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1. JUSTIFICATIVA 

 

O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada em 

fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado para o prédio da Sede da POIESIS, 

localizada na  Rua Lubavitch, 64 –  Bom Retiro, visando manter condições de temperatura de 

acordo com a norma NBR 16401 (ABNT – Associação Brasileira Normas Técnicas), bem como a 

filtragem e renovação de ar adequado para cada ambiente. 

 

2. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada em Fornecimento e Instalação de Sistema de Ar 

Condicionado, para (17) dezessete salas do edifício sede da POIESIS, incluindo: 

 

2.1 Fornecer e instalar todos os equipamentos e acessórios necessários para o perfeito 

funcionamento do sistema de condicionamento de ar, que deverá ser do tipo SPLIT system, 

com condensação a ar, filtragem e circulação do ar e refrigeração. 

 2.1.1 Instalar equipamentos de ar condicionado do tipo Split Cassete e Hi Wall, só 

frio, com unidades evaporadoras e condensadoras separadas, com alimentação 

elétrica no padrão 220V/1F/60Hz. 

2.1.2 As unidades evaporadoras deverão ser equipamentos de alta tecnologia com 

operação silenciosa e baixo consumo de energia. Deverão ainda ser instaladas 

próximo ao teto de cada ambiente.  

2.1.3 As unidades condensadoras deverão ser instaladas em laje localizada na 

cobertura do edifício. 

 

2.2 Disponibilizar todo e qualquer material e mão-de-obra necessários à conclusão do 

serviço, salvo o disposto em contrário neste Termo. 
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2.3   Os equipamentos deverão atender localizações e capacidades, conforme tabela abaixo: 

  

Andar Sala Área (m²) Potência (BTU/h) 

4º 

8 22 12.000 

11 37 18.000 

13 20 12.000 

15 26 12.000 

3º 

18 
82 

18.000 

18A 18.000 

19 53 24.000 

20 20 9.000 

21 59 18.000 

2° 

23 40 24.000 

25 15 9.000 

27 79 24.000 

28 59 24.000 

1° 

29 12 12.000 

34 77 24.000 

35 13 9.000 

37 27 12.000 

Térreo 44 92 24.000 

    

TOTAL DE EVAPORADORAS 18 

    

 

3. DETALHES TÉCNICOS 

 

3.1.  Ar condicionado do tipo “Split System”, com condensação de ar, filtragem e circulação 

do ar e refrigeração dividida em duas unidades: evaporadora e condensadora, compostas 

pelos seguintes componentes: 

 

3.1.1. Unidade Evaporadora: Equipamento de Alta tecnologia. Operação silenciosa e de 

baixo consumo de energia. 

3.1.1.1. Ventiladores de Insuflamento: Centrífugo do tipo siroco, dupla aspiração, 

com rotor, balanceado e acionado direto por motor elétrico. Três velocidades de 

insuflamento do ar no ambiente. 
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3.1.1.2. Serpentinas: em tubos de cobre com áleas de alumínio, expandidos 

mecanicamente. 

3.1.1.3.  Filtro de Ar: do tipo lavável, em manta poliéster 

3.1.1.4. Controle Remoto: sem fio 

3.1.1.5. Quadro Elétrico: montado internamente no gabinete do evaporador, 

contendo todas as chaves e fusíveis de comando e proteção dos motores. 

3.1.2. Unidade Condensadora: Composta por gabinete metálico, ventilador do 

condensador, serpentina de condensação e também por: 

3.1.2.1. Compressor: alternativo Hermético, com dispositivos de proteção e 

montado sobre base anti-vibrante. 

3.1.3. Interligações frigoríficas: devem ser feitas entre as unidades evaporadora e 

condensadora através de tubulações de cobre, completas com acessórios, isolamento 

térmico nos trechos de baixa pressão, limpeza interna, vácuo e carga de refrigerante R-

22. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. Fornecimento e instalação dos equipamentos de ar condicionado 

4.2. Fornecimento e instalação de linha frigorífica de até (24) vinte e quatro metros. Por 

unidade evaporadora. 

4.3. Mão de obra especializada para os serviços; 

4.4. Fornecimento de catálogos, manuais de operação e manutenção, esquemas e relatórios 

de leitura nos testes; 

4.5. Assistência técnica e ensinamentos aos futuros encarregados na manutenção da 

instalação posterior a entrega; 

4.6.  Manutenção preventiva e corretiva da instalação até o recebimento definitivo; 

4.7. Assumir todas as responsabilidades, civis, trabalhistas e tributárias que se fizerem 

necessárias para execução dos serviços; 

4.8. Corrigir/reparar/refazer as suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias, contados da 

notificação da Contratante, os serviços nos quais forem constatadas falhas, imperfeições ou 

irregularidades resultantes da execução ou do material empregado; 
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4.9. O serviço deverá ser executado de maneira mais limpa e organizada possível, evitando 

respingos no piso ou em outros elementos da construção. Móveis e pisos deverão ser 

forrados com papelão ondulado; 

4.10. Realizar limpeza final do local 

4.11. O serviço poderá ser realizado em horário comercial e em fins de semana; 

4.12. Cumprir todas as cláusulas contratuais. 

 

5. GARANTIA 

 

5.1  Apresentar a garantia do fabricante quanto aos equipamentos instalados 

 5.1.1 A garantia deverá abranger a substituição de peças e consertos necessários, 

incluindo mão de obra, não abrangendo componentes elétricos, fluídos refrigerantes 

eventualmente consumidos e defeitos ou danos resultantes de operação incorreta, 

rede elétrica defeituosa, bem como desgaste normal pela utilização dos equipamentos  

5.1.2  Apresentar a garantia da montagem dos dutos e acessórios. 

 

 6.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

6.1 Oferecer condições de trabalho para a empresa vencedora, disponibilizando as salas, 

espaços e dependências para execução do serviço; 

6.2  Ponto de Força para conexão dos equipamentos com características especificadas pelo 

projeto junto aos quadros e painéis do sistema de ar condicionado 

6.3   Fornecimento de Drenagem para os equipamentos; 

6.4  Todos referentes à construção civil. 

 

7. LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

Os equipamentos serão instalados no prédio da POIESIS, conforme plantas dos andares exibidas 

no Anexo I deste Termo. 

 

8. VISTORIA 

8.1. Os proponentes procederão a prévia visita ao local onde será realizado o serviço, 

verificando as condições do ambiente de trabalho, suprimento de água, ponto de energia, 

horários de acesso, armazenagem de equipamentos e materiais, segurança e qualquer outro 
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aspecto que possa merecer especial atenção para o melhor desenvolvimento dos serviços em 

comum acordo com a CONTRATANTE 

8.2. A visita deverá ser previamente agendada com o Engº Luis Fernando Alemar, 

Coordenador de Patrimônio, pelo telefone 4096-9895 ou pelo endereço eletrônico 

alemar@poiesis.org.br. 

8.3. A CONTRATADA, antes do início dos serviços deverá apresentar um cronograma de 

execução, o qual será aprovado pela CONTRATANTE; 

8.4. A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar o serviço em no máximo 5 (cinco) dias 

contados da assinatura do Contrato, devendo a data de início do serviço ser acordada com a 

CONTRATANTE . 

 

9.   PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em  duas etapas, a primeira  em até 15 (quinze) dias após a entrega 

do equipamento e a segunda em até 15 (quinze) dias após a instalação, mediante apresentação 

da Nota fiscal e atestado de conclusão.  

 

10.  DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

O CONTRATADO, para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

 Atestado de Capacidade Técnica. 

 Inscrição no CNPJ; 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 Ato Constitutivo e alterações subseqüentes, devidamente registrados em se 

tratando de sociedade comercial/empresária, e no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 

sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 

 Comprovante de endereço da empresa 

 Comprovante de conta bancária em nome da empresa 

mailto:alemar@poiesis.org.br
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 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, 

relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto de cotação; 

 

11. DA PROPOSTA 

 

11.1 A proposta deverá conter no mínimo: as características do equipamento, marca do 

fornecedor, garantia do equipamento  

11.2 A garantia dos aparelhos deverá ser do fabricante, observado a exigência do instalador 

ser autorizado pelo fabricante 

11.3 Os aparelhos de ar condicionado deverão ser eficientes em relação ao consumo de 

energia, devem ser aprovados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e apresentar 

boa classificação na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). 

 

12. IMPLANTAÇÃO  

 

12.1. Quaisquer soluções para passagem dos dutos através de alvenaria, vidros, ou outras 

adequações, deverão ser apresentadas, discutidas e aprovadas pela Coordenadoria de 

Patrimônio da CONTRATANTE.  

12.2. Durante toda a execução dos serviços o ambiente deverá ser mantido absolutamente 

limpo e organizado de maneira a não atrapalhar as atividades da CONTRATANTE. 

 

13. SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

13.1. Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à Segurança e Medicina do 

Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria do Ministério 

do Trabalho  

13.2. Serão de uso obrigatório os “Equipamentos de Proteção Individual – EPI”, obedecido ao 

disposto na Norma Regulamentadora NR-6. 
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ANEXO I 
Croquis dos Andares 

e dos locais de instalação das 
unidades evaporadoras 
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