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Anexo II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
Pregão Eletrônico nº 011/2009 

1 - DO OBJETO 
 
1.1 - Registro de Preços, por 12 (doze) meses, visando a contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de instalação de 10.000 (dez mil) pontos de Rede Lógica e de 10.000 (dez mil) pontos 
de Rede Elétrica Dupla (dois pontos elétricos a cada ponto lógico), compreendendo também 
remanejamento, com fornecimento de materiais, para atendimento aos Órgãos da Administração Pública 
Direta e Entidades da Administração Indireta e Fundacional, situados no Estado do Rio de Janeiro. 
 
2 – DA DESCRIÇÃO BÁSICA DOS SERVIÇOS 

2.1 - As Instalações lógicas e elétricas serão classificadas em três grupos, para efeito de prazo de 
execução, a saber: 
 

 Grupo Simples: São instalações de 01 (um) a 10 (dez) pontos inclusive. Deverão ser concluídas 
em, no máximo, 05 (cinco) dias úteis. 

 
 Grupo Médio: São instalações com mais de 10 (dez) pontos até 50 (cinquenta) pontos. Deverão ser 

concluídas em, no máximo, 20 (vinte) dias úteis. 
 

 Grupo Superior: São instalações com quantidade superior a 50 (cinquenta) pontos. O prazo de 
conclusão será definido entre o Contratante e a Contratada, de acordo com a complexidade. 

 
2.2 – As instalações lógicas e elétricas consistem basicamente das seguintes atividades, ou parte 
delas, conforme o caso: 
 

a) Fazer furos em paredes de alvenaria e lajes. 
b) Adequar divisórias (painéis cegos ou meio vidro), desmontando e/ou montando e/ou recortando. 
c) Instalar eletrocalhas e/ou bandejas metálicas, bem como os demais acessórios.  
d) Instalar eletrodutos, rígidos e flexíveis, bem como os demais acessórios. 
e) Instalar canaletas de PVC e demais acessórios. 
f) Instalar Wall boxes e conectores. 
g) Instalar Racks. 
h) Instalar Patch Pannels. 
i) Fazer a passagem dos cabos lógicos e/ou telefônicos. 
j) Recompor as partes de alvenaria danificadas. 
k) Montar as divisórias retiradas e reenquadrar os furos. 
 

2.3 - As instalações deverão utilizar materiais específicos e acessórios, tais como curvas, 
abraçadeiras, suportes, espaçadores, terminações e outros, que sejam adequados. Não serão 
aceitos componentes improvisados. 
 
2.3.1 – As instalações deverão atender os itens abaixo: 
 

a) Os cabos deverão ser protegidos fisicamente em toda sua extensão, utilizando-se de um ou mais 
materiais de instalação, não devendo ser instalados expostos. 

b) Todos os materiais de instalação deverão ser firmemente fixados as estruturas de suporte, 
formando conjuntos mecânicas rígidos e livres de deslocamento pela simples operação. 

c) Todos os materiais de proteção física dos cabos deverão ser dimensionados com fator de utilização 
de 40%. 
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d) Quando forem utilizados eletrodutos para proteção dos cabos, as instalações, deverão possuir 
caixas de passagens com distâncias máximas entre si de 12m. 

e) Todas as conexões entre eletrodutos flexíveis e calhas metálicas deverão ser feitas por boxes de 
alumínio, com buchas e arruelas. 

f) Nas interfaces entre os eletrodutos sobre o forro e as canaletas nas paredes, deve-se utilizar, 
caixas de PVC, 75x75mm e boxes de alumínio, com buchas e arruelas. 

g) Todas as curvas a serem utilizadas, não poderão em hipótese alguma ter ângulo superior a 90°. 

h) Os raios de curvatura dos cabos instalados, não poderão ser inferiores a 8 vezes seu diâmetro 
externo. 

i) Todos os cabos deverão ser identificados nas duas extremidades, utilizando-se do sistema de 
marcação com Ovalcrip e códigos a serem fornecidos pelo demandador do serviço, para cada caso. 

j) Sempre que possível, além da identificação nos cabos, os conectores de ambas as extremidades 
deverão ser devidamente identificados com os códigos a serem fornecidos pelo demandador do 
serviço, para cada caso. 

k) Todos os custos destes serviços deverão ser considerados nos custos unitários dos materiais. 
 

2.4 - Atividades específicas para as instalações lógicas: 
 

2.4.1 - Todas as instalações lógicas deverão ser feitas, com no mínimo 20cm de distância de reatores, 
motores, cabos condutores de eletricidade e demais equipamentos, materiais ou instalações que possam 
gerar indução eletromagnética. 
 
2.4.2 - Em hipótese alguma, deverão ser utilizados para proteção dos cabos de informação lógica, os 
mesmos dutos utilizados para proteção de fios e cabos elétricos. 
 
2.4.3 - Os serviços de conectorização serão feitos, tanto em conectores macho e fêmea, quanto em patch 
pannels, basicamente consistem no seguinte procedimento: 

a) Identificar os cabos. 

b) Retirar a capa externa de proteção no tamanho recomendado para cada tipo de cabo e para sua 
utilização. 

c) Identificar os condutores. 

d) Verificar a seqüência determinada nas normas para o cabo e a configuração a ser utilizada para 
interligação dos equipamentos que serão interligados. 

e) Utilizando-se de ferramentas apropriadas para o tipo do cabo e do conector, fazer a crimpagem. 

f) Fazer o fechamento, utilizando-se de capas ou tampas conforme for o caso. 
 
2.4.4 - Se durante o procedimento de conectorização, ou na execução dos testes (item 3) for verificado que 
algum conector ou pino está danificado ou crimpado incorretamente, este deverá ser substituído às 
expensas da Contratada. 
 
2.4.5 - Os custos da mão-de-obra de conectorização e da substituição de conectores danificados na 
instalação ou que não sejam aprovados nos testes, deverão ser considerados no custo unitário dos 
conectores. 
 
2.4.6 - Ao final da execução dos serviços, toda a instalação deverá ser certificada. 
 
2.4.7 - As instalações deverão seguir as normas NBR14565 “procedimento básico para elaboração de 
projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada” da ABNT, e os materiais 
apresentarem certificados do INMETRO. 
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2.4.8 - Quando ocorrer a instalação de cabeamento estruturado, os pontos de telefonia deverão ser 
considerados pontos de lógica, para efeito de custos unitários, e executados de acordo com as normas 
específicas da ABNT. 
 
2.5 - Atividades específicas para as instalações elétricas: 
 
2.5.1 - Todas as conexões entre cabos e barramentos, deverão ser feitas com terminais pré-isolados, 
apropriados, devidamente apertados com ferramentas adequadas, de maneira a que se tenha a menor 
resistência elétrica de contato possível. 
 
2.5.2 - Todas as partes sobre tensão deverão ser isoladas das demais por isoladores apropriados. 
 
2.5.3 - As tomadas utilizadas, deverão ser todas do tipo C7311 da norma ANSI. 
 
2.5.4 - Os circuitos alimentadores deverão ser com cabos tipo sintenax Pirelli ou similar previamente 
aprovado. 
 
2.5.5 - Os circuitos de distribuição deverão ser com cabos tipo PP 3x2, 5mm2 ou 3x1, 5mm2, conforme a 
quantidade de tomadas e a tensão. 
 
2.5.6 - Tanto os circuitos dos alimentadores quanto os de distribuição, deverão ser exclusivos para 
equipamentos de informática, não devendo ser utilizados para outras finalidades. 
 
2.5.7 - Todas as ligações dos condutores aos bornes e demais dispositivos, deverão ser feitos de modo que 
seja assegurada a resistência mecânica adequada, contato elétrico com a menor resistência e maior 
durabilidade possível. 
 
2.5.8 - Deverá ser executada a alimentação elétrica para os ativos de rede e demais equipamentos, nos 
shafts de cada pavimento, nos pontos de convergência de cada setor e no Data Center, através de circuitos 
exclusivos e independentes, preferencialmente considerando alimentação proveniente de quadros ligados a 
no breaks ou geradores quando existentes. 
 
2.5.9 - As instalações deverão seguir as normas 5410/19 da ABNT, e os materiais apresentarem certificados 
do INMETRO. 
 
2.5.10 - Os disjuntores de baixa tensão, destes circuitos, deverão estar de acordo com as normas brasileiras 
NBR 5361, NBR-IEC 60947-2 ou 60898. 
 
2.5.11 - As tomadas 3 pinos, 250 volts, 15A, deverão ter a fase sempre à direita e apresentar valores de, no 
máximo, 1 Volt entre neutro e terra e 03 ohms de impedância. O aterramento deverá ser independente e 
exclusivo. 
 
2.6 - Serviços de instalação de sistema de aterramento: 
 
2.6.1 - As malhas de aterramento serão construídas em forma de polígono, composto por associação de 
triângulos eqüiláteros, com 3m de lado cada um. 
 
2.6.2 - Os triângulos deverão ser em quantidade suficiente para se obter resistência de terra menor ou igual 
a 5 Ohms. 
 
2.6.3 - Em todos os vértices dos triângulos, serão instaladas 02 (duas) hastes de cobre tipo Copperweld 
rosqueável, com ¾” x 3m, de maneira a alcançar profundidade de até 6m. As hastes serão interligadas entre 
si com cordoalha de cobre de seção igual ou superior a 25mm2. As conexões entre a cordoalha e as hastes, 
serão feitas por intermédio de conectores mecânicos. 
 
2.6.4 - Nos vértices dos triângulos deverão ser confeccionadas caixas de alvenaria com tampa tipo T16, de 
maneira a possibilitar medição e vistoria. 
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2.6.5 - No vértice mais próximo do local de derivação, deverá ser passado, cabo isolado, com seção igual 
ou superior a 16mm2, que interligará a malha ao QGEE. 
 
2.6.6 - Os cabos de aterramento deverão ser protegidos fisicamente em toda sua extensão por eletrodutos. 
 
2.6.7 - Os serviços de instalação consistem basicamente das seguintes atividades: 

a) Determinar o local em que a malha será instalada; 
b) Inserir as hastes no solo, nos locais dos vértices; 
c) Interligar as hastes, por intermédio da cordoalha; 
d) Escolher um dos vértices e medir a resistência da malha, para verificar se a resistência 

requerida foi alcançada; 
e) Caso a resistência não tenha sido obtida, deve-se repetir os procedimentos, com inserção de 

hastes e conexão de cordoalhas adicionais, até que se obtenha o resultado requerido.  
f) Em seguida confeccionar as caixas de alvenaria, adequadas para tampa T16; 
g) Fazer as conexões definitivas entre as cordoalhas e as hastes; 
h) Instalar eletrodutos do vértice da malha até o Quadro de Distribuição de Energia Estabilizada; 
i) Conectar o cabo de derivação na haste de aterramento e interligá-lo com o barramento de terra 

do QDEE; 
j) Recompor a alvenaria danificada; 

k) Fazer a limpeza dos locais afetados pelo serviço. 
 
2.6.8 - Estes serviços serão quantificados, relativamente à mão-de-obra, somada a todo o material utilizado, 
por unidade, ou seja, por instalação completa de 01 (uma) malha de aterramento, independente da 
quantidade de hastes, que será no mínimo 03 (três), e deverá ser aumentada até que seja alcançada a 
resistência ôhmica requerida, independente ainda da distância entre a malha e o QDEE e das 
recomposições que serão necessárias. 
 
2.7 - Serviços de instalação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas: 
 
2.7.1 - Estes serviços deverão ser executados conforme metodologia estabelecida pela NBR 5419, para a 
definição dos “Volumes de Proteção”, proporcionais pelos elementos captores de um sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas. 
 
2.7.2 - No dimensionamento do sistema, deverá ser utilizada a metodologia estabelecida pela norma, 
utilizando o método eletrogeométrico. Esta metodologia, é baseada no método da Esfera Rolante ou 
Fictícia, de E.R.Whitehead, de uso consagrado no dimensionamento do sistema de proteção de linhas de 
transmissão e de subestações. 
 
2.7.3 - Este método estabelece que o volume de proteção proporcionado por um elemento captor é 
delimitado não por um cone de lateral retilínea, e sim por um cone cuja lateral é determinada por um arco 
circular tangente ao solo. 
 
2.7.4 - O raio deste arco é função da corrente mínima de descarga capaz de danificar o material do 
elemento a ser protegido. No caso um arco de raio igual a 30 metros garante que a edificação estará 
protegida para 99,5% das descargas com intensidade igual ou superior a 6,1 KA. Para estética de 
instalação a norma recomenda ser adotando um raio de proteção de 30 metros. 
 
2.7.5 - Nas extremidades superiores dos prédios deverão ser instaladas malhas captoras, moduladas nas 
dimensões 15x10 m em cordoalha de cobre nu de seção igual ou superior a 35 mm2, sustentadas por meio 
de suportes isoladores padronizados. Todas as partes metálicas aparentes deverão ser ligadas às malhas 
captoras por conectores apropriados. 
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2.7.6 - Os captores deverão ser tipo Franklin apoiados em hastes com alturas a serem determinadas. Nos 
perímetros externos das edificações, serão instalados captores de 35 cm do tipo terminal aéreo. Todos os 
furos de fixação dos suportes e dos terminais aéreos deverão receber tratamento impermeabilizante. 
 
2.7.7 - Nas descidas, para interligação das malhas de cobertura às malhas de aterramento, deverão ser 
adotados espaçamentos médios entre os condutores de 15 m, devendo estes, serem cordoalhas de cobre 
nu de 35 mm2, sustentadas por suportes isoladores. 
 
2.7.8 - As malhas de aterramento para os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas deverão ser 
formadas por cordoalha de cobre nu de seção igual ou superior a 50 mm2, enterradas a uma profundidade 
mínima de 60 cm. 
 
2.7.9 - Nos pontos de junção com as descidas, as malhas de aterramento deverão ser conectadas a hastes 
tipo copperweld de 3m x 5/8”. As conexões entre as hastes e cordoalha deverão ser feitas com solda do tipo 
exotérmica, a partir de moldes de grafite apropriados. 
 
2.7.10 - Todos os sistemas e malhas de aterramento dentro dos volumes a serem protegidos, (inclusive as 
malhas de aterramento de computadores e telefones), deverão ser ligados às malhas de proteção contra 
descargas atmosféricas, de forma a se evitar diferenças de potencial indesejáveis quando ocorrerem 
descargas atmosféricas no local. 
 
2.7.11 - Deverão ser instaladas nos locais de conexão, caixas de PVC com tampão de ferro fundido 
destinadas a inspeções periódicas do aterramento. 
 
2.7.12 - Após a construção das malhas de aterramento, as valas deverão ser compactadas, sem a utilização 
de água, com camadas de terra a cada 10 cm. Os pisos que forem demolidos para a escavação de valas 
serão recompostos com os mesmos tipos de materiais originais. 
 
3 – DOS SERVIÇOS DE TESTES 
 
a) Estes serviços serão quantificados por unidade (um), ou seja, por cada um dos 04 (quatro) tipos de 

testes, executados nos locais de instalação (instalação lógica; instalação elétrica; malha de 
aterramento; e especiais). 

 
b) As instalações serão homologadas pelo Contratante, somente depois de testadas e certificadas, 

mediante apresentação de toda a documentação. 
 
c) Os certificados de garantia, contendo todos os testes, deverão ser fornecidos ao Contratante em, no 

máximo, 05 (cinco) dias úteis, após o serviço estar concluído. 
 
d) Para comprovação das condições das instalações deverão ser emitidos certificados de garantia dos 

serviços, descrevendo claramente os resultados, determinando os locais e apresentando os números de 
identificação dos pontos. 

 
e) A contratada deverá apresentar planilha de testes e resultados, datada e assinada pelo executante, que 

deverá ser visada pelo Contratante. 
 
f) Após a execução dos serviços descritos no item 2, deverão ser feitos todos os testes necessários para 

comprovar que as instalações estão em condição de funcionar corretamente e, de acordo com as 
especificações e normas. 

 
g) Os certificados de garantia dos cabos UTP e STP serão os relatórios gerados diretamente do 

instrumento de teste (Penta Scanner). 
 
h) Todos os certificados deverão conter, além dos resultados, das análises destes e da localização, as 

datas que foram executados e a assinatura do Engenheiro responsável pelo serviço. 
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3.1 - Testes de instalação lógica: 
 
Relatório ponto a ponto, com verificação de impedância, taxa de transmissão de dados e escaneamento da 
rede de 622Mbp/s até a 1Gbp/s. 
 
3.1.1 - Cabos UTP e STP: 
 

a) Wire Map; 
b) Propagation Delay; 
c) Next; 
d) Attenuation; 
e) ACR; 
f) Impedância; 
g) Loop Resistance; 
h) Capacitância. 

 
3.2 - Testes de instalação elétrica: 
 

a) Teste de isolamento entre cabos; 
b) Medição de tensão, no quadro elétrico, entre fases, entre fases e neutro e entre fases e terra; 
c) Medição de tensão, nas tomadas, entre fase e neutro, fase e terra e neutro e terra. 
d) Medição de polaridade nas tomadas. 

 
 
3.3 - Testes da malha de aterramento: 
 

a) Teste de resistência de aterramento; 
b) Teste de continuidade de fechamento da malha; 
c) Teste de continuidade do condutor que se derivará da malha. 

 
3.4 - Testes especiais: 
 
3.4.1 - Quando necessário, a Contratada, deverá, fazer análise da rede elétrica de locais onde executou ou 
executará os serviços. Para esta finalidade, deverá possuir no Estado do Rio de Janeiro, instrumentos de 
análise e Técnicos ou Engenheiros habilitados a manuseá-los. 
 
3.4.2 - Estas análises poderão ser de estudos de harmônicos, fator de potência, flutuações de rede ou 
outros que se fizerem necessários. 
 
3.4.3 - Quando as análises forem para avaliar distúrbios, ocorridos após a contratada ter feito serviços na 
instalação elétrica, estas serão feitas a suas expensas, mesmo que posteriormente, seja constatado não ser 
a causadora do problema. 
 
3.4.4 - Nos testes com medições, apresentar planilha de resultados, datada e assinada pelo 
executante para ser visada pelo Contratante. 
 
3.4.5 - Relatório ponto a ponto, para verificar impedância, taxa de transmissão de dados, 
escaneamento das instalações cat 5e até 1Gbp/s e de toda rede a 622Mbp/s. Para categoria 6 até 10 
Gbp/s. Para os cabos ópticos 2.5 Gbp/s, através de equipamento  OTDR, com fornecimento de toda a 
documentação. 
 
3.4.6 - As instalações serão homologadas após testadas e certificadas pela Contratada e aprovadas 
pela fiscalização do Contratante. 
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4 – DA DOCUMENTAÇÃO / AS BUILT 
 
4.1 - Será obrigatória a apresentação e entrega de toda a documentação em meio digital relativa aos testes 
e mapeamento, tais como: plantas plotadas, as built, diagramas, isométricas, planilhas, relatórios de tráfego 
e taxas de transmissão, assim como a apresentação e entrega dos documentos de certificação da rede, 
certificado de garantia dos serviços, dos materiais, componentes, dispositivos e equipamentos, da garantia 
estendida e da prestação de contas, discriminando custos de materiais, componentes, acessórios, 
dispositivos, equipamentos, recursos humanos, encargos sociais, impostos e logística. 
 
5 – DAS OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
5.1 - Os cordões UTP deverão ser montados em fábrica, testados em laboratório e fornecidos com reserva 
técnica adicional de 20%. 
 
5.2 - Não serão toleradas emendas. 
 
5.3 - As canaletas de acondicionamento das redes lógica e elétrica deverão ser totalmente independentes. 
 
5.4 - Os conectores cat 5e deverão ser montados com ferramentas e equipamentos apropriados, utilizando 
os 4 pares, não sendo permitida solda nos cabos metálicos. 
 
5.5 - Os materiais utilizados deverão ser provenientes de um único fabricante, com garantia mínima de 10 
(dez) anos contra defeitos de fabricação, incluindo substituição de componentes defeituosos. 
 
5.6 - Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços, atenderão as 
especificações e as prescrições da NBR 56852. 
 
5.7 - Tubulações, canaletas e bandejamentos deverão ser dimensionadas com reserva técnica adicional de 
30%. Nas rotas horizontais sobre rebaixos os cabos deverão ser embutidos em seal tube e nas prumadas e 
chegadas aos racks, em canaletas metálicas. 
 
5.8 - As redes deverão ser instaladas de acordo com as normas EIA/TIA 568, 569-A e IEEE 802.3Z. Todos 
os materiais e procedimentos utilizados devem estar de acordo com os especificados pela norma 
ANSI/EIA/TIA 568 B.3. 
 
6 – DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES DE REDES ELÉTRICAS E LÓGICAS 
 
Os materiais, componentes, equipamentos, acessórios e dispositivos a serem fornecidos e instalados 
deverão atender as especificações a seguir. 
 
6.1 - Rede Elétrica
 
6.1.1 - Cabos de força para instalações externas: 
 

a) Normas: NBR6880 e NBR7288; 
b) Classe de tensão: 0,6/1 KVA; 
c) Condutor: fios de cobre eletrolítico, tempera mole, encordoamento classe 2; 
d) Isolação: composto termoplástico de cloreto de polivinila (70°C); 
e) Cobertura: composto termoplástico de cloreto de polivinila, tipo ST1; 
f) Com características de não propagação do fogo. 
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6.1.2 - Cabos de força para instalações internas: 
 

a) Normas: NBR6880 e NBR6148; 
b) Classe de tensão: 750V; 
c) Condutor: fios de cobre eletrolítico, tempera mole, encordoamento classe 1; 
d) Cobertura: composto termoplástico de cloreto de polivinila; 
e) Com características de não propagação do fogo. 

 
6.1.3 - Cabos de distribuição: 

a) Normas: NBR6880; 
b) Classe de tensão: 750V; 
c) Quantidade de condutores: 3; 
d) Condutores: flexíveis, formados por fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 4; 
e) Isolação: composto termoplástico de cloreto de polivinila flexível (70°C); 
f) Cobertura: composto termoplástico de cloreto de polivinila, na cor preta; 
g) Com características de não propagação do fogo. 

 
6.1.4 - Disjuntores de baixa corrente (6A a 50A) para montagem de quadro: 
 

a) Norma: DIN; 
b) Termomagnéticos; 
c) Fixação por base de trilho; 
d) Tensão nominal máxima: 440 V; 
e) Capacidade de interrupção: maior ou igual a 10 KA; 
f) Classe de proteção: IP00; 
g) Largura modular: 18mm; 
h) Quantidade de polos: 1, 2 ou 3 conforme a aplicação. 

 
6.1.5 - Disjuntores de baixa corrente (10A a 50A) para adequação de quadros padrão NEMA: 
 

a) Norma: NEMA; 
b) Termomagnético; 
c) Tensão nominal máxima: 415 V; 
d) Capacidade de interrupção: maior ou igual a 10 KA; 
e) Quantidade de pólos: 1, 2 ou 3 conforme a aplicação; 
f) Largura: 25,4 mm. 

 
6.1.6 - Disjuntores de média corrente (50A a 500A): 
 

a) Norma: NEMA ou IEC; 
b) Termomagnéticos; 
c) Elemento térmico: ajustável; 
d) Elemento magnético: ajustável; 
e) Tensão nominal máxima: 600 V; 
f) Capacidade de interrupção: maior ou igual a 10 KA; 
g) Quantidade de pólos: 3. 
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6.1.7 - Quadros Elétricos: 

a) Norma: NBR5410; 
b) Grau de proteção: IP54; 
c) Instalação: sobrepor e/ou embutir, conforme a demanda local; 
d) Estrutura: Chapa 14 USG; 
e) Laterais porta e espelho: chapa 16 USG; 
f) Pintura: eletrostática com tinta epóxi; 
g) Montagem de equipamentos internos: sobre trilhos, conforme norma DIN; 
h) Porta equipada com fecho rápido. 
i) Com barramentos de cobre para as fases; 
j) Com barramentos de cobre para neutro e terra, isolados entre si e para a carcaça; 
k) Com tampas plásticas para os espaços de abertura do quadro não utilizadas; 
l) Com identificadores dos disjuntores e legenda que permita a correlação entre estes e os locais 

que os circuitos atenderão; 
m) Deverá ser considerada a mão-de-obra de montagem; 
n) Capacidade para no mínimo 12 disjuntores monofásicos da norma DIN, com ampliações de 

acordo com as instalações; 
o) Quantidade: De acordo com as instalações de cada local. 

 
6.1.8 - Tomadas para equipamentos de informática: 

a) Norma: ANSI; 
b) Tipo: C7311; 
c) Configuração: 2P+T; 
d) Tensão de serviço: 250V; 
e) Capacidade: 25 A; 
f) Montada em material termoplástico; 
g) Cor: Marfin ou cinza. 

 
6.1.9 - Régua de tomada: 

a) Material: Aço; 
b) Bitola: 16 USG; 
c) Pintura: eletrostática com tinta epóxi; 
d) Com tomadas C7311; 
e) Com cabo 3x2, 5mm2 de 2m e/ou 5m e pino de tomada 2P+T com amperagem de 25 A; 
f) Quantidade de tomadas: variada. 

 
6.1.10 - Haste de aterramento: 

a) Normas: NB-82, MB392, MB226, NB309 e TB19; 
b) Tipo: Prolongável, com rosca em ambas as extremidades; 
c) Comprimento: 3m; 
d) Diâmetro: ¾”; 
e) Revestimento: camada de cobre, com 254 microns; 
f) Processo de revestimento: eletroposição anódica; 
g) Com luva de emenda em liga de cobre para permitir o prolongamento. 
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6.1.11 - Cordoalha: 

a) Normas: NBR5111 e NBR7575; 
b) Cabo de cobre nú; 
c) Formação: 7 fios de cobre eletrolítico, têmpera meio dura; 
d) Classe de encordoamento: 2 A 

 
6.1.12 - Conector para aterramento: 

a) Material: liga de cobre de alta resistência mecânica; 
b) Com parafuso de fixação de bronze; 
c) Para haste diâmetro ¾” 

 
6.1.13 - Tampa de ferro: 

a) Tipo: T16; 
b) Material: ferro fundido; 
c) Dimensões: moldura - 31x31 cm; 
d) Tampa - 26x26 cm 

 
6.114- Material para caixa de aterramento: 

a) Cimento; 
b) Areia; 
c) Tijolos maciços 

Observação: Estas serão quantificadas por unidade (um), devendo ser considerados todos os materiais 
necessários e na quantidade adequada, para construção de cada caixa. 
 
6.2 - Rede Lógica
 
6.2.1 - Patch Pannel RJ45 24 ou 48 portas Categoria 5e: 

a) Conectores IDC 
b) Categoria 5e 
c) 1 trançamento interno, no mínimo; 
d) Contatos com banho de ouro de 50 micro-polegadas; 
e) Resistência de contato máxima de 23 mΩ; 
f) Suportar no mínimo 700 inserções de plugs RJ45; 
g) Taxas de transmissão de até 1 Gb (Gigabit Ethernet); 
h) Conectorização e manutenção pela frente do rack; 
i) Guias para acomodar cabos no corpo do patch pannel e anéis guias para organizar patch cords, 

com braçadeiras em velcro para organizar todos os cordões e cabos. 
 
6.2.2 - Patch Pannel RJ45 24 ou 48 portas Categoria 6: 
 

a) Conectores IDC 
b) Categoria 6 
c) 1 trançamento interno, no mínimo; 
d) Contatos com banho de ouro de 50 micro-polegadas; 
e) Resistência de contato máxima de 23 mΩ; 
f) Suportar no mínimo 700 inserções de plugs RJ45; 
g) Taxas de transmissão de até 10 Gb (Gigabit Ethernet); 
h) Conectorização e manutenção pela frente do rack; 



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

PE-RP 011/09 
11 

i) Guias para acomodar cabos no corpo do patch pannel e anéis guias para organizar patch cords, 
com braçadeiras em velcro para organizar todos os cordões e cabos. 
 

6.2.3 - Voice Panel 50 portas: 
 

a) Altura 1U, Largura de 19”, conforme requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA-310D; 
b) Padrão: 110 IDC, permite inserção de condutores de diâmetro até 1,27mm (22AWG a 26AWG); 
c) Material: termoplástico de alto impacto não propagante a chama (conforme Norma UL 94V-0); 
d) Conector Frontal: Padrão: RJ-45 permitindo a utilização de patch cords montados com plugues 

RJ-11 ou RJ-45; 
e) Material: termoplástico de alto impacto não propagante a chama(conforme Norma UL94V-0); 
f) Contatos: níquel com tratamento superficial em ouro, com espessura de camada de 1,27μm 

(50μin); 
g) Possuir características elétricas e performance testada em freqüências de até 16 MHz 

(Categoria 3); 
h) Possuir guia traseiro para ancoragem dos cabos, com sistema de fixação por encaixe, para 

permitir a instalação ou retirada sem interferência no Voice Panel; 
 
6.2.4 - Patch Cords e Line Cords Tipo RJ-45 categoria 5e: 
 

a) Com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades; 
b) Os contatos destes conectores devem ter um banho de 50 micropolegadas de ouro sobre 100 

micropolegadas de níquel; 
c) Condutores de cobre multifilares; 
d) 4 pares; 24 AWG;350Mhz; 
e) Com características elétricas e mecânicas compatíveis com os padrões da cat 5e; 
f) Deve suportar taxas de transmissão de até 1 Gbps (Gigabit Ethernet); 
g) Capa em PVC, com marcação de comprimento; 
h) Deverão ser montados, testados, certificados e garantidos pela fábrica. 

 
6.2.5 - Patch Cords e Line Cords Tipo RJ-45 categoria 6: 
 

a) Com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ45 em ambas as extremidades; 
b) Os contatos destes conectores devem ter um banho de 50 micropolegadas de ouro sobre 100 

micropolegadas de níquel; 
c) Condutores de cobre multifilares; 
d) 4 pares; 23 AWG;500Mhz; 
e) Com características elétricas e mecânicas compatíveis com os padrões da cat 6; 
f) Deve suportar taxas de transmissão de até 10 Gbps (Gigabit Ethernet); 
g) Capa em PVC, com marcação de comprimento; 
h) Deverão ser montados, testados, certificados e garantidos pela fábrica. 

 
6.2.6 - Patch Cord cat5e (telefonia): 
 

a) Flexível, comprimento de 1 metro, em cabo multifilar, 24AWG, 4 pares trançados tipo UTP,    
impedância 100 Ohms, compatível com os padrões da cat 5e, com capa em PVC na cor laranja. 

b) Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568. 
c) Deverá ser conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 

posições do tipo RJ-45, em ambas as pontas. 
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d) Embalagem individual com o código do produto, comprimento e número de controle de 
qualidade, com banho de 50 micropolegadas de ouro, conforme FCC15 – Part 68, e Certificado 
ISO9000 de fábrica. 

 
6.2.7 - Line Cord RJ 11(telefonia): 
 

a) Flexível, comprimento de 3 metros, 2 pares, com conectores RJ 11 em ambas as pontas. 
 
6.2.8 - Cordões ópticos: 
 

a) Montados em fábrica. 
b) Compatibilidade com Fibras multimodo 62,5/125μm (OM1), 50/125μm (OM2), 10GbE, 50/125μm 

(OM3), ou fibra monomodo (OS1). 
c) Com terminações em material cerâmico e conectores simples ou duplos em ambas as pontas, 

compatíveis com os ativos de rede existentes.  
d) Devem ser fornecidos com 3 m de comprimento. 
e) Confeccionados com cabo tipo cordão, flexível, simples ou duplo, na cor laranja ou para 

multímodo. 
f) De acordo com as normas TIA 455, TIA/EIA-568-B.3 e FOCIS-10. 

 
 
6.2.9 - Tomada RJ 45 Fêmea categoria 5e, tipo surface mount: 
 

a) Estes conectores deverão ser utilizados tanto na distribuição horizontal quanto vertical. 
b) Deverão atender a norma ANSI/EIA/TIA-568B em todos os aspectos e nos atuais padrões da cat 

5e. 
c) Possuir ambas as codificações de cores, T568A e T568B, impressas no conector.  
d) Deve suportar pelo menos 700 inserções. 
e) Será necessária a apresentação de certificados de testes comprovando performance cat5e. 

 
6.2.10 - Caixa com 2 tomadas cat 5e fêmea: 
 

a) Cada régua deverá conter 2 tomadas modulares de 8 posições,com contatos do tipo IDC na  
traseira e conector tipo RJ 45 fêmea na frente para conectores RJ45 ou RJ11 machos. 

b) Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568B, com ambas as codificações de cores, T568A 
eT568B,impressas no conector. 

c) Deve suportar pelo menos 700 inserções, com a opção de 9 cores conforme norma EIA/TIA-
606, e permitir inserção de ícones coloridos na parte frontal dos conectores. 

d) Certificado ISO9000 de fábrica. 
 
6.2.11 - Tomada RJ 45 Fêmea categoria 6, tipo surface mount: 
 

a) Estes conectores deverão ser utilizados tanto na distribuição horizontal quanto vertical. 
b) Deverão atender a norma ANSI/EIA/TIA-568B em todos os aspectos e nos atuais padrões da  

cat 6. 
c) Possuindo ambas as codificações de cores, T568A e T568B, impressas no conector.  
d) Deve suportar pelo menos 700 inserções. 
e) Será necessária a apresentação de certificados de testes comprovando performance cat5e. 
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6.2.12 - Tomada Modular cat 6 (racks de distribuição e servidores): 
 

a)   Tomada modular de 8 posições, com contatos do tipo IDC na traseira e conector tipo RJ45   
fêmea na frente para conectores RJ45 ou RJ11 machos.  

b)    Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568B, com ambas as codificações de cores, T568A e 
T568B, impressas no conector; podendo ser instalado em espelhos, caixa de superfície, 
pisos, mobiliário, patch panels modulares ou ainda fixado em conduletes, caixas de 
passagem etc.  

c)    Deve suportar pelo menos 700 inserções, com a opção de 9 cores conforme norma EIA/TIA-
606, de administração para cabeamento estruturado e permitir inserção de ícones coloridos 
na parte frontal dos conectores.  

d)    Certificado ISO9000 de fábrica. 
 
6.2.13 - Caixa c/ 4 tomadas cat 6 fêmea (racks servidores e back bone): 
 

a)    Cada régua deverá conter 4 tomadas modulares de 8 posições, com contatos do tipo IDC na 
traseira e conector tipo RJ45 fêmea na frente para conectores RJ45 ou RJ11 machos; 

b)    Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568B, com ambas as codificações de cores, T568A e T568B, 
impressas no conector; 

c)    Deve suportar pelo menos 700 inserções, com a opção de 9 cores conforme norma EIA/TIA-606, 
e permitir inserção de ícones coloridos na parte frontal dos conectores; 

d)    Certificado ISO9000 de fábrica. 
 
6.2.14 - Cabos UTP categoria 5e: 
 

a) 4 pares;24 AWG;350 Mhz. 
b) Para distribuição horizontal da rede, cobre recozido rígido isolado em polietileno de alta 

densidade, com características elétricas e mecânicas compatíveis com os padrões da categoria 
5e. 

c) Deve suportar taxas de transmissão de até 1 Gb (Gigabit Ethernet);Capa em PVC, antichama, 
com marcação de comprimento em espaços inferiores a 1 metro. 

d) Resistência à tração de pelo menos 400N. 
 
6.2.15 - Cabos UTP categoria 6: 
 

a) 4 pares; 23 AWG;500 Mhz. 
b) Para distribuição horizontal da rede, cobre recozido rígido isolado em polietileno de alta 

densidade, com um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares 
entre si, características elétricas e mecânicas compatíveis com os padrões da categoria6. 

c) Deve suportar taxas de transmissão de até 10 Gb (Multi Gigabit Ethernet); Capa em PVC, 
antichama, com marcação de comprimento em espaços inferiores a 1 metro. 

d) Resistência à tração de pelo menos 400N. 
 

6.2.16 - Cabo telefônico “CI” ( XXX pares de acordo com o projeto de telefonia): 
 

a) Isolado com cloreto de polivinila (PVC) blindado com fita de alumínio e revestimento externo de 
cloreto de polivinila (PVC) de acordo com NBR 10501:1991. 
 

6.2.17 - Gerenciador de cabos horizontal: 
 

a) Altura de 2U, plástico, 19” de comprimento, profundidade mínima 3”, devendo permitir 
roteamento de cabos e com tampas em ambas as partes. 
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6.2.18 - Bandeja metálica (distribuição horizontal de lógica): 
 

a) Bandeja metálica lisa em chapa galvanizada #16, com peças, dispositivos, acessórios, 
derivações e conexões para fixação sob o piso elevado existente. (altura 750mm; largura 
100mm). 

 
6.2.19 - Caixa para DG Telefônico (padrão Telebrás): 

 
a)  De acordo com o projeto específico e normas da ABNT. 

 
6.2.20 - Bloco Terminal tipo M10 B (Telefonia): 
 

a) Com conexão IDC com capacidade para dez pares, com passa fio para montagem em 
bastidores metálicos, sistema anti-vibratório, à prova de corrosão e identificação dos pares; 
incluindo bastidor tubular para fixação no DTR e DG. 

 
6.2.21 - Fibra Óptica: 

 
a) Fibra multimodo 62,5/125μm (OM1), 50/125μm (OM2), 10GbE, 50/125μm (OM3), ou fibra 

monomodo (OS1). 
b) Distribuição em campus, entre prédios, em backbones de interligações internas e externas com 

infra-estrutura em eletrodutos e caixas de passagem subterrâneos, susceptíveis a alagamentos 
parciais ou temporários. 

c) Com aplicações para tráfego de voz, dados e imagens. 
 
6.2.22 - Emendas (por fusão, mecânica, acoplamento) e Conectorização de Fibra Óptica: 
 

a) Com aplicações para tráfego de voz, dados e imagens. 
b) Distribuição em campus, entre prédios, em backbones de interligações internas e externas com 

infra-estrutura em eletrodutos e caixas de passagem subterrâneos, susceptíveis a alagamentos 
parciais ou temporários. 

c) Fibra multimodo 62,5/125μm (OM1), 50/125μm (OM2), 10GbE, 50/125μm (OM3), ou fibra 
monomodo (OS1). 

d) Utilização de equipamento específico. 
e)   Instalações de acordo com as normas ANSI/EIA/TIA-568B; ANSI/EIA/TIA 568-B.1 

 ANSI/EIA/TIA 568-B.2 e ANSI/EIA/TIA 568-B.3. 
 
6.2.23 – Diversos - Calhas Metálicas: 
 

a) Material: Aço galvanizado; 
b) Chapa Bitola: 16 USG; 
c) Tipo: C; 
d) Com suportes de fixação, derivações e demais acessórios, que deverão ser embutidos nos 

custos unitários. 
e) Prateleiras tipo leito para cabos: 
f) Material: aço galvanizado; 
g) Altura: 76mm; 
h) Abas para dentro; 
i) Com suportes de fixação, derivações e demais acessórios, que deverão ser embutidos nos 

custos unitários. 
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6.2.24 – Diversos - Canaletas de PVC: 
 

a) Norma: DIN 
b) Material: Cloreto de Polivinil rígido; 
c) Resistência à tração: 3,6 a 6,3 Kg/mm2; 
d) Resistência a impacto: 2,1 kg/cm²; 
e) Cor: Cinza ou marfim; 
f) Com curvas, materiais de fixação e demais acessórios, que deverão ser embutidos nos custos 

necessários. 
 
6.2.25 – Diversos - Caixas Monobloco: 
 

a) Material: chapa de aço; 
b) Bitola: 16 USG; 
c) Com tampa superior e 4 parafusos; 
d) Com pintura eletrostática em epóxi. 

 
6.2.26 – Diversos - Eletrodutos de PVC: 
 

a) Norma: EB-744; 
b) Classe: B; 
c) Cor: preta ou cinza; 
d) Comprimento da barra: 3m; 
e) Espessuras das paredes: 

• ¾” - 2,3mm; 
• 1” - 2,7mm; 
• 1.1/4” - 2,9mm; 
• 1.1/2” - 3,0mm; 
• 2” - 3,1mm; 
• 3” - 4,0mm 

f) Com curvas, abraçadeiras, luvas, bucha, parafusos e demais acessórios necessários, que 
deverão ser embutidos nos custos necessários. 

 
6.2.27 - Diversos - Eletrodutos Galvanizados: 

a) Norma: NBR 13057/94. 
b) Material: aço galvanizado. 
c) Classe: LI (pesado). 
d) Comprimento da barra: 3m. 
e) Espessuras das paredes: 

• ¾” - 1,5mm; 
• 1” - 1,5mm; 
• 1.1/4” - 2mm; 
• 1.1/2” - 2,25mm; 
• 2” - 2,25mm; 
• 3” - 2,65mm. 

f) Com curvas, abraçadeiras, luvas, buchas, parafusos e demais materiais necessários, que 
deverão ser embutidos nos custos unitários. 
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6.2.28 - Diversos - Seal Tube: 

a) Material: Fita de aço zincado, revestido com Polivinil clorídrico estrudado. 
b) Flexível. 
c) Resistente a abrasão. 
d) Com todos os materiais necessários para fixação, que deverão ser embutidos nos custos 
unitários. 

 
6.2.29 - Diversos - Copex: 

a) Material: fita de aço doce zincado. 
b) Flexível. 
c) Com todos os materiais necessários para fixação, que deverão ser embutidos nos custos 
unitários. 

 
6.2.30 - Diversos - Rack 19”: 
 

• De 5U, 12U, 20U, 40U e 44U (de acordo com a concentração de pontos por local). 
• Padrão 19”; metálico; acabamento em epóx. 
• Porta de acrílico, tranca e chave. 
• Ventilação forçada (ventoinhas). 
• Prateleiras de 1 U (de acordo com a necessidade). 
• Profundidade máxima de 450mm. 
• Com régua de tomadas 

 
7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
7.1 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada. 
 
7.2 – Fornecer à Contratada os documentos, informações e demais elementos que possuir, ligados aos 
serviços do objeto. 
 
7.3 - Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização dos serviços do objeto. 
 
7.4 - Receber provisória e definitivamente os serviços do objeto nas formas definidas. 
 
7.5 - Comunicar à Contratada qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, diligenciando para 
que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 
 
7.6 - Assegurar aos técnicos credenciados pela Contratada o acesso aos locais de execução dos serviços, 
resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo Contratante. 
 
7.7 - Fornecer local para a guarda das ferramentas e equipamentos da Contratada. 
 
7.8 - Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o direito ao 
contraditório e ampla defesa. 
 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 – Prover, em função da execução das instalações, os serviços de cortes, furos, arremates, forros, vidros, 
esquadrias, revestimentos e gesso, que se façam necessários. 
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8.2 - Obter autorização preliminar do órgão Contratante e fornecer cronograma detalhado, no qual 
consistem as diversas fases dos serviços acima descritos e/ou remoções previstas, estabelecendo 
inclusive, os procedimentos a serem adotados na retirada de materiais reaproveitáveis. 
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8.3 – Prover a limpeza dos locais, após a execução dos serviços de instalações/adequações, 
responsabilizando-se pelas despesas decorrentes. 
 
8.4 – Entregar/disponibilizar ao Contratante todas os materiais e equipamentos, decorrentes de remoções, 
que não venham a ser reutilizados, porém com possibilidades de reaproveitamento, tais como: canaletas, 
cabos, tomadas, conectores, etc. 
 
8.5 – Executar todas as instalações em paralelo, sem prejuízo da rede que está em funcionamento. 
 
8.6 - Entregar a nova rede em pleno funcionamento, executando todas as transferências e interligações 
necessárias. 
 
8.7 – Apresentar, previamente, a relação de materiais, acessórios, componentes e dispositivos, para 
aprovação pelo Contratante. 
 
8.8. - Possuir em seu quadro de funcionários, profissionais experientes que tenham condição de avaliar 
todas as situações apresentadas em cada local e que possam executar adequadamente tanto os serviços 
diretamente ligados ao objeto, como todos os serviços complementares necessários. Para tanto, terá que 
ter disponibilizado, no Estado do Rio de Janeiro, Engenheiro Eletricista ou Eletrônico, e Técnico(s) de 
instalações / testes. 
 
8.9 - Apresentar a homologação dos fabricantes dos materiais e dispositivos de rede, para obtenção de 
garantia estendida a todo o sistema. 
 
8.10 – Executar as instalações com o máximo esmero e ótimo acabamento. 
 
8.11 – Responsabilizar-se por toda a logística com transporte e comunicação, necessária à execução dos 
serviços do objeto, em todo o Estado, para atendimento imediato às solicitações do órgão Contratante, 
conforme a demanda. 
 
8.12 – Possuir sede ou filial no Estado do Rio de Janeiro, em condições de atender as instalações dos 
serviços demandados. 
 
8.13 - Manter, por seus representantes ou prepostos, sigilo quanto aos trabalhos executados e elementos 
utilizados. 
 
8.14 - Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o 
objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitado pelo órgão Contratante. 
 
8.15 - Sujeitar-se à fiscalização do órgão Contratante quanto ao acompanhamento do cumprimento das 
obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem como atendendo às 
reclamações consideradas procedentes. 
 
8.16 - Desenvolver projeto objetivando circunstanciada análise por parte do Contratante, conforme previsto 
nos subitens 9.1 e 9.2. 
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9 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
9.1 - A empresa Contratada deverá, ao ser solicitada, efetuar inspeção/vistoria, verificando quais os 
cuidados a serem adotados para evitar quaisquer danos durante a execução dos serviços. 
 
9.2 - Visitação aos locais em que os serviços serão executados, com avaliação das instalações e demandas 
existentes e demais verificações inerentes aos serviços, para levantamento e conhecimento das condições, 
cujas constatações/particularidades, deverão ser utilizadas no desenvolvimento de projetos. 
 
9.3 - Os serviços deverão ser executados nos prazos estipulados no subitem 2.1, utilizando instrumentos de 
medições e ferramentas adequadas. 
 
9.4 - Deverão ser considerados, no escopo dos serviços e embutidos nos preços unitários de mão-de-obra, 
todos os serviços complementares necessários para a conclusão da instalação. 
 
9.5 - Deverão ser incluídos nos preços unitários de instalação dos pontos (lógicos e elétricos), os custos de 
mão-de-obra para fixação de eletrocalhas, prateleiras para cabos, eletrodutos, montagem de quadros 
elétricos, serviços de identificação e de certificação. 
 
10 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 
10.1 - A garantia dos serviços deverá ser de 02 (dois) anos. 
 


	6.2.23 – Diversos - Calhas Metálicas: 

