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ESCLARECIMENTOS DE PRETENSOS LICITANTES 
 

Assunto:  Concorrência nº 002/11 –  Ambiente Protegido (Sala Cofre ). 

 
Pergunta 1 
 

1. Considerando que a PRODERJ pretende adquirir solução de infraestrutura para 

implantação de um ambiente protegido, composto de SALA COFRE e SALA DE 

CONTROLE DE ENERGIA (UPS), com alta disponibilidade para o Data Center, do 

Complexo da Cidade da Polícia, com suporte técnico assistido e manutenção, bem como o 

fornecimento de equipamentos e componentes;  

Considerando que o Edital exige dos licitantes a apresentação de atestado de capacidade 
técnica, na forma do disposto no subitem “e” do item 6.6.1 – Qualificação Técnica: 
 

6.6.1. Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos:  

e) Atestado de Capacidade Técnica em nome da Licitante, devidamente registrado no CREA 

de obra similar ( no porte e no escopo) ao objeto da licitação e da referida infra estrutura, 

com Sala Cofre Certificada, Gerador, UPS, CFTV, Cabeamento Estrutura, piso elevado, 

detecção e combate de incêndio com gás FM-200.  

Considerando que o item 2.1.5 do Termo de Referência (Anexo I) especifica tecnicamente a 
Sala Cofre, integrante do objeto da licitação: 
 

“2 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

2.1 -SALA COFRE (Célula de Segurança para Hardware e Dados):  

2.1.5 - A sala cofre deverá ser certificada de acordo com as normas técnicas ABNT NBR 

15247 e NBR 60529, por organismo independente, devidamente acreditado pelo INMETRO 

para o escopo sala cofre e atender às necessidades atuais do Datacenter da Polícia Civil do 

Estado do Rio de Janeiro -PCERJ e à futura implementação de novos sistemas protegendo 

as informações e os sistemas críticos de Tecnologia da Informação, incorporando 

infraestrutura de alta disponibilidade, controle e monitoração de ambiente.”  



 
 
 
 
 
Entendemos que o Atestado de Capacidade Técnica mencionado no subitem “e” do item 
6.6.1 do Edital acima supracitado deverá indicar expressamente que a Sala Cofre fornecida 
pela licitante é certificada pelas normas NBR 15.247 e NBR 60.529 por organismo 
certificador independente acreditado pelo INMETRO para o escopo Sala Cofre. Nosso 
entendimento está correto? 
 
Resposta:    Não. Solicitamos atender ao Edital. 
 
Pergunta 2 
 
Em análise ao termo de referência da concorrência nº 002/2011, percebe-se que foi incluído 
no no texto a exigência, por parte da contratada, de prover profissional com a seguinte 
qualificação: “Engenheiro Civil – Instalação de Sala Cofre Certificada de acordo com a NBR 
15247 de no mínimo 50m²” 
 
A fato de exigir profissionais experientes na instalação de um determinado produto ou 
solução entendo ser legítimo, mas exigir que esta experiência seja de um produto com 
característica específica, no caso, a certificação de conformidade com uma norma, me 
causa estranheza. A experiência do profissional que já instalou uma sala com certificado de 
conformidade com a norma NBR 15247 e do profissional que já instalou um datacenter 
seguro, com fornecimento de célula estanque tipo sala cofre com proteção contra os riscos 
físicos é similar. 
 
Como técnico possuo experiência na instalação de tal solução, mas em função de condições 
mercadológicas, o produto possui características ligeiramente diferentes. 
 
Além disso, é exigida experiência com um tamanho mínimo de 50m². Sendo tal solução a 
montagem de painéis de piso, parede e teto com seus acessórios, a instalação de uma sala 
de 25m² já comprova a experiência necessária para instalação de uma sala de 66m² 
conforme necessidade do órgão. 
 
Isto sendo dito, pergunto: 
 
Será aceito profissional com experiência na construção de data center seguro, com 
fornecimento de célula estanque tipo sala cofre, composta por painéis modulares de piso, 
teto e parede, passagens blindadas de cabos e dutos e porta, formando célula protegida por 
todos os lados. O ambiente é protegido contra explosão, furto, sobrecarga de vento, abalos 
sísmicos, roubo, intrusão, vandalismo, sobrecarga de escombros no teto, acesso indevido e 
radiações e atende aos limites da norma NBR 11515 para temperatura (75ºc) e 
umidade(85%) em caso de incêndio, ao invés da sala com a certificação de conformidade 
com a norma NBR 15247? 
 
Resposta: Não. Solicitamos atender ao Edital. 
 
Com relação ao tamanho, será aceito profissional que possua experiência comprovada na 
montagem de sala de 26,80m² ao invés dos 50m² exigidos? 
 
Resposta: Não. Solicitamos atender ao Edital. 
 


