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CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Anexo II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão Presencial nº 008/2008 

 

1 - DO OBJETO 
1.1 Prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva contínua das 
infraestruturas, referentes às instalações, equipamentos e componentes do sistema de 
fornecimento ininterrupto de energia condicionada (No-Break/Gerador), responsável pelo 
funcionamento contínuo do Data Center da Unidade do PRODERJ no prédio do Centro 
Administrativo do Estado do Rio de Janeiro – CAERJ, localizado na Av. Nilo Peçanha nº 175/3º 
pavimento, sala 301 e 3º subsolo – Centro – Rio de Janeiro – RJ (entrada pela Rua da Ajuda nº 
05). 

 
2 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
2.I – DESCRIÇÃO BÁSICA DO SISTEMA 
 

1 – NO BREAK/GRUPO MOTOR GERADOR
 

1.1 UPS de 80 KVA trifásico, com chave estática e trafo/isolador incorporado 
internamente (CP Eletrônica). 

1.2 Banco de baterias seladas inteligentes, para 15 minutos de autonomia. 

1.3 Painel sinalizador, com indicativos de operação e falhas. 

1.4 Sistema de refrigeração da sala do No-Break (02 split’s de 4 TR's) e sala do 
Datacenter ( 02 selfs containeds de 5 TR's cada, com condensadores incorporados, 
Carrier). 

1.5 Quadros de força principais e secundários, componentes, acessórios, disjuntores 
especiais, interligações, distribuições, aterramento, drenos, prumadas, rede elétrica 
ligada ao No-Break e ao GMG nos 3°,22°,23° e 24° pavimentos e elementos 
construtivos. 

1.6 Transformadores isoladores trifásicos instalados no 3° pavimento/sala 301  (1x80 
KVA, 400/220v ; 1x20 KVA, 400/220v; 1x50 KVA, 220/380v); e 1x45 KVA, 400/220v 
no shaft do 23° pavimento, em regime de serviço contínuo. 

1.7 Quadro de comando automático do tipo micro processado (USCA, instalada no 3° 
sub-solo. 

1.8 Grupo motor-gerador Heimer de 230/210 KVA, trifásico, a óleo diesel (tanque de 300 
litros), com filtros, painéis, baterias, dutos de escapamento, filtros e condensador 
(tratamento de gases), instalado no 3° sub-solo. 

1.9 Sistemas de arrefecimento (dutos, drenos e exaustores específicos); e de 
amortecimento (calços/amortecedores anti-vibratórios). 
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2.II - DESCRIÇÃO BÁSICA DAS ROTINAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
 

1)  PARA O GRUPO MOTOR GERADOR
 

1.1- Diariamente: 
 

1.1.1 Verificar e completar o nível de óleo do tanque de combustível. 

1.1.2 Verificar e completar o nível de água do radiador. 

1.1.3 Verificar e completar o nível de óleo do motor; 

1.1.4 Verificar e eliminar eventuais vazamentos; 

1.1.5 Inspecionar os painéis, e reapertar se necessário, as conexões elétricas e trocar os 
fusíveis que estejam queimados. 

 
Observação: Após a verificação diária, deixar o grupo gerador funcionar em vazio, por um 
período de 3 minutos, e pará-lo através da chave de partida/parada ou da botoeira de 
parada (conforme descrito no manual do equipamento). 

 
1.2 - Quando o Grupo Gerador estiver em funcionamento - verificar: 

 
1.2.1 Pressão do óleo; 

1.2.2 Temperatura de óleo e água; 

1.2.3 Ruídos estranhos; 

1.2.4 Fumaça excessiva no escape; 

1.2.5 Limpar o gerador/alternador com a máquina parada, verificando se os anéis 
coletores estão corretamente centrados, ajustando-os se necessário; 

1.2.6 Os porta-escovas devem ter seus posicionamentos verificados mantendo a 
distância e a superfície de contato recomendada pelo fabricante; 

1.2.7 Engraxar periodicamente os rolamentos, e substituí-los quando verificar 
funcionamento ruidoso e/ou temperatura anormal do motor e acessórios 
mecânicos. 

 
1.3 - Descrição de componentes e principais itens de manutenção: 

 
1.3.1 Tanque 
 
• Nível de óleo. 
• Vazamentos e reaperto de conexões. 
• Drenagem e limpeza. 

 
1.3.2 Filtros primários e secundários 
 
• Vazamentos e conexões. 
• Substituições dos filtros. 
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1.3.3 Bomba de alimentação
 
• Vedações e limpezas dos pré-filtros. 

 
1.3.4 Bomba injetora 

 
• Conservação, fixação e reapertos. 
• Nível do óleo.  

 
1.3.5 Governadores de rotação

 
• Testes de funcionamento. 

 
1.3.6 Injetores

 
• Vazamentos e reparos. 

 
1.3.7 Óleos lubrificantes

 
• Verificações e correções dos níveis. 
• Vazamentos em juntas e bujões. 
• Verificações das pressões. 
• Trocas. 

 
1.3.8 Filtros de óleos lubrificantes
 

•  Vazamentos e conexões. 
•  Fixações. 
•  Trocas. 

 
1.3.9 Respiros
 

•  Exames e limpezas dos filtros. 
 
1.3.10 Filtro de ar
 

•  Conservação e fixações 
•  Níveis do óleo. 
•  Trocas de óleo. 
• Limpezas e trocas dos elementos. 

 
1.3.11 Turbina
 

•  Conservação e fixação. 
• Vazamentos. 

 
1.3.12 Radiador ou intercambiador
 

•  Conservação e fixação. 
•  Vazamentos. 
•  Nível de água. 
•  Troca de água. 
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•  Adição de inibidor. 
 

1.3.13 Mangueiras
 

•  Conservação e vazamentos. 
•  Troca. 

 
1.3.14 Braçadeiras
 

•  Conservações e reparos. 
 
1.3.15 Bomba de água
 

• Ruídos, rolamentos e polias. 
 
1.3.16 Ventilador
 

•  Estado e tensão da correia. 
•  Fixação da grade de proteção. 

 
1.3.17 Resfriador de óleo
 
1.3.18 Acoplamento elástico
 

•  Examinar desgaste. 
 
1.3.19 Motor de partida
 

• Testes de funcionamento. 
 
1.3.20 Chave de partida
 

• Contatos elétricos. 
• Testes de funcionamento. 

 
1.3.21 Termostato ou bulbo de água
 

• Contatos elétricos. 
• Testes de funcionamento. 

 
1.3.22 Pressostato
 

•  Contatos elétricos. 
•  Testes de funcionamento. 

 
1.4 Quadro de Comando Automático (Paralelo): 

• Regulador de tensão / gerador. 
• Medições dos níveis de tensão. 
• Regulagem de ganho e estabilidade. 
• Comportamento dinâmico com carga e sem carga no grupo gerador. 
• Conexões e contatos elétricos. 
• Ajuste de compensação de reativo. 
• Sincronismo. 
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1.5 Regulador de Velocidade: 
 

• Medições dos níveis de sinais do circuito interno do regulador. 
• Calibragem interna e externa de freqüência. Ganho e estabilidade. 
• Comportamento dinâmico com carga e sem carga no grupo gerador. 
• Conexões e contatos elétricos. 

 
 

1.6 Carregador de Baterias: 
 

• Medições e calibragem de corrente em carga e flutuação. 
• Medições e calibragem de tensão em carga e flutuação. 
• Simulações de possíveis defeitos no circuito eletrônico do retificador. 
• Conexões e contatos elétricos. 

 
1.7 Baterias do Gerador: 

 
• Medições de tensão dos elementos. 
• Registros de falhas no fornecimento de energia inferiores ao período de sincronismo 

dos grupos geradores, em relatórios específicos. 
 

1.8 Sensor de Sobrevelocidade: 
 

• Medições no sinal emitido pelo sensor magnético (pick-up) ou tacogerador. 
• Ajustes nas faixas de atuação de sobrevelocidade do motor. 
• Conexões e contatos elétricos. 

 
1.9 Pré-Aquecimentos: 

 
• Aquecimentos no bloco do motor. 
• Ajustes no termostato regulável. 
• Conexões e contatos elétricos. 

 
1.10 Sistema de Controle Automático (USCA) 

 
• Medições dos níveis de tensão no sensor  de sub-tensão (sst). 
• Medições de sinais no cartão temporizador e lógico (ctl) com ajustes de tempo de 

partida, parada e resfriamento do motor. 
• Testes das funções lógicas do quadro de comando e proteção do grupo. 

 
1.11 Equilibrador de Carga e Sincronizador Automático 

 
• Ajustes de distribuição de potência ativa. 
• Ajustes do ângulo de fase. 
• Ajustes do tempo para entrada do grupo/sincronismo. 

 
1.12 Sensor de Controle de Paralelismo (Grupo em Automático) 

 
• Ajustes de tempo de confirmação de grupo na barra. 
• Testes de lógica de funcionamento. 
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1.13 Controlador de Corrente Térmico (CCT) 
 

• Verificação de atuação do sensor. 
 

1.14 Testes e Ajustes 
 

• Instrumentos de medição.  
• Lâmpadas sinalizadoras. 
• Fusíveis. 

 
2) PARA A UNIDADE DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO- BREAK) 

 
2.1 – Diariamente: 

 
2.1.1. Manter limpa a área em torno da UPS, dando livre acesso à unidade. 

2.1.2 Manter desbloqueada as entradas de ar e do exaustor. 

2.1.3 Verificar se as condições ambientais estão conforme as especificações do 
fabricante, isto é, temperatura na faixa de 20 º C a 25 oC e a umidade relativa 
máxima de 95%. 

2.1.4 Verificar se a UPS está em modo normal (lâmpada da unidade normal acesa). Se 
alguma lâmpada de alarme estiver acesa, ou o sistema não estiver em módulo 
normal, reportar-se à manutenção corretiva. 

 
2.2 - Mensalmente: 

 
2.2.1 Verificar se todas as indicações de alarme estão operando. 

2.2.2 Monitorar os parâmetros do sistema conforme as recomendações do fabricante. 

2.2.3 Verificar os filtros de ar, localizados na parte inferior das portas e do gabinete, 
trocando-os se necessário. 

 
2.3 - Bimestralmente, após desligar a unidade (se necessário): 

 
2.3.1 Vistoria geral. 

2.3.2 Vistoria nas conexões elétricas, barramentos, etc. 

2.3.3 Reaperto das conexões mecânicas da unidade. 

2.3.4 Limpeza geral no equipamento. 

2.3.5 Limpeza ou substituição dos filtros de ar da unidade. 

2.3.6 Vistoria nas baterias de fonte lógica. 

2.3.7 Limpeza da unidade de monitor remoto. 

2.3.8 Verificar ventiladores, disjuntores e demais peças mecânicas. 
 

2.4 – Quadrimestralmente, após desligar a unidade (obrigatoriamente): 
 

2.4.1 Vistoria geral na unidade. 

2.4.2 Vistoria nas conexões elétricas, barramentos, etc. 
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2.4.3 Retirada dos “led’s” de carregador e inversor dos gabinetes para limpeza e 
reaperto. 

2.4.4 Reaperto das conexões mecânicas da unidade. 

2.4.5 Limpeza geral no equipamento. 

2.4.6 Limpeza ou substituição dos filtros de ar da unidade. 

2.4.7 Vistoria nas baterias de fonte lógica e banco de baterias do sistema. 

2.4.8 Limpeza da unidade de monitor remoto. 

2.4.9 Verificar ventiladores, disjuntores e demais peças mecânicas. 

2.4.10 Teste de resistência de isolamento dos barramentos, disjuntores e contactores 
(incluindo medição de bobinas). 

 
2.5 - No Religamento Verificar: 

 
2.5.1 Níveis de referência de lógica. 

2.5.2 Atuação das proteções e alarmes (trip). 

2.5.3 Bom funcionamento de sinalização e painel. 

2.5.4 Níveis de tensão do barramento CC e saída para o consumidor. 

2.5.5 Teste das Baterias. 

2.5.6 Recarga das baterias. 

2.5.7 Normal comportamento da unidade alimentando o consumidor. 

2.5.8 Teste de funcionamento da unidade alimentando o consumidor na falta de rede 
(simulada) e entrada do grupo gerador. 

 
3) PARA O BANCO DE BATERIAS 

 
3.1 - Bimestralmente: 

 
3.1.1 Inspecionar conexão (aperto, graxa,etc..) se necessário substituir. 

3.1.2 Leitura da tensão total da bateria. 

3.1.3 Nível de carga das baterias. 

3.1.4 Efetuar nova leitura de tensão (após descanso das baterias). 

3.1.4 Efetuar nova leitura da tensão total das baterias. 
 
4) PARA O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 
 

4.1 Mensalmente: 
 
4.1.1 Limpeza geral (serpentinas, rotores, etc).  

4.1.2 Ajuste das correias de transmissão. 

4.1.3 Teste de vazamento de gás. 

4.1.4 Verificar as pressões de trabalho do ciclo frigorígeno. 

4.1.5 Verificar o funcionamento das lâmpadas indicadoras. 
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4.1.6 Verificar e calibrar os sensores de temperatura quando necessário. 

4.1.7 Inspeção e revisão geral na parte elétrica. 

4.1.8 Raspagem, aplicação de antioxidantes nos componentes atingidos por ferrugem e 
posterior pintura no padrão original. 

4.1.9 Reaperto dos conectores e parafusos. 
 
5) PARA OS QUADROS E CONEXÕES INTERLIGADOS AO SISTEMA 
 

5.1 – Mensalmente: 
 

5.1.1 Executar reapertos gerais todos os componentes e conexões dos quadros 
elétricos; nas conexões das ligações dos quadros com o sistema e nas conexões 
dos quadros com os equipamentos. 

 
6) PARA OS TRANSFORMADORES 
 

6.1 – Semestralmente: 
 
6.1.1 Inspeções visuais. 

6.1.2 Limpezas gerais 

6.1.3 Retiradas de poeira. 

6.1.4 Limpeza das entradas e saídas de ar de refrigeração. 

6.1.5 Verificações de funcionamento dos sistemas de proteção. 

6.1.6 Verificações e limpeza nos pontos de contato dos terminais e dos “taps”. 

6.1.7 Medições da resistência de isolamento (“megger”), efetuando comparativos com 
as medições anteriores. 

 
7) PARA A TERMOGRAFIA 
 

7.1 – Anualmente: 
 

7.1.1 Inspeção termográfica em todos os componentes do sistema (NO BREAK, bancos 
de baterias, quadro geral de baixa tensão, quadro de transferência automática, 
painéis, gerador, trafos de alta tensão e autotrafos, disjuntores alta e baixa 
tensões), com entrega de relatório técnico e fotográfico. 

 
3 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
3.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato. 
 
3.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações nele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
3.3 Alterar a relação dos equipamentos/serviços, caso necessário, nas seguintes situações: 
 

3.3.1 Por exclusão, mediante comunicação escrita à CONTRATADA com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, sendo reduzido proporcionalmente o preço correspondente, 
tendo como base à capacidade total dos equipamentos sobre o total do contrato. 
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3.3.2 Por inclusão, mediante termo aditivo, sendo o preço acrescido proporcionalmente, 
respeitado o preço fixado no contrato. Neste caso a CONTRATADA efetuará vistoria 
técnica para a avaliação das condições dos equipamentos a serem incluídos.  

 
3.4 Assegurar aos técnicos credenciados pela CONTRATADA o acesso aos equipamentos para 
manutenção, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo CONTRATANTE. 
 
3.5 Fornecer local para a guarda das ferramentas e equipamentos. 
 
3.6 Disponibilizar ramais telefônicos para a CONTRATADA. 
 
3.7 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. 
 
3.8 Fornecer empenho estimado no valor de 5% (cinco por cento) do valor dos serviços de 
operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema No-Break, renovável se necessário, 
para substituição imediata de materiais de aplicação/consumo e componentes imprescindíveis ao 
funcionamento do sistema, não previstos no objeto do contrato, no subitem 4.7; e para cobertura 
dos serviços adicionais de expansão da infra-estrutura previstos no subitem 4.21. 
 
3.9 Exercer a fiscalização do contrato, na forma estabelecida no item 07.  

 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1 Manter em perfeitas condições de limpeza e conservação as casas de máquinas e demais 
dependências das instalações. 
 
4.2 Vistoriar, avaliar e corrigir toda e qualquer instalação e componentes dos equipamentos 
descritos no subitem 2.I.1. 
 
4.3 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 CONTRATANTE em fatura separada, 
com exceção dos insumos do subitem 4.7 abaixo. 

 
4.4 Solicitar aos fabricantes dos equipamentos, através de instrumento contratual exclusivo, 
atendimento integral (24 horas), consultorias e manutenções preventivas ou corretivas específicas 
e de execução exclusiva, sempre que estes apresentarem desempenho fora dos parâmetros 
normais de funcionamento, mesmo em período de garantia ou de revisão, ficando sob sua total 
responsabilidade os encargos administrativos e financeiros correspondentes. 

 
4.5 Utilizar peças originais, visando a manutenção das características e confiabilidade dos 
equipamentos. Desta forma, as manutenções deverão ter a supervisão dos fabricantes ou de 
seus autorizados, os quais emitirão relatórios ao término de cada serviço. 

 
4.6 Prestar todos os serviços objeto do presente contrato de acordo com as normas técnicas e os 
manuais dos fabricantes dos equipamentos, utilizando mão-de-obra especializada. 
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4.7 Disponibilizar para o funcionamento e manutenção preventiva do objeto do contrato, os 
seguintes insumos básicos, sem ônus para a 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 (excetuando-se os disjuntores acima de 300A), 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, óleo diesel, reatores e 
lâmpadas em geral (casas de máquinas e acessos), “leds”, escovas / ventiladores do NO BREAK 
e baterias automotivas. 
 
4.8 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 neste contrato, 
mediante a aprovação da CONTRATANTE. 
 
4.9 Especificar serviços/materiais que devam ser executados/fornecidos e que não estejam 
cobertos pelo contrato de manutenção, submetendo à análise e aprovação do CONTRATANTE. 

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

 
4.11 Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e portando crachás de 
identificação. 

 
4.12 Providenciar aparelhos telefônicos para os ramais que serão disponibilizados pelo 
CONTRATANTE e efetuar os pagamentos das contas mensais, mediante depósitos bancários na 
conta do CONTRATANTE, encaminhando os recibos ao gestor do contrato. 
 
4.13 Disponibilizar sempre que necessário ou solicitado, registrador gráfico de tensão para 
verificar os parâmetros de entrada e saída do transformador principal do sistema. 
 
4.14 Responsabilizar-se pela reposição de todo e qualquer material/equipamento que venha a ser 
danificado por seus funcionários na operação ou manutenção dos sistemas. 

 
4.15 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. 
 
4.16 Manter adequadamente os quadros elétricos de comando e de alimentação, fornecendo 
também mão-de-obra especializada para qualquer reparo nos mesmos. 
 
4.17 Assumir toda e qualquer responsabilidade por dano e prejuízo causados por si ou seus 
prepostos, quando no exercício de suas obrigações derivadas do contrato. 
 
4.18 Utilizar sistemas de comunicação via rádio ou telefonia móvel (24 horas), 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, como também, pelo menos 02 (dois) telefones fixos para atendimento 24 
(vinte e quatro) horas. 
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4.19 Manter controle de manutenção diária, que deverá ser condensado em relatório mensal, 
assinado pelos supervisores, pelo Engenheiro (responsável técnico) da CONTRATADA na qual 
ficarão registradas as ocorrências e providências adotadas, assim como envio semanal, por e-
mail, de relatório resumindo todas as atividades e ocorrências do período. 
 
4.20 Prestar suporte técnico especializado, nas dependências do CONTRATANTE, no mínimo, 
com 01 (um) operador, tendo experiência comprovada em operação dos equipamentos do sistema 
No-Break e sistemas elétricos, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, inclusive sábados, 
domingos e feriados. Esse profissional deverá executar as atividades de operação e manutenção 
permanente dos sistemas. 
 
4.20.1 Técnico em Eletrotécnica 
 

Formação Curso Técnico com especialização em Eletrotécnica. 
Experiência 
Profissional 
Comprovada 

 
- De pelo menos 01 (um) anos nas atividades. 

 
4.21 Executar a instalação elétrica em toda a distribuição do sistema de fornecimento ininterrupto 
de energia no PRODERJ/CAERJ, mediante solicitação prévia, ficando a encargo do 
CONTRATANTE, disponibilizar materiais e componentes, no caso de ampliações e alterações não 
previstas no objeto do contrato. 
 
4.22 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. 
 
4.23 Manter os funcionários atualizados em suas atividades através de cursos específicos. 
 
5 – DAS CONDIÇOES GERAIS 
 
5.1 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. 
 
5.2 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. 
 
5.3 A eventual tolerância a qualquer infração ao disposto neste instrumento não implicará 
alteração tácita do que está expressamente pactuado pelas partes. 
 
5.4 A CONTRATADA ficará responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato, podendo o CONTRATANTE, a 
qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do 
pagamento dos créditos da CONTRATADA. 
 
5.5 O Engenheiro responsável pelo contrato deverá pertencer ao quadro de funcionários da 
contratada e ter experiência comprovada de, no mínimo, 05 (cinco) anos nas atividades do objeto 
do contrato. 
 
5.6 A CONTRATADA deverá entregar, ao gestor do contrato, documentação formal dos 
fabricantes dos equipamentos dos Sistemas de fornecimento ininterrupto de energia, visando o 
atendimento do subitem 4.4 deste Termo de Referência. 
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5.7 Os serviços deverão ser executados por técnicos capacitados ao desempenho de suas 
atividades sejam elas relativas a sistemas elétricos, eletrônicos, de refrigeração (equipamentos da 
sala do No Break e Data Center) e instalações correlatas. 
 
6 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
6.1 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de __/__/__, 
desde que posterior à data de publicação do seu extrato no Diário Oficial, valendo a data da 
publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada neste 
item. 
 
6.2 O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, inciso II 
da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja comprovadamente mais 
vantajosa para o CONTRATANTE. 
 
7 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Gerente Engº Rubens Elmôr 
Furtado, matrícula 292061-9, da GEI e designado como gestor do Contrato.  
 
8 – DO ATESTADO DE VISTORIA 
 
8.1) Será fornecido Atestado de Vistoria a Engenheiros pertencentes ao quadro efetivo da 
CONTRATADA, munidos de documentação profissional atualizada e de carta de apresentação, 
conforme subitem 12.2.4 letra d) do Edital. 
 


