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1. JUSTIFICATIVA 

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

técnica que venha a garantir condições internas de temperatura e climatização de acordo com 

Norma da Associação Brasileira Normas Técnicas, NBR/ABNT 16401, bem como as condições 

filtragem e renovação de ar, adequadas a cada ambiente. 

 

2. OBJETO 

Contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE 

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER MODELOS PT OU HI WALL COM GÁS R410 A, 

para um conjunto de (11) salas do edifício sede da POIESIS localizado na Rua Lubavitch, 64, bairro 

do Bom Retiro, São Paulo/SP, incluindo: 

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

funcionamento do sistema de condicionamento de ar aqui definido. 

2.2. Disponibilizar todo e qualquer material e mão-de-obra necessária à conclusão do serviço, 

salvo o disposto em contrário neste Termo. 

NOTA: REFERENCIA DE EQUIPAMENTOS – FUJITSU, LG. 

  

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A empresa contratada para a realização do escopo integral deste Termo obriga-se a: 

3.1. Apresentar especificação completa dos equipamentos parte do Sistema. 

3.2. Fornecer mão-de-obra especializada para os serviços de instalação dos equipamentos do 

Sistema. 

3.3. Fornecer catálogos e manuais de operação e manutenção dos equipamentos do Sistema. 

3.4. Treinar pessoal da contratante para a operação e manutenção básica do Sistema. 

3.5. Realizar testes e apresentar esquemas e relatórios de leitura dos testes realizados. 

3.6. Fornecer os dados de Assistência Técnica de cada um dos equipamentos componentes 

do Sistema. 

3.7. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva da instalação até o 

recebimento definitivo do Sistema pela CONTRATANTE. 

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

necessárias para execução dos serviços. 
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3.9. Corrigir/reparar/refazer as suas expensas, em prazo não superior a (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. 

3.10. Executar o serviço durante o horário comercial e em finais de semana, desde que 

devidamente comunicados à CONTRATANTE, sempre da maneira mais organizada limpa e 

possível.  

3.11. Realizar limpeza pós-obra no local. 

3.12. Instalar os drenos necessários para adequação e funcionamento dos equipamentos. 

3.13. Fornecimento e instalação de cabo PP em todo percurso das tubulações. 

3.14. Apresentar a contratada necessidade de elétrica para atender a demanda dos 

equipamentos a serem instalado, objeto deste termo. 

 
4. GARANTIA 

4.1. Apresentar a garantia do fabricante para os equipamentos instalados. 

4.1.1. A garantia deverá abranger a substituição de peças e os consertos necessários, 

incluindo mão de obra, podendo não abranger componentes elétricos, fluídos 

refrigerantes, defeitos ou danos resultantes de operação incorreta ou rede elétrica 

defeituosa, bem como desgaste normal pela utilização dos equipamentos. 

4.1.2. Apresentar a garantia da montagem dos dutos e acessórios. 

 

 5.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

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

espaços e dependências para execução do serviço. 

 

6.  LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

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

exibidas no item 14 subsequente. 

 6.2.  

7. VISTORIA 

7.1. Os proponentes procederão à prévia visita ao local onde será realizado o serviço, para 

análise e proposta do projeto garantindo o melhor custo benefício. 
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7.2. A visita deverá ser previamente agendada com o Eng.º Luís Fernando Alemar, 

Coordenador de Patrimônio da CONTRATANTE, pelo telefone 11-4096-9895 ou pelo 

endereço eletrônico alemar@poiesis.org.br. 

7.3. Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de 

execução, o qual será aprovado pela CONTRATANTE. 

7.4. 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 . 

    

8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E JULGAMENTO 

8.1. Será considerado para efeito de contratação o menor valor Global em reais, proposto 

para o projeto de climatização e fornecimento de equipamentos das salas contempladas 

neste termo de referencia conforme descrito no item 14. 

8.2. As empresas que participarem deverá enviar juntamente com a proposta uma 

apresentação com referências de serviços similares ou de porte superior com 

identificação dos respectivos clientes com os quais realizou. 

8.3. Preencher e enviar em conjunto com a proposta, a tabela conforme item 14. 

NOTA: As propostas que forem apresentadas fora das especificações ou tecnicamente 

inexequíveis serão desclassificadas.  

 

9.  PAGAMENTO 

A Prestação de serviço e fornecimento de equipamento de ar condicionado descrito neste termo 

de referencia será pago em duas etapas: 

a. Primeira parcela de 50% em 20 (vinte) dias após a entrega dos equipamentos de ar 

condicionado; 

b. Segunda parcela contemplando os 50% restantes em 20 (vinte) dias após a instalação 

entrega da obra e homologação por parte da contratante.  

 

10.  DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

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

documentos: 

 Atestado de Capacidade Técnica. 

 Inscrição no CNPJ; 

mailto:alemar@poiesis.org.br
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 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 Ato Constitutivo e alterações subsequentes, 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; 

 Prova de inscrição no cadastro estadual ou municipal, relativo à sede ou ao 

domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto de cotação. 

 Ultima guia de recolhimento do INSS dos colaboradores; 

 Certidão negativa de débito do INSS 

11. DA PROPOSTA 

11.1. Deverá constar na proposta: o projeto das instalações, as características e 

informações detalhadas dos fabricantes e fornecedores dos equipamentos do Sistema, 

bem como as informações a respeito da garantia dos mesmos. 

10.1.1. Apresentar a garantia do fabricante dos equipamentos. 

11.1.2. Apresentar autorização/certificação do instalador pelo fabricante. 

 

12. IMPLANTAÇÃO 

11.1. 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. 

11.2. 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. 
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13.2. Serão de uso obrigatório os “Equipamentos de Proteção Individual – EPI”, obedecido ao 

disposto na Norma Regulamentadora NR-6. 

 

       14.  RELAÇÃO DE SALAS 

 

 

 

15. CROQUIS DOS LOCAIS A SEREM ATENDIDOS PELO SISTEMA 

 

medidas 

principais
área (m²)

4° 13 20 3,35 x 6,55 21,9 1 1 Manhã 14.340 18000

21 59 6,22 x 9,37 58,3 7 7 Tarde 43.380 36000

19 53 5,70 x 9,35 53,3 7 7 Tarde 40.380 36000

6,40 x 6,70 42,9 7 7 Manhã 34.140

6,40 x 6,00 39,1 4 4 Manhã 28.260

28 59 9,30 x 6,40 59,5 5 5 Tarde 41.700 36000

27 60 9,20 x 6,55* 64,4 7 7 Tarde 47.040 48000

23 40 7,5 x 6,3 47,3 8 8 Manhã 37.980 36000

37 27 6,30 x 4,30 27 6 - Tarde 19.800 18000

35 13 4,00 x 3,35 13,4 2 2 Manhã 10.440 12000

34 77 6,70 x 3,80* 42,9 6 6 Manhã 32.940 30000

-                

-                

2°

1°

TOTAL SOMENTE EQUIPAMENTO

MÃODE OBRA

TOTAL

EQUIPAMENT

O EM BTUs.
 VALOR UNIT. 

3°

18
81                             

um ambiente 

só

dois de 

36000 btus

POIESIS: ESTUDO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR

andar sala  nº
área aprox. 

(m²)

Medidas

Nº 

PESSOAS
Nº PCs

POSIÇÃO DO SOL (todas as 

janelas são grandes com 

cortinas blackout)

CÁLCULO
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1º ANDAR 
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DEPARTAMENTO DE COORDENADORIA DE PATRIMONIO. 

SEDE POIESIS – SÃO PAULO – SP 

 

SÃO PAULO, 20 de Outubro de 2014. 


