
 
 

P O I E S I S  

TR-eletricaAC-SEDE-R1 
 

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP 

Tel/Fax: 11 3361 4976 www.poiesis.org.br 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA 
 
 
 

 
 
 

ADEQUAÇÕES DA PLANTA ELÉTRICA: 
INSTALAÇÃO DE QUADRO E CIRCUITO  

PARA SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR 
 
 

 
 
 

Equipamento: 

Edifíco Sede POIESIS 
São Paulo/SP 

 
 
 
 
  



 
 

P O I E S I S  

TR-eletricaAC-SEDE-R1 
 

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP 

Tel/Fax: 11 3361 4976 www.poiesis.org.br 

 

ÍNDICE 
  
 
 
 

1. OBJETIVO GERAL 
2. JUSTIFICATIVA 
3. DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
5. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
7. GARANTIA DOS SERVIÇOS 
8. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
9. DOS PREÇOS E PAGAMENTOS 
  



 
 

P O I E S I S  

TR-eletricaAC-SEDE-R1 
 

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP 

Tel/Fax: 11 3361 4976 www.poiesis.org.br 

 

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA 
 
 

1. OBJETIVO GERAL 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em eletricidade e instalações elétricas 
para instalação de novo circuito de distribuição de força exclusivo para implantação de sistema de Ar 
Condicionado na sede da Poiesis, com fornecimento de material e mão de obra. No edifício sede da 
POIESIS, situado à Rua Lubavitch, 64 – Bom Retiro – São Paulo/SP.  

2. JUSTIFICATIVA 
A presente contratação justifica-se pela necessidade de adaptação da planta elétrica do edifício sede da 
empresa, para a implantação de um conjunto de aparelhos condicionadores de ar. 

3. DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

3.1. A contratação da Empresa será feita sob regime de empreitada por Preço Global, 
considerando material e mão de obra especializada. 
 
3.2. A CONTRATANTE não aceitará, posteriormente, que a CONTRATADA venha considerar 
como serviços extraordinários aqueles resultantes do prescrito neste Termo de Referência. 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

4.1. Os proponentes devem realizar visita/vistoria prévia no local onde serão realizados os 
serviços abaixo especificados. 
 
4.2. A visita/vistoria prévia deve contribuir para elaboração de proposta detalhada 
verificando-se todas as condições do local de trabalho, pontos de energia, horários de acesso, 
armazenagem de equipamentos e materiais, segurança e/ou qualquer outro aspecto para o 
perfeito cumprimento e conclusão dos serviços. 

 
4.3. A visita/vistoria deverá ser agendada pela Coordenadoria de Patrimônio da 
CONTRATANTE: 

 
Coordenadoria de Patrimônio/Gerência Administrativa 
Rua Lubavitch, 64, Bairro do Bom Retiro, São Paulo/SP 
Coordenador: Sr. Luis Fernando Alemar 
telefones:  11-4096-9598 11-99877-6309 
email:  alemar@poiesis.org.br 

 
4.4. Para fins de formalização de contrato, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

 Contrato Social e alterações – cópia simples; 

 RG e CPF do(s) representante(s) legal(is); 

 Indicar conta bancária ou informar se o crédito será por boleto bancário; 

 Cópia Cartão CNPJ; 

 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União; 

 Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros (Certidão INSS); 

 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;  

 Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo; 

 Certidão de Tributos Mobiliários. 

mailto:alemar@poiesis.org.br
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4.5. A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar o serviço em no máximo 5 (cinco) dias úteis 
contados da assinatura do Contrato. 
 
4.6. Os serviços deverão ser dirigidos por funcionários devidamente habilitados. 

 
4.7. 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 nº 3214, de 08 de Junho de 1978. 

 
4.8. Serão de uso obrigatório os “Equipamentos de Proteção Individual – EPI”, obedecido ao 
disposto na Norma Regulamentadora NR-6. 

 
4.9. Deverá atingir o fim a que se destina com a eficácia e a qualidade requerida.  

 
5. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
Todos os materiais e serviços devem seguir as normas e os padrões de segurança pertinentes. 
 

5.1. Instalação de (01) um quadro elétrico (QDAC), novo e exclusivo, para sistema de ar 
condicionado - para direcionamento exclusivo dos circuitos elétricos existentes e programados, 
e potência aparente de 70 kVA. 
 

5.1.1. O quadro deverá ser projetado, construído e ensaiado de acordo com as 
prescrições da Norma NBR 6808 da ABNT e nos pontos omissos conforme Normas 
NEMA 
5.1.2. O quadro deverá ser para instalação aparente, com porta frontal, sendo os 
componentes internos montados em placa de montagem fixada na parte traseira do 
painel e fechado por meio de espelho frontal interno. O grau de proteção deverá ser 
determinado em função do local de instalação do mesmo. 
5.1.3. Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico com grau de pureza mínima 
de 99,9%, sem emenda, fixados na chapa através de isoladores e parafusos 
bicromatizados, com arruelas de pressão. 
5.1.4. Os disjuntores de proteção dos circuitos deverão ser termomagnéticos, com 
corrente nominal determinada pela carga a ser instalada (ver projeto da empresa de ar 
condicionado); prever no mínimo, 20% de espaço livre para expansão futura (circuitos 
reservas). Os módulos não utilizados deverão ser vedados com tampas plásticas 
apropriadas. 
5.1.5. O quadro e todos os dispositivos neles montados deverão possuir placas de 
identificação com as mesmas designações dos desenhos. 
5.1.6. Este quadro deverá ser construído em chapa de aço, espessura mínima de 1,9 
mm (14 USG), pintura em epóxi em processo eletrostático, com espelho articulado e 
porta com dobradiças embutidas e trinco. 
5.1.7. Os disjuntores, geral e de circuitos terminais, deverão ser fixados por meio de 
trilhos ou garras de fixação 
5.1.8. Os circuitos deverão ser identificados através de etiquetas indeléveis, de 
plástico ou acrílico, de cor preta, com legendas na cor branca, fixadas no espelho 
frontal interno 
5.1.9. Prever barra de cobre para o terra, com diversos pontos para ligação de cabos 
através de parafusos bicromatizados, com arruelas de pressão, identificada pela cor 
verde-amarela. 
5.1.10. Antes da fabricação do quadro, deverão ser apresentados ao cliente para 
aprovação: (1) Desenho dimensional; (2) Diagrama unifilar de força; (3) Relação de 
materiais, e; (4) Lista de etiquetas; 
5.1.11. Este quadro deverá ser instalado no 5º andar do edifício sede, próximo ao 
local onde serão dispostas as unidades condensadoras. 
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5.2. Instalação do cabeamento elétrico entre o QDAC e o QDF, e de (01) um disjuntor 
específico, a ser instalado no QDF, localizado no térreo da edificação de corrente do 
barramento. 

5.2.1. Alimentação através de um circuito tripolar (03 fases + terra), protegido por 
uma chave seccionadora - fusível (ou disjuntor) a ser instalada no QDF, localizado no 
andar térreo da edificação, que possui espaço suficiente e capacidade para suportar o 
acréscimo de carga. 
5.2.2. O encaminhamento dos mesmos deverá ser verificado no local.  
5.2.3. Deverão ser utilizados produtos, preferencialmente, das mesmas marcas 
daqueles instalados atualmente.  
5.2.4. Deverão ser utilizados condutores de cobre eletrolítico com isolação de 
0,6/1,0 kV para alimentação do QDAC e 750V para os circuitos de distribuição 
unipolares e protegidos mecanicamente por eletrodutos em aço galvanizado 
eletrolítico.  

 
5.3. Verificar, para eventual substituição, o disjuntor instalado atualmente no QGBT 
(Quadro Geral de Baixa Tensão) para o circuito a ser utilizado, de forma a manter/regular a 
capacidade de condução de corrente. 

 
5.4. Apresentar, respeitando o observado na norma ABNT 5410 e em toda legislação 
pertinente, projeto técnico para distribuição de força junto às unidades condensadoras a serem 
alimentadas pelo novo quadro QGAC, dimensionado adequadamente para novas cargas, a 
quantidade de circuitos e a capacidade dos mesmos será em função do projeto de ar 
condicionado a ser elaborado. Considerando que a energia elétrica das unidades evaporadoras 
será suprida pelas respectivas unidades condensadoras. 
 

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

6.1. Valor Global em reais, proposto para os serviços acima relacionados, para implantação 
do sistema de ar condicionado na sede da Poiesis. 

7. GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 

7.1. A garantia dos serviços deverá se estender por um período de 01 (um) ano, contados a 
partir da entrega e vistoria final. 

 
8. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

8.1. O prazo de execução dos serviços é de (15) quinze dias, contados a partir da data de 
início a ser informada pela CONTRATANTE. 

9. DOS PREÇOS E PAGAMENTOS 
 

9.1. O pagamento será efetuado, s.m.j., através de medição única do serviço objeto deste 
termo, devidamente aprovada por responsável da CONTRATADA, em até 10 dias após a 
apresentação da Nota Fiscal referente. 

 
 

 
São Paulo, 24 de fevereiro de 2014  

 
 

Luis Fernando R. Alemar 
Departamento de Preservação de Equipamentos 

 


