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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
Pregão Eletrônico nº 019/2013 

1 – OBJETO 

1.1 - Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva com assistência 
técnica dos equipamentos do sistema de refrigeração central do Datacenter da Rede Governo, em 
período integral e ininterrupto, com fornecimento e instalação de equipamentos, materiais, peças, 
acessórios, componentes, dispositivos, PMOC e serviços de adequações ambientais das casas de 
máquinas 1, 2 e 3, atendendo às normas ABNT, a Lei Estadual N° 4192/93 e a legislação 
trabalhista vigente, por 12 (doze) meses. 

2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 - Rotinas de operação e manutenção do sistema de refrigeração central, por equipamento: 

2.1.1 - Torres de resfriamento da água de condensação (02 unidades): 

a) Limpeza de bacias das torres; 

b) Troca, quando necessário, da água de condensação; 

c) Tratamento químico diário da água gelada e de condensação, com produtos de alta 
qualidade e conforme as normas; 

d) Mensalmente deverão ser colhidas amostras para análise e posterior encaminhamento de 
relatório, junto com o faturamento e, devidamente assinado pelo Engenheiro Químico 
responsável pela análise; 

e) Lubrificação dos motores; 

f) Revisão dos contactores dos quadros elétricos; 

g) Teste no sistema automático de intertravamento; 

h) Medição da resistência de isolamento dos motores; 

i) Raspagem, aplicação de antióxido e posterior pintura dos componentes atingidos por 
ferrugem; 

j) Aplicação de antióxido com remoção de ferrugem, quando necessário; 

k) Manter ou refazer todas as partes de alvenaria/concreto/fibra danificadas evitando 
infiltrações, danos estruturais e respingos nas partes externas da torre; 

l) Revisar e substituir rolamentos com ruídos ou danificados sempre que necessário. 

2.1.2 - Bombas centrífugas de água de condensação (04 unidades): 

a) Verificação e complementação do nível de óleo, caso tenha; 

b) Substituição das gavetas desgastadas; 

c) Medição da resistência de isolamento dos motores; 

d) Verificação da condição de trabalho das bombas; 

e) Revisão nos contactores dos quadros elétricos; 

f) Teste no sistema automático de intertravamento; 

g) Raspagem, aplicação de antioxidantes, com posterior pintura dos componentes atingidos 
por ferrugem; 
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h) Revisar e substituir eixo ou rolamentos com ruídos ou danificados sempre que necessário; 

i) Revezar o funcionamento das bombas semanalmente. 

2.1.3 - Registros, Válvulas e Tubulações de água de condensação: 

a) Revisar, testar, lubrificar e/ou substituir os registros, válvulas e segmentos defeituosos. 

2.1.4 - Self Contained's (17 unidades): 

a) Lubrificação geral; 

b) Limpeza geral (serpentinas, rotores, etc...), ajuste das correias de transmissão; 

c) Teste de vazamento de gás; 

d) Verificação das pressões de trabalho do ciclo frigorígeno; 

e) Inspeção, aferição e regulagem dos elementos de controle de temperatura; 

f) Inspeção e revisão geral na parte elétrica; 

g) Raspagem, aplicação de antioxidantes, com posterior pintura dos componentes atingidos 
por ferrugem. 

2.1.5 - Quadros elétricos de alimentação/comandos da central e casas de máquinas: 

a) Verificação dos dispositivos de medição; 

b) Verificação do funcionamento das chaves e disjuntores; 

c) Verificação dos painéis de controle (sinalização/comando) dos quadros de força; 

d) Reaperto dos conectores e parafusos. 

2.1.6 - Ar- Condicionado Tipo Split (05 unidades): 

a) Remoção e limpeza da tampa frontal e do gabinete 

b) Remoção, limpeza e lavagem dos filtros  

c) Inspeção do orifício de drenagem desobstrução, se necessário e limpeza da bomba de 
dreno, se houver 

d) Verificação do estado de limpeza da serpentina do evaporador e, se necessário, lavagem 
das serpentinas 

e) Verificação de estado de limpeza da serpentina do condensador, e se necessário, lavagem 
das serpentinas 

f) Medição dos sistemas de ventilação, exaustão e renovação de ar, medindo temperatura e 
vazão 

g) Verificação do estado do isolamento das tubulações frigorígenas e se necessário sua 
reconstituição 

h) Completar a carga de gás, se necessário 

i) Recuperar as partes oxidadas da estrutura da condensadora, se necessário. 

3 - EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL DO DATACENTER 

3.1 - Fazem parte para operação e manutenção “on site” deste sistema todos os painéis elétricos 
e de controle dos equipamentos abaixo: 
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3.1.1 - Existentes: 

a) 03 (três) condicionadores de ar tipo self contained de precisão marca Diamont, com 
capacidade individual de 7,5 TR condensação à ar; 

b) 04 (quatro) condicionadores de ar tipo Self Contained de Precisão marca Diamont, 
capacidade individual de 5TR condensação à água; 

c) 02 (dois) condicionadores de ar tipo Self Contained Standart marca Carrier capacidade 
individual de 5 TR condensação à ar (à serem remanejadas para casa de máquinas n°3); 

d) 02 (dois) condicionadores de ar tipo Self Contained Standart marca Hitachi capacidade 
individual de 5 TR condensação à água (à serem remanejadas para casa de máquinas 
n°1); 

e) 02 (dois) condicionadores de ar tipo Self Contained Standart marca Hitachi capacidade 
individual de 7,5 TR condensação à água (Vice-Governadoria 9° pav.); 

f) 03 (três) condicionadores de ar tipo Split Marca Carrier Modelo Space capacidade de 60 
kBtu/h; 

g) 02 (dois) condicionadores de ar tipo Bi-Split Marca Carrier Modelo Space capacidade de 24 
kBtu/h; 

h) 02 (duas) bombas de água de condensação; 

i) 01 (uma) torre de arrefecimento marca Alphaterm; 

3.1.2 - À instalar (novos equipamentos e componente): 

a) 02 (duas) máquinas do tipo self contained de 10 TR condensação à ar; 

b) 02 (duas) máquinas do tipo self contained de 10 TR condensação à água; 

c) 02 (duas) bombas de água de condensação; 

d) 01 (uma) torre de arrefecimento. 

3.1.2.1 – Componentes: 

a) 01 (um) Painel de comando completo, com proteções e acionamento remoto; 

b) 02 (dois) Quadros elétricos para alimentação dos novos equipamentos. 

4 – DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS 

4.1 - Para as instalações dos novos equipamentos (04 Self Contained’s, 02 Bombas e Torre de 
Arrefecimento no 3º e 21º pav.); deverá ser fornecido painel de comando, montado em gabinete 
separado, possuindo todos os disjuntores, fusíveis de proteção, contatoras, controles de 
acionamento remoto, com alarme de defeito e religamento, incluindo neste painel os controles do 
sistema existente. 

4.2 - Os controles devem ser de preferência do tipo micro-processado e possuir controle 
inteligente do tipo “Fuzzy Logic”, permitindo a monitoração local e remota com programação das 
seguintes condições no Datacenter (Temperatura, Ajuste da temperatura, Ajuste da umidade, 
Temperatura da água de condensação, Funcionamento dos motores das torres e bombas de 
água de condensação, Nível e temperatura da água de condensação). 

4.3 - Os seguintes alarmes são necessários: 

a) Temperatura alta; 
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b) Temperatura baixa; 

c) Umidade alta; 

d) Umidade baixa; 

e) Troca de filtros; 

f) Perda de ar; 

g) Alarme local (acessível ao cliente); 

h) Alta pressão no compressor; 

i) Falta de água no sistema de condensação/torre; 

j) Falha nas bombas de condensação; 

k) Falha nos motores das torres. 
4.4 - A Torre de Arrefecimento de água a ser fornecida e instalada, deverá ser dimensionada de 
acordo com as normas da ABNT, com tubulações e bombas de água (principal e reserva), sendo 
este sistema fornecido e instalado no 21° pavimento, interligando-se à tubulação da torre 
existente, garantindo o contingenciamento de arrefecimento, com o fornecimento e instalação de 
uma caixa d’água de compensação, tendo capacidade para atender as duas torres. 

4.5 - Deverá ser redimensionada a alimentação elétrica atual de todos os equipamentos de ar 
condicionado existentes, e instalado novos quadros elétricos para suprimento dos novos 
equipamentos (3º pav./ casa de máquinas 01 e 02; 21º pav./torre e bombas e 28°pav./Casa de 
maquinas 03), com execução de novos ramais alimentadores à serem derivados do quadro 
elétrico do grupo gerador. 

4.6 - Os disjuntores de baixa tensão, destes circuitos, deverão estar de acordo com as normas 
brasileiras, NBR-IEC 60947-2 ou 60898. 

4.7 - As instalações existentes e as novas deverão adequar-se às normas 5410 da ABNT, NR 10 
e NR 28 e os materiais utilizados, apresentarem certificados do INMETRO. 

4.8 - As instalações hidráulicas de interligação das torres e dos condensadores a água deverão 
ser calculadas atendendo as implementações dos novos equipamentos ao sistema, dentro das 
normas vigentes. 

4.9 - A prumada de água de condensação a ser instalada, deverá ser exclusiva e independente, 
prevendo todas as interligações ao sistema existente para cumprir sua função de contingência. 

4.10 - Deverá ser executada a transferência dos 04 equipamentos existentes na casa de 
máquinas 2, para as casas de máquinas 1 e 3 (a ser construída), considerando suas ligações e 
interligações elétricas e hidráulicas. 

4.11 - As instalações deverão ocorrer em paralelo sem prejuízo ao funcionamento do sistema de 
refrigeração atual.  

4.12 - Deverá ser desenvolvido projeto executivo, com a aprovação da Gerência de Engenharia e 
Infraestrutura – GEI do CONTRATANTE. 

5 - ADEQUAÇÕES AMBIENTAIS 

5.1 - Instalações dos Self Contained’s: 

5.1.1 - Deverão ser previstas as instalações dos Self Contained’s em suas bases definitivas, 
incluindo todos os materiais e serviços necessários para viabilizar a implantação, como também a 
complementação da impermeabilização do piso, modificação/melhoramento/execução no sistema 
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de drenagem, calços antivibratórios, dutos, adaptação/adequação dos plenuns e dutos para 
insuflamento, com utilização de dumper direcional. 

5.2 - Insuflação e retorno: 

5.2.1 - Deverá ser redimensionado e refeito o sistema de retorno e insuflamento incluindo dumper 
de retorno, adequando-o a nova realidade de distribuição/derivação e compartilhamento das 
máquinas existentes e novas, de acordo com a nova distribuição/vazão. 

5.3 - Dutos: 

5.3.1 - Os dutos deverão ser do tipo Giroval, calandrado, soldado, com baixo nível de  uído, 
melhor estética, proteção para condensação e cor a ser definida. 

5.3.2 - Os difusores de ar para insuflamento e dispositivos de regulagem e distribuição de ar, 
deverão ser executados de acordo com as normas da ABNT, conforme as necessidades de 
distribuição do mesmo tipo e mesma cor do duto dotados de reguladores/direcionadores do ar.  

5.4 - Tubulações de Condensação e Drenagem: 

5.4.1 - Deverão ser executadas em tubos e conexões de aço carbono, para interligação dos 
drenos dos condicionadores até os pontos de drenagem, e também as adequações das 
tubulações de água de condensação dos equipamentos Selfs a serem instalados(casas de 
máquinas 1,2, e 3). 

5.4.2 - Deverão ser instalados 03 (três) pontos de água, sendo um para cada casa de máquinas. 

5.5 - Pintura: 

5.5.1 - Todas as tubulações que não receberão isolamento térmico deverão ser pintadas em tinta 
esmalte sintético na cor verde. 

6 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada. 

6.2 – Modificar a relação dos equipamentos/serviços, quando necessária, nas seguintes 
Condições: 

6.2.1 - Por exclusão, mediante comunicação escrita à CONTRATADA, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, sendo reduzido proporcionalmente o preço correspondente aos 
equipamentos/serviços, tendo como base a capacidade total dos mesmos sobre o total do 
Contrato. 

6.2.2 - Por inclusão, mediante Termo Aditivo, sendo o preço acrescido proporcionalmente aos 
equipamentos/serviços, respeitado o preço fixado no Contrato. Neste caso a CONTRATADA 
efetuará vistoria técnica para avaliação das condições dos equipamentos a serem incluídos.  

6.3 - Assegurar aos técnicos credenciados pela CONTRATADA o acesso aos equipamentos para 
manutenção, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo CONTRATANTE. 

6.4 - Fornecer local para a guarda das ferramentas e equipamentos. 

6.5 - Autorizar o desligamento do sistema que atende a sua sede, quando necessário , com o 
intuito de permitir que a CONTRATADA preste serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva 
que só possam ser realizados com o sistema desativado. Estes serviços deverão ser realizados 
aos sábados, domingos ou feriados, com prévia autorização do CONTRATANTE. 
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6.6 – Designar comissão para fiscalizar a execução dos serviços objeto deste TR. 

6.7 - Comunicar à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do Contrato e 
receber dela as informações acerca das providências adotadas. 

6.8 - Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
direito ao contraditório e a ampla defesa. 

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 - Manter em perfeitas condições de limpeza e conservação a casa de máquinas e demais 
dependências das instalações. 

7.2 - Vistoriar, avaliar e corrigir toda e qualquer instalação e componentes dos equipamentos 
descritos no item 4. 

7.3 - Utilizar materiais de aplicação imediata tais como peças ou componentes originais, que 
porventura tiverem que ser substituídos, em manutenção preventiva ou corretiva, mediante 
aprovação do CONTRATANTE, com seu custo cobrado do mesmo em fatura separada, com 
exceção dos insumos do subitem 7.5 abaixo. Os valores deverão estar demonstrados em 
pesquisa de mercado, com o mínimo de três empresas. 

7.4 - Utilizar peças originais, visando à manutenção das características e confiabilidade dos 
equipamentos, devendo emitir relatórios ao término de cada serviço. 

7.5 - Disponibilizar para o funcionamento e manutenção preventiva do objeto, os seguintes 
insumos básicos, sem ônus para o CONTRATANTE: correias em geral, óleo lubrificante, estopa, 
querosene, tintas, anti-corrosivos, material para reforma e reparos (solda, chapa, fibra), fusíveis, 
bases de fusíveis independente da corrente nominal, conectores, disjuntores, contactores, 
soquetes, filtros em geral, materiais de vedação, condutores de líquido (mangueiras), braçadeiras, 
rolamentos, mancais, gases em geral, porcas, parafusos, arruelas, fios e cabinhos para comando, 
conectores, compressores, motores elétricos, reatores e lâmpadas em geral (casas de máquinas e 
acessos). 

7.6 - Prestar todos os serviços relacionados ao objeto de acordo com as normas técnicas e os 
manuais dos fabricantes dos equipamentos, utilizando mão-de-obra especializada. 

7.7 - Fornecer em regime de urgência e, em situações excepcionais, toda a assistência técnica, 
ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, para atender a todo e qualquer reparo 
necessário ao pleno funcionamento do sistema, que não estejam previstas nesta especificação, 
mediante a aprovação do CONTRATANTE. 

7.8 - Especificar serviços/materiais que devam ser executados / fornecidos e que não estejam 
cobertos pelo Contrato de manutenção, submetendo à análise e aprovação do CONTRATANTE. 

7.9 - Responsabilizar-se pelos padrões de qualidade requeridos aos serviços especializados e 
materiais fornecidos por terceiros, mediante avaliação e aprovação técnica, com emissão de 
relatórios. 

7.10 - Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e portando crachás de 
identificação. 

7.11 - Responsabilizar-se pela reposição de todo e qualquer material/equipamento que venha a 
ser danificado por seus funcionários na operação ou manutenção dos sistemas. 
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7.12 - Disponibilizar além das ferramentas necessárias para a manutenção e operação do 
sistema, acessórios de segurança EPI (protetor de ouvido, luva, bota, etc.), armário para 
ferramentas e uniforme dos funcionários. 

7.13 - Manter adequadamente os quadros elétricos de comando e de alimentação, fornecendo 
também mão-de-obra especializada para qualquer reparo nos mesmos. 

7.14 - Assumir toda e qualquer responsabilidade por dano e prejuízo causados por si ou seus 
prepostos, quando no exercício de suas obrigações derivadas do Contrato. 

7.15 - Adotar a utilização de sistemas de comunicação via rádio ou telefonia móvel (24 hs.), para 
todos os envolvidos na operação e manutenção dos sistemas, inclusive o plantonista, para que, 
em caso de emergência, haja toda a assistência técnica necessária para solução imediata dos 
problemas que possam ocorrer. 

7.16 - Manter controle de manutenção diária, que deverá ser condensado em relatório mensal, 
assinado pelos seus supervisores e Engenheiro (responsável técnico), no qual ficarão registradas 
as ocorrências e providências adotadas.  

7.17 - Manter, nas dependências do CONTRATANTE, no mínimo, 01 (um) operador, com 
experiência comprovada, mínimo de 03 (três) anos, em operação dos equipamentos do sistema 
de refrigeração central, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, inclusive sábados, domingos e 
feriados, com a incumbência de executar as atividades de operação e manutenção permanente do 
sistema, em regime de escala que atenda as exigências da legislação trabalhista.  

7.18 - Executar a instalação elétrica de todos os painéis de suprimento dos equipamentos do 
sistema de refrigeração central do PRODERJ/CAERJ, ficando a encargo da CONTRATADA, 
disponibilizar materiais e componentes relativos à manutenção. 

7.19 - Manter, nas dependências do CONTRATANTE, no horário de expediente dos dias úteis, 02 
(dois) técnicos em eletrotécnica e 01 (um) técnico em refrigeração e ar condicionado, fixos em 
horário comercial, com a incumbência de executar e acompanhar atividades de instalação, 
operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema, que serão coordenados pela Gerência 
de Engenharia e Infraestrutura – GEI, do CONTRATANTE. 

7.20 - Comprovar, sempre que necessário, ou solicitado pelo CONTRATANTE, a qualificação 
técnica dos funcionários residentes e/ou responsáveis pelas atividades de manutenção e 
operação do sistema. 

7.21 - Manter em perfeitas condições (limpas e pintadas) as casas de máquinas e demais 
dependências das instalações. 

7.22 - Manter seus funcionários atualizados em suas atividades através de cursos específicos 
disponibilizados pelo(s) fabricante(s) dos equipamentos e componentes. 

7.23 - 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. 

8 - CONDIÇÕES GERAIS 

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

8.2 - 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 
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telefone, diretamente à seção técnica da CONTRATADA. 

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

8.4 - A CONTRATADA fica responsável 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 
créditos à CONTRATADA. 

8.5 - O Engenheiro responsável pelo Contrato deverá ter no mínimo 02 (dois) anos de 
permanência no quadro de funcionários da CONTRATADA e experiência comprovada de no 
mínimo 02 (dois) anos nas atividades do objeto. 

8.9 - A garantia dos equipamentos e componentes previstos nos subitens 3.1.2 e 3.1.2.1, deverá 
ser de 12 (doze) meses, a contar do aceite definitivo pela GEI. 

9 - PRAZOS 

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

9.2 - O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se os limites previstos no art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da Contratada seja comprovadamente mais 
vantajosa para o Contratante. 

9.3 - O prazo para a entrega dos equipamentos e componentes, subitens 3.1.2 e 3.1.2.1, será de 
até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da formalização contratual. 

10 - VISTORIA 

10.1 - Deverá ser realizada vistoria técnica aos locais de execução dos serviços, mediante 
agendamento prévio pelos telefones (21) 2333-0249 ou 2333-0250, com os servidores da 
Gerência de Engenharia e Infraestrutura – GEI, nas condições estabelecidas no subitem 6.5 do 
Edital. 

10.1.1 – Nesta ocasião serão fornecidos os diagramas e plantas esquemáticas. 

11 - LOCAL DE EXECUÇÃO 

11.1 - Unidade do PRODERJ no prédio do Centro Administrativo do Estado do Rio de Janeiro – 
CAERJ, localizado na Av. Nilo Peçanha nº 175 (entrada pela Rua da Ajuda nº 5), 3º, 21º e 28º 
pavimentos – Centro - Rio de Janeiro – RJ. 

 


