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

ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 
Pregão Eletrônico nº 005/2008 

 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 Prestação de serviços de instalação de divisórias, visando a adequação ambiental das salas 
do PRODERJ no 3º e 22º andares do Centro Administrativo do Estado do Rio de Janeiro – 
CAERJ, localizado na Av. Nilo Peçanha nº 175/3º andar (entrada pela Rua da Ajuda nº 5) - Centro 
- Rio de Janeiro - RJ. 
 
2 – DA DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS 
 
2.1 Fornecimento e montagem de painéis ½ vidro, com vidros transparentes, 4mm de espessura, 
a partir de 1,10m de altura; e de painéis cegos 35mm de espessura, com 1,50m (b) X 2,68m (h), 
com elementos estruturais e de arremates em perfis metálicos; revestidos em ambas as faces em 
laminado plástico na cor areia; miolo em colméia. 
 

 Área total estimada: 350 m2 (trezentos e cinqüenta metros quadrados). 
 
2.2 Fornecimento e montagem de painéis cegos 35mm de espessura, com 1,50m (b) x 2,68m (h), 
com elementos estruturais e de arremates em perfis metálicos; revestidos em ambas as faces em 
laminado plástico na cor areia; miolo em colméia. 
 

 Área total estimada: 100 m2 (cem metros quadrados). 
 
2.3 Fornecimento e instalação de portas, medindo 0.80 X 2.10m, incluindo ferragens e fechaduras, 
com trava de segurança e chave central. 
 

 Quantidade: 22 (vinte e duas) unidades. 
 
2.4 Fornecimento e montagem de painéis cegos com isolamento acústico com 1,50m (b) X 2,68m 
(h), elementos estruturais e de arremates em perfis metálicos; revestidos em ambas as faces em 
laminado plástico na cor areia; miolo em colméia. 
 

 Área total estimada: 80 m2 (oitenta metros quadrados). 
 
2.5 Fornecimento e instalação de portas medindo 0.80X2.10m, com isolamento acústico, incluindo 
ferragens e fechaduras, com trava de segurança e chave central. 
 

 Quantidade: 03 (três) unidades. 
 
2.6 Balcão de atendimento em compensado de madeira revestido em laminado melamínico na cor 
areia com porta na parte superior, dimensões: 4,50 X 0.80 X 1,00m. 
 

 Quantidade: 01 (uma) unidade. 
 
2.7 Desmontagem de painéis existentes de acordo com o projeto e retirada do respectivo entulho, 
sob a orientação do CONTRATANTE. 
 

 Área total estimada: 380 m2 (trezentos e oitenta metros quadrados). 
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2.8 Desmontagem e montagem de painéis divisórios, conforme planta baixa a ser retirada por 
ocasião da vistoria, na Gerência de Engenharia e Infra-Estrutura – GEI do PRODERJ. 
 
2.9 Os serviços deverão ser executados no horário de expediente, nos finais de semana e 
feriados, de acordo com o cronograma a ser elaborado pelas partes. 
 
2.10 O transporte de todos os materiais e equipamentos até o local dos serviços, bem como 
transportes verticais e horizontais no interior do CAERJ (remoção dos painéis existentes) e nas 
dependências do PRODERJ, não deverão interferir no andamento dos serviços.  
 
2.11 As instalações elétricas e lógicas deverão ser executadas pelo CONTRATANTE, 
obedecendo a cronograma seqüencial vinculado à desmontagem e montagem de divisórias pela 
CONTRATADA. Este cronograma deverá ser definido e formalizado previamente pelas partes. 
 
2.12 Ao final de cada dia de trabalho deverá ser executada a limpeza nos novos ambientes, de 
forma que as salas estejam em condições adequadas de trabalho, incluindo a limpeza geral em 
todas as salas na entrega dos serviços. 
 
2.13 Caso haja necessidade de alteração no cronograma, paralisação temporária ou testes, a 
contratada deverá obter autorização prévia junto à Gerência de Infra-Estrutura e Engenharia - 
GEI, através de solicitação formal, justificando a necessidade. 
 
2.14 Todos os serviços relacionados ao objeto, deverão ficar a encargo da CONTRATADA, 
garantindo excelente padrão de acabamento nas recomposições e arremates, sem danificar as 
esquadrias, perfis metálicos, vidros ou ferragens existentes. 
 
3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE, 
em até 24 (vinte e quatro) horas, através de um preposto designado para acompanhamento do 
Contrato. 
 
3.2 Designar encarregado responsável para representá-la na execução do Contrato, que deverá 
ser o elemento de contato entre as partes. 
 
3.3 Utilizar materiais, máquinas e equipamentos próprios necessários à perfeita e completa 
execução do Contrato. 
 
3.4 Preparar e manter o local dos serviços e de armazenamento, que será disponibilizado pelo 
CONTRATANTE, incluindo a vigilância dos materiais, equipamentos, maquinários, peças e 
acessórios, até a data da entrega dos serviços. 
 
3.5 Realizar todos os contatos e obter todas as autorizações necessárias junto a GEI, cumprindo 
suas normas e exigências para a execução dos serviços, incluindo apresentação prévia de projeto 
executivo para aprovação. 
 
3.6 Providenciar a remoção e transporte de entulhos, equipamentos e realizar a limpeza dos locais 
da obra. 
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4 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
4.1 Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir, 
ligados ao presente objeto. 
 
4.2 Prover as instalações elétricas e lógicas, de acordo com um cronograma a ser definido e 
formalizado previamente pelas partes. 
 
4.3 Exercer a fiscalização do CONTRATO. 
 
4.4 Assegurar aos funcionários credenciados pela CONTRATADA o acesso às dependências do 
CONTRATANTE, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo mesmo. 
 
4.5 Fornecer local para a guarda das ferramentas e materiais da CONTRATADA durante a 
execução dos serviços. 
 
4.6 Receber provisória e definitivamente o objeto do CONTRATO nas formas definidas. 
 
4.7 Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
final do período de adimplemento da parcela. 
 
5 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1 Os serviços serão executados no prazo de até 30 (trinta) dias úteis. 
 
6 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 
6.1 A garantia dos serviços deverá ser de 12 (doze) meses. 
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