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CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

Divisão de Projetos e Obras – DPOE 

 

 

1. OBJETO 

1.1 A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV torna pública a 
necessidade de locação de imóvel na cidade de Florianópolis / SC, pelo prazo de 60 
(sessenta) meses, conforme a legislação vigente. 

1.2 O imóvel deve possuir área útil entre 1.728 m2 e 1.900 m2, estar localizado na região 
comercial da cidade de Florianópolis / SC e estar disponível / pronto para o uso em 
até 120 (cento e vinte) dias a contar da data de assinatura do Contrato e Pedido de 
Compras, quando começará a vigência do prazo de locação, observando-se o que 
dispõe a Lei Federal nº 13.303/2016 e alterações posteriores. 

 

2. GENERALIDADES 

2.1 Este documento tem por objetivo fornecer aos interessados no Chamamento Público 
as Especificações Técnicas Prediais Básicas para a instalação dos serviços da 
DATAPREV em Florianópolis / SC. 

2.2 Estas Especificações possuem caráter genérico e, portanto, são preferenciais, mas não 
limitam à gama de possibilidades a serem ofertadas pelos interessados, bem como 
não são exaustivas à luz da legislação vigente. 

2.3 Os imóveis ofertados deverão estar disponíveis para vistoria técnica mediante 
agendamento prévio, ficando reservado à DATAPREV o direito de optar pelo imóvel 
que melhor atenda às suas necessidades. 

 

3. DO IMÓVEL 

3.1 O espaço a ser ofertado deverá ser composto por 1 (um) ou mais pavimentos 
contíguos, de forma a permitir a montagem de estações de trabalho em amplos    
vãos-livres. 

3.2 A ocupação no imóvel poderá ser exclusiva ou compartilhada com outras empresas, 
em regime de condomínio, desde que garantidas as condições de segurança de 
acesso. 
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3.3 Quando de sua entrega, até 120 (cento e vinte) dias a contar da data de assinatura do 
Contrato e do Pedido de Compras, o espaço deverá estar com toda sua infraestrutura 
adaptada às especificações da DATAPREV, totalmente concluídas e em condições de 
operação imediata, sem a necessidade de quaisquer obras de adaptação1, devendo 
atender ainda, às seguintes premissas: 

a) Possuir área útil entre 1.728 m2 e 1.900 m2, entendendo-se como área útil a 
efetivamente utilizada pela DATAPREV, excluindo-se: garagem / estacionamento, 
banheiros, portaria, caixa de elevadores, hall de circulação e escadas; 

b) Ter pé-direito útil em todos os ambientes de acordo com a legislação de uso 
e ocupação do solo da cidade de Florianópolis / SC; 

c) Atender à norma de Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 
Trabalho, NR-24, Código de Obras da cidade de Florianópolis e demais legislações 
pertinentes em vigor; 

d) Atender às normas de acessibilidade, em especial a Norma NBR 9.050/2015 
da ABNT; 

e) Possuir ambientes internos e externos que ofereçam condições de segurança 
institucional, pessoal e documental; 

f) Ser localizado em área de fácil acesso, próximo da rede de transporte público, 
comércio, restaurantes e rede bancária, bem como em local não sujeito a 
alagamentos; 

g) Possuir elevador em número suficiente para atender ao transporte de uma 
população fixa estimada de 211 (duzentos e onze) pessoas, dimensionado de 
acordo com as normas NBR 207/1999, NBR NM 313/2007 e NBR 5.665/1983 da 
ABNT; 

h) Possuir sistema de segurança de prevenção e combate a incêndio e pânico, 
aprovado conforme exigências do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina; 

i) Possuir, preferencialmente, piso elevado; 

j) Possuir, preferencialmente, sistemas aderentes aos conceitos de 
sustentabilidade, com relação à eficiência energética e economia de água potável. 

 

 

 
1  É de responsabilidade da DATAPREV o fornecimento e instalação de mobiliário. 
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4. DAS ESPECIALIDADES 

 

   4.1  ARQUITETURA 

4.1.1 Todos os ambientes do layout a ser apresentado pela DATAPREV deverão ser 
entregues com todos os materiais (esquadrias, forro, paredes / divisórias, piso, rodapés, 
pias / bancadas, persianas, iluminação, ar condicionado e etc) fornecidos e instalados 
pelo proprietário. 

4.1.2 Os materiais utilizados nos pisos e/ou teto deverão possuir características de 
absorção acústica e isolamento sonoro. 

4.1.3 Terão preferência os imóveis que possuírem piso elevado, devido à dinâmica de 
trabalho da DATAPREV Santa Catarina, que necessita de um layout flexível. 

 

   4.2  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E VOZ 

 

4.2.1    Instalações Elétricas de Baixa Tensão (Iluminação e Tomadas) 

4.2.1.1 As instalações deverão ser executadas de acordo com as normas e padrões 
exigidos pela concessionária de energia elétrica local e repartições públicas locais 
competentes, bem como as prescrições das normas da ABNT, em particular: 

 NBR 5410/2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 NBR ISO/CIE 8995-1/2013 – Iluminação de Ambientes de Trabalho; 

 NBR NM 280/2011, NBR 13248/2014, NBR 7.288/1994 e NBR 7286/2015. 

4.2.1.2  Os circuitos para tomadas de uso geral, iluminação, pontos para aparelhos de 
ar condicionado e tomadas para equipamentos de rede, voz e dados deverão ser 
independentes entre si, distribuídos para atendimento às necessidades das 
instalações, bem como às estações de trabalho, conforme ambientes do layout a ser 
apresentado pela DATAPREV. 

4.2.1.3  Os pontos elétricos para cada estação de trabalho será de 300 VA para 
equipamentos específicos, mais 100 VA para uso geral, calculado com base na taxa de 
ocupação de 1 (uma) estação de trabalho para cada 3 (três) metros quadrados de área 
livre de escritório, de modo a que se tenha uma solução de instalação modular com 
opção flexível de mudança de layout nesse ambiente. 

4.2.1.4 Tomadas de usos específicos e gerais serão especificadas em projeto a ser 
apresentado pela DATAPREV. 
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4.2.1.5 O nível de iluminância deverá ser compatível com o estabelecido na             
NBR ISO/CIE 8995-1/2013, com uso de lâmpadas LED, preferencialmente. 

4.2.1.6 Todos os materiais e equipamentos deverão ser fornecidos e instalados pelo 
proprietário. 

 

        4.2.2    Cabeamento Estruturado 

4.2.2.1 Para atender à DATAPREV, o imóvel deverá dispor de instalação de 
cabeamento estruturado UTP categoria 6 com aproximadamente 700 (setecentos) 
pontos, instalados entre os Patch Panels no Rack e os pontos da área de trabalho, 
incluindo o fornecimento de Racks completos (padrão 19”, 44U de piso, fechado), 

organizadores de cabos, conectores, tomadas lógicas, patch e line cords, certificação e 
identificações, de forma a tornar cada ponto de rede funcional nos ambientes do 
layout a ser apresentado pela DATAPREV. 

4.2.2.2  Cada estação de trabalho será composta por 2 (dois) pontos lógicos (voz / 
dados). 

4.2.2.3 Todos os pontos serão localizados e especificados em projeto a ser 
apresentado pela DATAPREV. 

4.2.2.4  Todos os materiais e equipamentos deverão ser fornecidos e instalados pelo 
proprietário. 

 

        4.2.3  Central Telefônica 

Deverá ser disponibilizada infraestrutura para recebimento do entroncamento digital 
da(s) concessionária(s) de telefonia (fibra ótica ou par metálico), a ser instalado desde 
o quadro de distribuição geral de telecomunicações do imóvel até a sala do Site da 
DATAPREV. 

 

 4.3  CLIMATIZAÇÃO 

4.3.1  Deverá dispor de sistema de climatização que atenda à carga térmica requerida,  
por meio de ar condicionado central, Split, VRF ou self, visando garantir o atendimento à 
faixa de temperatura efetiva entre 20ºC e 23ºC (temperatura de bulbo seco), em 
atendimento às condições de conforto nos ambientes de trabalho estabelecidas pela   
NR-17, Resolução ANVISA RE nº 9/2003 e demais legislações brasileiras em vigor, de 
modo que o sistema atenda a todos os ambientes do layout a ser apresentado pela 
DATAPREV. 
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4.3.2 Todos os materiais e equipamentos deverão ser fornecidos e instalados pelo 
proprietário. 

 

 4.4   SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

4.4.1  As instalações deverão seguir o disposto na NR-23, da Secretaria de Trabalho do 
Ministério da Economia, bem como as Normas da ABNT e as determinações do Corpo 
de Bombeiros Militar de Santa Catarina em todos os ambientes do layout a ser 
apresentado pela DATAPREV. 

4.4.2 Todos os materiais e equipamentos deverão ser fornecidos e instalados pelo 
proprietário. 

 

  4.5   DEFINIÇÕES GERAIS 

4.5.1  Todas as instalações deverão ser embutidas em teto, forro, alvenaria / divisórias   
e/ou piso. No caso de inviabilidade técnica de execução, uma solução deverá ser 
apresentada pelo proprietário, desde que atenda ao layout a ser apresentado pela 
DATAPREV. 

   4.5.2  As soluções deverão ser aprovadas pela DATAPREV para serem executadas. 

4.5.3 Todos os materiais e equipamentos a serem empregados deverão ser de primeira 
qualidade, satisfazendo todas as exigências das Normas Técnicas específicas. 

 

5. DOCUMENTOS TÉCNICOS A SEREM ENTREGUES À DATAPREV 

5.1 Além de cópias dos projetos "As Built”, o proprietário deverá entregar todos os 
manuais e especificações dos equipamentos instalados no espaço locado pela 
DATAPREV. 

5.2 Também é de responsabilidade do proprietário providenciar a aprovação dos   
projetos / obra junto ao condomínio. 

 

6. PROPOSTAS DE LOCAÇÃO 

6.1 As propostas de locação deverão conter: 

a) Descrição minuciosa do imóvel, contendo o endereço completo e características 
(área total, área útil, localização, disponibilidade de transportes públicos, 
comércio, rede bancária, opções de restaurantes e etc.); 
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b) Descrição dos revestimentos e instalações ofertados (civil, elétrica,                          
ar condicionado, elevadores, detecção / alarme de incêndio, acessibilidade, 
sustentabilidade, prevenção / combate a incêndio, controle de acesso e etc.); 

c) Valor locativo mensal (em moeda nacional corrente); 

d) Valor do condomínio (se houver), IPTU e demais despesas eventuais que 
interfiram no valor total da despesa; 

e) Quantidade de vagas de estacionamento disponibilizadas para a DATAPREV; 

f)  Plantas baixas de arquitetura em meio digital (formato DWG); 

g)  Projetos de instalações elétricas, ar condicionado, telefonia, rede lógica e etc em 
meio digital (formato DWG); 

h)  Escritura e Certidão RGI (constando a edificação); 

i)  Licença do Corpo de Bombeiros; 

j)  Habite-se da Prefeitura Municipal; 

l) Registro fotográfico, com imagens internas e externas do imóvel oferecido à 
DATAPREV. 

6.2 A validade das propostas deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, 
contados do último dia previsto para entrega das propostas, prorrogável mediante 
interesse da DATAPREV e acordado entre as partes. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 O aluguel avençado terá por base o valor apresentado pela avaliação a ser elaborada 
pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com vigência a partir da efetiva ocupação do 
espaço e será reajustado anualmente, tendo por base a variação do IGP-M, da 
Fundação Getúlio Vargas, ou, na ausência deste, por outro índice que vier a ser 
estipulado pelo Governo Federal para reajustamento de contratos de locação de 
imóveis não residenciais. 

7.2 A locação reger-se-á pela Lei Federal nº 8245/91, Lei Federal nº 13303/2016 e 
alterações posteriores. 

7.3 A DATAPREV somente se responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes 
do Artigo 23 da Lei Federal nº 8245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de 
água, esgoto e energia elétrica, bem como as despesas condominiais regulares, IPTU 
anual proporcional ao período da locação e seguro contra incêndio, após a efetiva 
ocupação do imóvel. 
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7.4 O proponente escolhido deverá apresentar título de propriedade do espaço, 
devidamente transcrito no Registro de Imóveis, assim como os demais elementos 
necessários à aprovação de sua proposta e formalização do contrato de locação, tais 
como: CPF, identidade e, em caso de empresa, CNPJ, contrato social, bem como 
declaração de que não existem débitos com relação ao imóvel (água, esgoto, luz, taxas 
condominiais e demais impostos / taxas – sejam elas municipais, estaduais e / ou 
federais). 

 

8. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 

8.1 As propostas deverão ser entregues no Serviço de Gestão Administrativa – SSCL 
localizado à Rua Padre Roma, 409, Centro, Florianópolis - SC, CEP: 88010-090. 

8.2 O prazo para entrega das propostas é de até 20 (vinte) dias corridos, contados da data 
da publicação no D.O.U. (Diário Oficial da União) e em jornal local de grande 
circulação. 

8.3 Dúvidas poderão ser esclarecidas com o Sr.  Marcelo Andre Ferreira Silva, pelo e-mail 
marcelo.andre@dataprev.gov.br ou pelo telefone (48) 3877- 4753 ou com o Sr. Charles 
Antonio Vieira, pelo e-mail charles.vieira@dataprev.gov.br ou pelo telefone (48) 3877- 
4962. 

 


