com 
todos os requisitos estabelecidos pela Norma da EIA/TIA 569-A, sendo os mesmos 
diretamente relacionados ao desempenho e disponibilidade da transmissão de sinais 
de dados. 

5.6.1.3. Sistema de Testes de Certificação 

a) Após a conclusão dos trabalhos de instalação, para a aceitação dos serviços, deverão 
ser executados os testes de certificação para comprovação do atendimento dos 
padrões definidos pelas normas (TIA/EIA 568B.2, ISO/IEC 11801:2002 e ABNT14565: 
2007). O sistema de cabeamento estruturado UTP cat.6 deverá ser testado em enlace 
permanente entre a tomada na área de trabalho e o patch panel (área de manobras) e 
integralmente em enlace Canal, ou seja, de patch cord a patch cord para garantir a 
qualidade do link. Todos os testes atenderão as especificações para categoria 6. 

b) Parâmetros de Testes que deverão ser avaliados para cada ponto UTP: 

 Mapeamento de Fios - Wire Map; 

 Comprimento - Lenght; 

 Perda por Inserção - Insertion Loss (Atenuação); 

 NEXT (Paradiafonia); 

 Attenuation Crosstalk Radio (ACR); 

 Power Sum NEXT (PS-NEXT); 

 Power Sum ACR; 

 Equal Level Far End Crosstalk (ELFEXT); 

 Power Sum ELFEXT Loss - Perda PS-ELFEXT; 

 Perda de Retorno - Return Loss; 

 Atraso de Propagação - Propagation Delay; 

 Atraso de Assimetria - Delay Skew. 
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5.6.1.4. Documentação 

a) Após término da instalação deverá ser entregue a documentação/certificação do 
cabeamento dos pontos instalados; confirmando o funcionamento da rede para o 
padrão Gigabit Ethernet. 

b) Toda a documentação técnica relativa ao projeto final “As Built”, incluindo todos os 
aspectos lógicos e físicos de sua implantação. 

c) Todas as plantas deverão ser entregues em condições finais de apresentação, em 
mídia óptica e Magnética, no formato de arquivos (AutoCAD, Word, Excel e Acrobat), 
obedecendo à legenda adotada em escala 1:100, ou conforme originais.  

d) Catálogos e boletins de todos os componentes e materiais utilizados na instalação, 
com indicação do fabricante, atendimento às normas técnicas, testes efetuados, 
certificados de conformidade com as normas etc., contendo: 

 Descrição da norma TIA/EIA 568B; 

 Descritivo de materiais utilizados; 

 Localização física dos pontos instalados; 

 Memorial Descritivo da rede instalada; 

 Planilhas De x Para; 

 Plano de Face de todos os Racks instalados; 

 Relatórios de Medição de toda a rede óptica; 

 Certificação CAT 6 de todos os pontos; 

 Declaração de Garantia estendida do fabricante. 

e) Entregues em Compact Disc (CD) e em papel sulfite (plotagens) 70g nos formatos 
padronizados pela ABNT. 

5.7 - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 

5.7.1. Completo, com controle de temperatura e umidade, com sistema de expansão direta e 
redundância N+1, com utilização de condensadoras a ar, remotas em distância máxima de 
30 metros. 

5.7.2. Os sistemas deverão apresentar testes completos de pressão; calibração; set de controles. 
Cada sistema deverá ser entregue com relatórios completos de testes de fábrica. O 
sistema será de acordo com NTRL, MCA, e o sistema elétrico deverá ser de acordo com 
UL sob o número UL 1995 e CSA 22.2 No. 236. 
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5.7.3. O sistema modular de resfriamento deverá ser em fileiras, com resfriamento eficiente, do 
tipo climatização segregada por dissipação / temperatura; colocados em linha com os 
gabinetes dos racks, preservando o sistema existente. O ar deverá ser retirado da parte 
traseira do sistema, resfriado e descarregado no corredor frio, neutralizando os efeitos do 
aquecimento sensível dos equipamentos de processamento de dados. 

5.7.4. O sistema deve ser ainda redundante, através de 04 unidades, com capacidade de 29kW 
calor sensível, cada. A redundância de operação deverá permitir que manutenções 
preventivas ou corretivas possam ser realizadas sem o comprometimento da climatização. 

5.7.5. Todas as interligações entre unidades evaporadoras e condensadoras (rede frigorígena) 
deverão ser de tubos de cobre rígidos com espessuras de paredes mínimas de 1/32”, sem 
costura, soldadas com composição óxido-acetileno em atmosfera inerte. 

5.7.6. Os sistemas de drenagem deverão ser em cobre rígido, classe E, interligando-se a 
sistemas a serem instalados em PVC. 

5.7.7. Construção do Gabinete 

a) Painéis externos em aço com espessura mínima de 1,2 mm e 80 kg/m3 de densidade de 
isolamento. O isolamento deverá ser conforme UL94-5VA ASTM E84 referente a 
propagação de fogo e fumaça e desenvolvido para uma taxa de 25/50. Os painéis externos, 
frontal e traseiro em aço perfurado com mais de 60% de área livre, aberta e perfurada; com 
trava e chave.  

b) Estrutura em aço bitola 16 (1,5 mm) soldado. Com manutenção pela parte frontal e traseira, 
adaptáveis a fileiras de racks; com rodízios duplos e pés niveladores. 

5.7.8. Montagem dos Ventiladores com Velocidade Variável 

a) A unidade deverá ser equipada com ventiladores de velocidade variável e eletricamente 
comutado, de 400 mm de diâmetro com lâminas voltadas para trás completos e com voluta 
de entrada. Proteção do ventilador, do tipo gaiola. 

5.7.9. Chave de Desconexão Principal 

a) Com disjuntores termomagnéticos; capacidades nominais de interrupção de acordo com a 
UL489/CSA C22.2 / IEC-947; com chave principal no painel e disjuntor para o condensador 
à ser fornecido em campo. 
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5.7.10. Controlador Microprocessado 

a) Alteração de alta condutividade da água no umidificador; Falha por excesso na tolerância 
do umidificador; Baixo nível de água no umidificador; Redução excessiva de saída do 
umidificador; Falha no dreno do umidificador; Cilindro do umidificador completo; Troca do 
cilindro do umidificador; Falha de comunicação RS485 do umidificador; Variação alta / 
baixa umidade; Falha no sensor de umidificação; Falha no sensor do retorno de umidade; 
Falha no reaquecedor; Horas excedidas de trabalho do reaquecedor; Falha no grupo de 
comunicação; Falha no sensor do dew point interno; Alteração no compartimento do DP 
alto; Falha de contato de entrada; Set point de entrada inválido. 

b) Monitoramento e configuração via display, menus com relatórios de status, configuração e 
pontos de ajuste de temperatura, através de leds. 

c) Controlador microprocessado com teclas para navegação entre menus, selecione itens e 
digite informações alfanuméricas; deve registrar e exibir todos os eventos disponíveis. 
Cada registro de alarme deve exibir: carimbo de data/hora; condições de operação no 
momento da ocorrência; horas de operação dos principais componentes. 

d) Alarme visível e sonoro para falha de resfriamento; alteração na temperatura de entrada do 
Rack; falha do sensor na temperatura de entrada do Rack; Filtro de Ar sujo; Filtros 
vencidos; Falha do sensor do Filtro; Falha do sensor do fornecimento do ar; Falha do 
sensor de Retorno do ar; alteração na alta temperatura de fornecimento do ar; alteração na 
alta temperatura de retorno; Falha no ventilador; excesso de horas trabalhadas do 
ventilador; Falha na detecção de líquidos; Falha na bomba de condensação; Excesso de 
horas trabalhadas na bomba de Condensação.  

5.7.11. Placa de Gerenciamento de Rede 

a) Gerenciamento por TCP/IP, com a capacidade de alterar pontos de ajuste, exibir e 
desativar alarmes. 

5.7.12. Serpentina de Resfriamento e Reservatório de Condensado 

a) Expansão direta: construída com aletas de alumínio corrugado e tubos de cobre com 
diâmetro externo de 12,7 mm. A aleta deverá ter uma espessura mínima de 0,0055 pol. 
Tubo com espessura mínima de 0,016 pol. Suportes das extremidades em aço galvanizado 
G90 e espessura mínima 18 gauge (1,2mm). Pressão máxima de 3447,3 kPa. Certificadas 
de acordo com a UL207. Coletor com placa para gotejamento na parte inferior para 
capturar e direcionar o condensado acumulado no tubo coletor de sucção para o 
reservatório de condensado. A serpentina deverá possuir 6 circuitos completos com 
distribuidor de latão e tubos de distribuição de cobre. 
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5.7.13. Compressor de Velocidade Variável 

a) Compressor: do tipo hermético alternativo, com velocidade variável, usando um VFD 
correspondente. Variação da velocidade numa faixa de 30 a 85 Hz para permitir diferentes 
condições de carga térmica. O firmware do VFD deverá estar programado para incluir 
proteção contra retorno de óleo nos casos em que as velocidades do gás possam cair 
durante os períodos de carga baixa. Visor de líquido para carregamento de óleo no sistema 
refrigerado a ar. O compressor deverá permanecer eletricamente protegido através do VFD 
e utilizar capa antirruído. 

5.7.14. Bomba do Condensador 

a) Instalada em fábrica com capacidade de bombear 31,99 l/h a 3,5 m de altura, com boia 
dupla interna e reservatório em material polímero.  

5.7.15. Filtros 

a) Filtros padrão com 30% de eficiência de acordo com a Norma ASHRAE 52.1, UL Classe 2 
(MERV 8 de acordo com a ASHRAE 52.2); G4 EN779; profundidade de 96 mm, plissados, 
com substituição na parte traseira da unidade. Filtro opcional deverá possuir eficiência de 
85% de acordo com a norma ASHRAE 52.1 (MERV 13 e de acordo com a ASHRAE 52.2, 
EN779 F7). 

5.7.16. Umidificador 

a) Com capacidade de modulação, autoconteúdo, do tipo geração de vapor, instalado em 
fábrica com cabos, conexões e ligado à tubulação, com cilindro descartável e circuito de 
controle automático com contato sólido e recipiente substituível; com comunicação direta 
com o controlador microprocessado para fornecer status e controle completos na interface 
do usuário. Com controle do ciclo de lavagem e da condutividade via controles 
automatizados. Produzir até 3 kg de vapor por hora. 

5.7.17. Reaquecimento Elétrico 

a) Os elementos de reaquecimento elétrico com baixa densidade de potência, com 
cabeamento trifásico e cargas distribuídas de forma uniforme em todas as três fases, e 
protegidos elétrica e termicamente contra interrupções na reinicialização manual e 
automática. A capacidade de reaquecimento deve ser de 6 kW. 

b) Serpentinas de reaquecimento em aço inoxidável, construção tipo tubular com aletas. 

c) A caixa do aquecedor deve ser de aço galvanizado espessura G90 20 (0,9 mm). 

d) Aquecedor com conectores elétricos de auto encaixe para a instalação. Aquecedores com 
condutores conectados manualmente não serão aceitos.  
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5.7.18. Sensores de Temperatura e Umidade 

a) Sensores internos de temperatura: do tipo termistor, montados atrás das portas frontal e 
traseira para fornecer controle baseado na temperatura de entrada e retorno do ar 
fornecido. A precisão do sensor deverá ficar dentro de +/- 1 grau F. 

b) Sensores remotos de temperatura: Fornecimento de três sensores para a entrada do rack, 
para o controle com base na temperatura de entrada do rack. 

c) Sensores internos de umidade: Os sensores de umidade deverão ser montados atrás das 
portas frontal e traseira e deverão controlar entradas com base na umidade do ar fornecido. 
O sensor de umidade deverá ter precisão de +/- 3%. 

5.7.19. Tubulação Superior ou Inferior 

a) Conexões de tubos: com conexão pela parte superior ou pela inferior da unidade. As 
conexões da unidade deverão ser feitas na parte interna da unidade. 

b) Adaptadores para tubos: Incluir Rotolock de 1 pol. para adaptadores para solda e as 
vedações de Teflon associadas. 

5.7.20. Medidores de Vazão 

a) Instalado em fábrica, conectado à tubulação dentro da unidade e aos controles do 
microprocessador para fornecer a vazão da água através da unidade. O controlador 
microprocessado deverá usar a informação para fornecer a capacidade total da unidade 
fora da unidade, enquanto estiver em operação. 

b) Medidor de vazão do tipo turbina, em aço inoxidável, compatível com soluções de glicol / 
água até 60%, com precisão de 1.0% ou maior na faixa de 3 a 50 GPM. 

c) Cabo sensor para detecção de vazamentos opcional à ser enviado solto da unidade. Em 
caso de água ou outros líquidos condutores entrarem em contato com o cabo sensor, o 
controlador principal alertará e o vazamento de forma visual e sonora. 

d) O detector deverá ser fornecido com um cabo de 6,1 m que poderá ser conectado em 
cascata até 24,4 m. 

e) Deverá ser fornecido um fechamento de corredor frio para o melhor desempenho dos 
equipamentos de climatização. 

5.7.21. Estruturas Metálicas 

a) Suporte para o sistema de climatização: Plataforma metálica em perfis laminados em aço 
galvanizado. O conjunto da estrutura deverá ser soldado, sendo os perfis dimensionados 
de acordo com a carga dos equipamentos de apoio. As superfícies metálicas instaladas 
deverão receber tratamento com pintura anticorrosiva. 
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5.7.22 - Sistema de Supervisão Remota 

a) Transmitir o estado dos parâmetros e alarmes do ambiente via TCP/IP até uma estação 
dedicada na operação e gerenciamento da rede, em tempo real. 

5.7.22.1 - Funções de Monitoração 

 Entradas analógicas Temperatura – para sensores de temperatura, implementados 
com NTC, para medida de temperatura em °C ou °F, com set points ajustáveis 
para valores máximo e mínimo independentes. 

 Entradas analógicas Tensão – sensor de tensão independente da alimentação, 

para medida de tensão (Volts), com set points ajustáveis para valores máximo e 

mínimo independentes. 

 Entradas analógica Umidade relativa - sensor de umidade para medida de 

Umidade Relativa do ar com set points ajustáveis para valores máximo e mínimo 

independentes. 

 Entrada digital Estado de porta – Indicador de abertura de porta através de reed 

relê. 

 Entrada digital Presença de líquido – Sensor instalado em pontos onde há o risco 

de vazamento ou invasão de líquidos. 

 Entrada digital Detecção de incêndio – Contato fornecido pela central de detecção 
de incêndio para indicação de fumaça ou por detector óptico de fumaça próprio. 

5.7.22.2 - Monitoração Central – Unidade Manager 

 Software interativo para gerenciamento do ambiente remoto monitorado pela 
unidade de supervisão. Deve ser instalado em PC específico disponibilizado pela 
CONTRATADA, com sistema operacional MS Windows 8 Professional ou superior. 
Deve permitir pelas diversas janelas a configuração de alarmes para cada unidade 
de supervisão carregada na rede, com valores de set points ajustáveis, e a 
completa monitoração em tempo real dos ambientes remotos. 

 Características de interface gráfica associadas ao menu, com versatilidade 
interativa e facilidades operacionais para o adequado gerenciamento da rede com 
protocolo SNMP v3. Deve estar preparado para atender um ambiente completo de 
rede, para o endereçamento de pontos via gateway, de forma a atender os 
quesitos de uma rede TCP/IP, com particularidades para leitura / escrita para 
grupo privilegiado. 

 O sistema deve permitir configurar cada uma das unidades de supervisão 
instaladas de forma dinâmica, bem como alterar essa configuração a qualquer 
tempo em operação, via TelNet, e também via Browser, cada configuração deve 
poder ser salva em arquivo para maiores facilidades. 
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 A janela principal deve trazer as informações para configuração e alertas quanto a 

situação de sensores instalados em cada unidade de supervisão apresentada e 

um flag vermelho deve acender caso haja o recebimento de um trap de alarme 

proveniente de alguma unidade de supervisão instalada. Permitir configurações 

adicionais ao alarme visual, tais como sons e para alguns traps podem ser abertos 

programas (.exe ou .batch) automaticamente. 

 As janelas do Manager deverão ser abertas, ou ativadas via menu pull down, e 

devem ser associadas a uma ou mais funções monitoradas. Permitir selecionar 

uma unidade de supervisão, através de seu endereço IP e verificar aspectos 

específicos de status, valores medidos, configuração e, quando for o caso, 

reconhecer o trap originado desde uma unidade de supervisão. 

 Os alarmes de Traps devem ser capturados por esse sistema e serem 
configurados por unidade de supervisão, que monitora o link estabelecido entre 
Central / unidade de supervisão. 

5.8 - SISTEMA DE SUPERVISÃO/CFTV, ALARME E CONTROLE DE ACESSO 

5.8.1 - Sistema de Circuito Fechado de TV 

a) Sistema de CFTV digital com 16 (dezesseis) câmeras coloridas IP, compatível com o 
sistema de backup/restore do PRODERJ e sistema de gravação das imagens digital, com 
alta taxa de compressão. Permitir a gravação e exportação via USB.  No mínimo com 1 TB 
de disco rígido para armazenamento de imagens. 

5.8.1.1 - Dispositivos e Componentes do Sistema 

 Dezesseis (16) câmeras IP, coloridas, CCD 1/3 , DSP, captura de 30 imagens por 
segundo, para aplicações indoor. 

 Servidor: Intel Core i7 ou superior- rack mountable 19”– FSB 1.066 MHz - 16 GB 
Memória ECC DIMMS – 4 MB de Cachê L2 - Placa Vídeo 512 MB - Placa Rede 
10/100/1000 - 1 TR HD– SATA - Unidade DVD/RW - Porta USB - Padrão 2.0 – MS 
Windows 8 Professional ou Superior, com licença de uso e mídeas de todos os drivers 
instalados. 

 01 Monitor LCD 19", 1440 x 900 @ 60Hz, entrada de sinal VGA / DVI, contraste 
dinâmico 20.000:1, contraste estático 1000:1, tempo de resposta 2ms. 

 01 Switch POE 24 portas, Level 2 com suporte Vlan, para conexão com as câmeras. 
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5.8.2 - Alarme 

a) Sistemas de alarme do Datacenter, com transmissão via rede TCP-IP, de todos os 
parâmetros ambientais monitorados. 

5.8.3 - Sistema de Controle de Acesso 

a) 03(três) leitores biométricos para controlar o fluxo de funcionários de operação, 
manutenção, administração, visitantes e contratados dos ambientes do Datacenter e 
Colocation. 

b) O sistema deverá atuar em modo Stand Alone com reconhecimento de impressão digital 
com teclado e senha. 

c) Leitor biométrico multimídia para até 500 usuários, para uso Stand Alone ou com 
possibilidade de integração com qualquer controladora Wiegand 26 bits. Comunicação 
Ethernet 10/100, RS-232 e RS-485. Digital, cartão de proximidade EM 125 Khz e senha. 

d) Características básicas do controle de acesso: 

 Sensor de porta 

 Software para leitora 

 Leitor biométrico para entrada do ambiente, com modo de operação stand-alone e on-

line, conforme especificações abaixo: 

 Sistema Operacional: Linux 

 Capacidade de usuários: 2200 templates 1:N 

 Capacidade de transações: 30.000 

 Processador (32 bits – 400 MHz CPU): busca 1:3000 usuários / 1segundo 

 Sensor ótico 500 dpi 

 Autenticação: Digital/PIN/Cartão 

 IP65 – WHEATERPROOF – intempéries 

 Tempo de verificação: 1:1 – 0,5 segundos e 1:N – 2 segundos (com 1.500 usuários) 

 Interface de comunicação: TCP/IP (10/100M), RS 485 

 Saída Wiegand 26 ou 34 bits 

 Indicação audiovisual: led vermelho e verde e beep sonoro 

 Acabamento em ABS 

 Dimensões: 185(A) x 62,5(L) x 41,5(P) mm 

 Alimentação 12VDC – 3ª 

 Velocidade de autenticação: <= 2 segundos 

 FAR: <= 0,0001% 
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 FRR: <= 1% 

 Temperatura de operação: -10 – 45°C 

 Umidade de operação: 20 – 80% 

 Standart: campainha, wiegand de entrada e saída 

 Opcionais: Leitora EM 125 KHZ ou Mifare 13,56 KHZ. 

 
5.9 - SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO / PAINEL DE VÍDEO 

a) Deverá ser fornecido e instalado um sistema de visualização, contendo 06 (seis) monitores de 
LCD de 46” sem bordas, para atender à todas as necessidades de monitoramento e 
cenográficas, com alta definição, qualidade das cores, resolução de imagens e facilidade de 
instalação em ambientes específicos com pouco espaço. 

b) Este sistema será utilizado para controle do ambiente de Datacenter, através da visualização 
de parâmetros ambientais abaixo, monitorados pelo Software Netwatch ou Software Similar. 

c) Parâmetros ambientais monitorados no ambiente de Datacenter: 

 Temperatura  

 Umidade relativa do ar  

 Detector de líquido no piso  

 Status de porta  

 Alarme de sistema de climatização (comunicação Modbus)  

 Alarme de sistema de Detecção Precoce de Incêndio – Stratos  

 Alarme de sistema de combate automático a incêndio  

 Falha de sistema de combate automático a incêndio  

 Alarme e parâmetros dos equipamentos UPS  

 Alarmes e parâmetros dos grupos geradores 

d) O sistema deverá ser totalmente modulado e com aproximadamente 7,5 cm de espessura, 
com grande flexibilidade de montagem e garantindo o resultado de 
monitoramento/cenográfico necessário para ambientes críticos. 

e) Os sinais de entrada de imagens podem ser em HDMI, VGA, DVI e saída DVI. 
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6 – DA GARANTIA 

6.1. O período de garantia será iniciado na data do aceite provisório ou na data de ocupação do 
Datacenter, o que ocorrer primeiro, por um prazo de 12 (doze) meses. 

6.2. Havendo necessidade de reposição do equipamento, em decorrência de vícios de 
fabricação, a CONTRATADA deverá empenhar seus máximos esforços para, dentro do 
menor prazo possível, assim entendido a disponibilidade de estoque do fabricante, efetuar 
sua correspondente substituição. 

6.3. A falta de peças não poderá ser alegada pela CONTRATADA como motivo de força maior, e 
não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos 
estabelecidos. 

6.4. A CONTRATADA deverá fornecer correções automáticas das versões de todos os softwares 
instalados, durante o período de garantia. 

6.5. Os técnicos da CONTRATADA deverão realizar os atendimentos em garantia em dias úteis, 
das 08h00min às 18h00min. 

7 – DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. Toda a execução dos serviços contratados descritos neste TR e sua implementação geral, 
será fiscalizada pela Gerência de Engenharia e Infraestrutura - GEI. 

8 – DOS PRAZOS 

8.1. O prazo total de implementação dos serviços será de 90 (noventa) dias, de acordo com o 
Cronograma Físico-Financeiro (APENSO 5). 

8.2. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua 
formalização. 

9 – DAS NORMAS TÉCNICAS 

9.1. ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

9.2. ABNT NBR 6880 – Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão montados em fábrica; 

9.3. ABNT NBR 9441 – Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio; 

9.4. ABNT NBR 14565 – Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de 

telecomunicações para rede interna estruturada; 

9.5. ANSI/EIA/TIA TR-42.7.1 – Cooper Cabling System Workgroup – Cat 6 – draft 10 
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9.6. ANSI/EIA/TIA-568B – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard; 

9.7. EIA/TIA-569-A – Commercial Building Standard telecommunications Pethways and spaces; 

9.8. EIA/TIA-607 – Commercial Building Grounding / Bonding requirements; 

9.9. NFPA – National Fire Protection Association (vol 72 e 2001); 

9.10. DIN EN 4102 – Classes de flamabilidade; 

9.11. DIN EN 18095 – Porta de controle de fumaça e construção de obturador; 

9.12. DIN 12247 – Resistência à gases  

9.13. DIN V ENV 1627 – Proteção anti roubo; 

9.14. ABNT NBR 15217 – Perfis de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para 

Drywall – Requisitos e métodos de ensaio; 

9.15. ABNT NBR 14715-1 - Chapas de gesso para Drywall – Requisitos; 

9.16. ABNT NBR 14715-2 - Chapas de gesso para Drywall - Métodos de ensaio; 

9.17. ABNT NBR 15758 – Montagem de paredes Drywall; 

9.18. ABNT NBR 16401-1/2/3 (2008) - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e 

Unitários - (projetos das instalações/parâmetros de conforto térmico/qualidade do ar interior); 

9.19. ASHRAE - "American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers"; 

9.20. SMACNA - "Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association"; 

9.21. ASTM - “American Society for Testing and Materials"; 

9.22. ANSI/TIA – 942 – 2005. 
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10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 Assumir a responsabilidade e o ônus por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais decorrentes da execução do Contrato, podendo o CONTRATANTE, a 
qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do 
pagamento dos seus créditos. 

10.2 Respeitar as normas, regras e procedimentos de disciplina e segurança estabelecidos pela 
CONTRATANTE, e também guardar sigilo e não fazer uso das informações a ela prestadas. 

10.3 Utilizar na execução dos serviços, técnicos capacitados ao desempenho de suas atividades 
sejam elas relativas a sistemas elétricos, eletrônicos, de refrigeração (equipamentos da sala 
do No Break e Datacenter) e instalações correlatas. 

10.4 Utilizar peças originais, visando a manutenção das características e confiabilidade dos 
equipamentos. Desta forma, a instalação dos equipamentos deverá ter a supervisão dos 
fabricantes ou de seus autorizados, os quais emitirão relatórios ao término dos serviços. 

10.5 Prover todas e quaisquer adaptações ou inclusões necessárias para permitir o perfeito 
funcionamento dos sistemas, equipamentos, hardwares e softwares à serem instalados de 
acordo com as NBR e as recomendações dos fabricantes dos equipamentos ofertados. 

10.6 Ministrar, através dos representantes técnicos dos dispositivos, componentes e sistemas a 
serem instalados, treinamento técnico especializado sobre seu funcionamento, conferindo 
certificados aos técnicos do CONTRATANTE, visando o acompanhamento da manutenção e 
atendimento aos itens abaixo: 

10.6.1 Transferir os conhecimentos de administração das soluções implantadas, para a 
equipe de 04 (quatro) técnicos da CONTRATANTE, na modalidade HANDS ON. 

10.6.2 Os treinamentos devem ocorrer após a configuração das novas funcionalidades 
exigidas e da atualização dos sistemas de e produtos ofertados e, devem contemplar 
ações teóricas e práticas de: 

a) Gerenciamento e monitoramento da solução;  

b) Resolução de problemas e possíveis erros/falhas no ambiente;  

c) Administração, atualização e manutenção de todos os serviços nos servidores;  

d) Troubleshooting e recuperação em caso de falha. 
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10.7 Executar as instalações com o máximo esmero e ótimo acabamento, utilizando-se dos 
materiais, componentes e acessórios conforme especificados neste TR. 

10.8 Prover a limpeza dos locais, após a execução dos serviços de instalações/adequações, 
responsabilizando-se pelas despesas decorrentes. 

10.9 Comprovar, na ocasião da assinatura do Contrato, que possui sede ou filial no Estado do Rio 
de Janeiro, em condições de atender as instalações dos serviços demandados. A 
comprovação será feita por declaração, contendo o endereço, nº de telefone e horário de 
funcionamento. 

10.10 Sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE quanto ao acompanhamento do cumprimento 
das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem como 
atendendo às reclamações consideradas procedentes. 

10.11 Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários nos serviços do objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/93. 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. 

11.2. Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir, 
ligados ao presente serviço. 

11.3. Designar comissão para o acompanhamento e fiscalização dos serviços do objeto. 

11.4. Receber provisória e definitivamente o objeto do contratado nas formas definidas. 

11.5. Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 

11.6. Assegurar aos técnicos credenciados pela CONTRATADA o acesso aos locais de execução 
dos serviços, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo CONTRATANTE. 

11.7. Fornecer local para a guarda das ferramentas e equipamentos da CONTRATADA. 

11.8. Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe 
o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
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12 – DAS CONDIÇOES GERAIS 

12.1. As partes CONTRATANTES ficarão exoneradas de cumprir as obrigações assumidas no 
presente instrumento quando ocorrer motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 
definido no art. 1.058, parágrafo único, do Código Civil, enquanto tais motivos perdurarem. 

12.2. Qualquer comunicação entre as partes somente terá validade quando feita por escrito, 
excetuando-se as solicitações para atendimento de serviços técnicos, que poderão ser feitas 
por telefone, diretamente à seção técnica da CONTRATADA. 

12.3. A eventual tolerância a qualquer infração ao disposto neste instrumento não implicará 
alteração tácita do que está expressamente pactuado pelas partes. 

12.4. A execução de cada serviço deverá respeitar sua NBR específica e os materiais utilizados 
apresentarem marca de conformidade do INMETRO. No caso de determinados materiais não 
apresentarem este credenciamento, ficarão sujeitos à inspeção de qualidade, devendo a 
CONTRATADA apresentar previamente os referidos materiais para aprovação do 
CONTRATANTE. 

12.5. Todas as instalações deverão ser executadas, sem prejuízo de funcionamento das redes 
existentes. 

12.6. Todos os testes e medições deverão ser realizados sob o acompanhamento de servidores do 
CONTRATANTE. 

12.7. No caso da necessidade de desligamento ou paralisação temporária do Datacenter, a 
CONTRATADA deverá obter autorização prévia junto à Gerência de Engenharia e 
Infraestrutura - GEI, através de solicitação formal, justificando a necessidade. 

12.8. Todas as medidas e condições deverão ser conferidas nos locais. 

13 – DA VISTORIA 

13.1. Deverá ser realizada vistoria técnica aos locais de instalações dos serviços, mediante 
agendamento prévio pelos telefones (21) 2333-0249, 2333-0258 ou 2333-1461, com os 
servidores da Gerência de Engenharia e Infraestrutura – GEI, nas condições estabelecidas no 
subitem 6.5 do Edital. 
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APENSO 1 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO – DATACENTER 
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APENSO 2 - PLANTA DETALHE DATACENTER – SEPARADOR ALETADO / SEGREGAÇÃO 
DE AMBIENTES / COMPLEMENTO DO PISO ELEVADO 
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APENSO 3 - PLANTA DETALHE POSICIONAMENTO DE CÂMERAS E CONTROLE DE 
ACESSO BIOMÉTRICO 
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APENSO 4 - POSICIONAMENTO DO PAINEL DE VÍDEO 

 

 



TR – PE 012/14 
29 

 

APENSO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO  

PRODERJ  

DIRETORIA DE SUPORTE E TECNOLOGIA 

GERÊNCIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA 

PROJETO: ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DATACENTER PRODERJ 

LOCAIS DE EXECUÇÃO: PRODERJ - Rua da Ajuda, n° 05 - 3° Pavimento, Centro, Rio de Janeiro - RJ. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS 

PRODERJ  VALORES EM % / R$ 

Nº NOME DA AÇÃO 15 Dias /  %  30 Dias /  %  45 Dias /  % 60 Dias /  %  75 Dias /  %  90 Dias /  % TOTAL % 

3.1.1 

Apresentação de projeto executivo para aprovação do PRODERJ, contendo: Plantas, 
planilhas e diagramas, das implementações de segurança, disponibilidade e controle 
do ambiente seguro. 

50 50         100 

3.1.2 

Serviços de modernização e proteção física à sinistros no Datacenter, com 
implementação de painéis isolantes e porta corta-fogo; segregação de ambientes com 
separador de componentes aletados e complemento do piso elevado em 10m². 

  30 30 40     100 

3.1.3 

Instalação de Sistema Automático de Prevenção e Detecção de Incêndio. - Controle 
de incêndio utilizando detectores de fumaça de alta sensibilidade (Laser), com análise 
estatística por software. 

  30 30 40     100 

3.1.4 

Instalação de Sistema de Controle e Combate de Incêndio - Supressão de combustão 
por inundação completa dos ambientes, sobre e sob o piso com gás HFC 227 ea; 
integrado ao Sistema Automático de Prevenção e Detecção de Incêndio.    10 30 30 30   100 

3.1.5 
Modernização do Sistema de Energia – Distribuição elétrica, tomadas e cabos 
identificados acomodados em leitos aramados exclusivos e independentes.   40 30 30     100 

3.1.6 

Modernização do Sistema de Cabeamento Lógico Estruturado – Instalação e 
organização dos cabos de dados e lógica no Datacenter. Os cabos deverão ser 
identificados e acomodados em leitos aramados exclusivos e independentes. 

    25   50 25 100 

3.1.7 

Modernização na Infraestrutura do Sistema de Climatização com Aumento da 
Eficiência Energética através de acréscimo de 140 KW (4X35KW); com instalação de 
Sistema flexível com condensadores remotos a ar, composto por módulos de alto 
desempenho e alto fator de calor sensível, aspiração, filtragem, elevado fluxo de ar e 
controles incorporados para manutenção dos módulos em reserva automática. 

    25   50 25 100 

3.1.8 

Atualização do Sistema de Supervisão/CFTV, Alarme e Controle de Acesso. - 
Supervisão dos sistemas do ambiente e transmissão dos alarmes via rede TCP-IP / 
Controle de acesso com tecnologia biométrica digital/Sistema de CFTV com gravação 
digital. 

    50   25 25 100 

3.1.9 

Instalação de um Sistema de Visualização/Painel de Vídeo, contendo 06 (seis) 
monitores de LCD de 46” sem bordas, para controle do ambiente de Datacenter, 
através da visualização de parâmetros ambientais, monitorados pelo Software 
Netwatch, ou Software Similar. 

    50   25 25 100 

TOTAL                  

TOTAL QUINZENAL R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

ACUMULADO  R$ R$ R$ R$ R$ R$  

 


