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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 001/2014 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Prestação de serviços de instalação de piso elevado acessível, com fornecimento de 
componentes, acessórios e materiais, visando à ampliação da área do Datacenter da Unidade do 
PRODERJ no prédio do Centro Administrativo do Estado do Rio de Janeiro – CAERJ.  

1.2 - A planta baixa e a imagem em 3D, do local dos serviços estão, respectivamente, nos 
Apensos 1 e 2 deste TR.  

2 – DO FORNECIMENTO DE PISO ELEVADO ACESSÍVEL 

2.1 - 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. 

2.2 - Elementos estruturais e componentes 

a) 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. 

b) 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. 

c) Acessórios 

 Cortes especiais (passagem de cabos, etc.), com arremates em tampas plásticas 

circulares removíveis, terminadas em PVC, testeiras de acabamento e sugadores de 

placas. 

d) Sugadores de placas (04 unidades) 
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e) 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. 

2.3 – 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, de acordo 
com as especificações técnicas descritas no subitem 2.1.3.1; devendo ser instalada 
conforme layout (Apensos 1 e 2). 

2.3.1 - Especificações técnicas: 

a. Resistência à carga concentrada: 450 kg. 

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

c. Estrutura: Estampagem da chapa de aço #16. 

d. Tampo: Em chapa de aço #14. 

 Área total estimada: 36m² (trinta e seis metros quadrados). 

2.4 – Instalação e Serviços Complementares 

2.4.1 - Retirada, nivelamento do contrapiso, montagem do piso elevado, incluindo nivelamento 
com o Datacenter, instalação de rampa de acesso (aço com superfície anti-derrapante), assim 
como todos os remanejamentos e remoções de equipamentos, mobiliário, materiais, entulhos e 
instalações correlatas.  

2.4.2 - Execução de todas as instalações provisórias, necessárias ao bom desempenho dos 
serviços. 

2.4.3 - Transporte de todos os materiais e equipamentos até o local dos serviços, bem como 
transportes verticais e horizontais. 

2.4.4 - Fornecimento de todo o ferramental, maquinário e equipamentos adequados à execução 
dos serviços. 

2.4.5 - O transporte de materiais não deverá interferir no andamento dos serviços de substituição 
do piso e atividades correlatas. 

2.4.6 - Retirada de entulhos, tubulações, cabos, eletrocalhas, dutos, mobiliário e demais materiais, 
para os locais a serem indicados pelo Contratante. 

2.4.7 - Ao final de cada dia de trabalho, deverá ser executada rigorosa limpeza nos ambientes, e 
providenciada limpeza geral com remoção e transporte de entulhos. 

2.4.8 - Testes de carga do piso elevado e de condutividade elétrica da malha de aterramento, na 
presença do Contratante, apresentados em forma de planilhas. 

2.4.9 - Preparar e manter o local dos serviços e armazenagem, incluindo a vigilância dos 
materiais, equipamentos, maquinários, peças e acessórios. 

2.4.10 - Nas áreas de objetos sensíveis à poeira, deverá ser feita a proteção e vedação dos 
ambientes, para garantir a sua integridade. 
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2.4.11 - No caso de necessidade de paralisação do funcionamento do Datacenter, a Contratada 
deverá formalizar à Gerência de Engenharia e Infraestrutura – GEI do Contratante, que avaliará 
para que seja obtida autorização das Diretorias envolvidas. 

3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 - Responsabilizar-se pela remoção e transporte de entulhos, equipamentos e limpeza dos 
locais da obra. 

3.2 - Apresentar ao Contratante, através de sua Gerência de Engenharia e Infraestrutura – GEI, o 
cronograma relativo aos referidos serviços, acompanhados da paginação dos pisos e forro, 
detalhes construtivos, plantas, diagramas e planilhas e toda a documentação específica para 
análise e aprovação, antes da execução. 

3.3 - Executar os serviços de instalação concomitantemente, sem prejuízo de funcionamento das 
redes existentes. 

3.4 - Solicitar ao Contratante, através de sua Gerência de Engenharia e Infraestrutura – GEI, 
autorização formal no caso da necessidade de desligamento ou paralisação temporária, 
justificando tal necessidade. 

3.5 – Designar encarregado responsável para representa-la na execução do Contrato, que deverá 
ser o elemento de contato entre as partes. 

3.6 - Fornecer ao Contratante os documentos necessários para o correspondente pagamento. 

3.7 - Manter, em observância às obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no processo de licitação. 

3.8 - 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. 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada. 

4.2 - Fornecer layout do local de execução dos serviços e prestar todas as informações 
necessárias à Contratada para o bom e fiel desempenho dos serviços contratados. 

4.3 - Assegurar aos funcionários credenciados pela Contratada o acesso às dependências do 
Contratante, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo mesmo. 

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

4.5 - Designar comissão para fiscalizar a execução dos serviços objeto deste TR. 

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

5 – DOS PRAZOS 

5.1 - O prazo para a entrega e instalação do objeto será de até 30 (trinta) dias corridos, contados 
a partir da data da formalização contratual. 
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5.2 - O prazo de vigência do Contrato será de 03 (três) meses, a partir da data da sua 
formalização. 

5.3 - O prazo de garantia será de 01 (um) ano, a contar da data do aceite final da instalação do 
objeto. 

6 – DO LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO 

6.1 - Unidade do PRODERJ no prédio do Centro Administrativo do Estado do Rio de Janeiro – 
CAERJ, localizado na Rua da Ajuda nº 05/3º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.  

7 – DA VISTORIA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 - Deverá ser realizada vistoria ao local de instalação do objeto, descrito no subitem 6.1, 
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. 

7.2 – Nesta ocasião, deverão ser conferidas todas as medidas e condições locais, como também 
será fornecido o respectivo layout.  
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Apenso 1 

PLANTA BAIXA DA SALA 
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Apenso 2 

IMAGEM EM 3D 

 

 


