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Termo de Referência para fornecimento e instalação de equipamentos de  

Ar-condicionado na Fábrica de Cultura Diadema  

 

Objetivo 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento, 

transporte, instalação de equipamentos de ar-condicionado com instalações de 

drenos e elétrica, com fornecimento dos materiais e mão de obra na Fábrica de 

Cultura Diadema.    

1. Detalhamento do Objetivo 

 

Instalação de 9 (nove) equipamentos de ar-condicionado conforme tabela 

demonstrativa anexa. 

 

Os equipamentos poderão ser fornecidos diretamente por distribuidores/ 

revendas, com faturamento direto ao contratante, desde que intermediados pela 

contratada 

A presente contratação prevê também a necessidade de fornecimento e 

transporte de todos os materiais, instalação das unidades condensadoras na área 

externa, instalação das unidades evaporadoras, instalação elétrica das 

condensadores até o quadro de distribuição com instalação dos disjuntores 

dimensionados para a carga correspondente para cada equipamento, instalação 

dos drenos conforme necessidade evidenciada no momento da visita técnica. 

 

 

 

ITENS QTD Descrição do produto / serviço

4 PISO TETO HORIZONTAL 30.000 BTUS FRIO MONOFÁSICO AR 410

2 HIWALL HORIZONTAL 24.000 BTUS FRIO MONOFÁSICO AR 412

2 HIWALL HORIZONTAL 18.000 BTUS FRIO MONOFÁSICO AR 413

1 HIWALL HORIZONTAL 12.000 BTUS FRIO MONOFÁSICO AR 414

2 5 INSTALAÇÃO DE DRENOS CONFORME APURADO NA VISITA TÉCNICA

3 9 FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM FIO E DISJUNTORES PARA ATENDER TODAS AS MAQUINAS
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 Justificativa 

A Instalação dos equipamentos se faz necessária para manter a 

temperatura e umidade dos ambientes confortáveis e saudáveis para os 

colaboradores e frequentadores da Fábrica.  

2. Local de prestação de serviço 

Rua Vereador Sonnewend Netto , 135 – Centro Diadema – SP 

 

3. Prazo de execução 

Os serviços deverão ser executados em até 30 dias a contar da data da 

Ordem de Serviço  

 

4. Condição de Pagamento 

Até 2 medições para Mão de Obra conforme cronograma físico financeiro, 

15 dias após a emissão da nota fiscal, e no mínimo 21 dias após emissão 

da nota fiscal, para pagamentos referentes ao fornecimento dos 

equipamentos. 

7. Prazo de garantia 
Mínimo de 1 ano para Mão de Obra, e para fornecimento de equipamentos 
será conforme estabelecido pelo Fabricante. 
  

8. Obrigações das partes 
A contratante fornecerá condições adequadas para a execução dos 
serviços, bem como local para armazenamento de equipamentos e 
materiais, permitir o livre acesso dos funcionários da contratada conforme 
datas e horários estabelecidos entre as partes. 
 
A contratada deverá executar os serviços utilizando profissionais 
habilitados e registrados, obedecendo as regulamentações sobre 
segurança e medicina do trabalho contidas nas normas regulamentadoras 
aprovadas pelo Ministério do Trabalho. Será obrigatória a utilização de 
Equipamentos Proteção Individuai – EPI obedecido o disposto na Norma 
Regulamentadora NR-6. 
 
O transporte de funcionários e materiais deverá ser providenciado pela 
contratada.  
 
A contratada deverá visitar os locais e tomar as medidas e outros detalhes 
necessários para realização do serviço, fornecer materiais e mão de obra, 
realizar limpeza final no local, cumprir todas as cláusulas contratuais. 
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9. Habilitação do fornecedor 
 
Comprovação de capacitação e experiência para execução do objetivo  
 
 

10. Critério de Julgamento 
 
Menor preço global 
 

11. Apresentação da proposta 

A proposta deverá conter razão social, CNPJ, endereço, telefone, contato, 

endereço eletrônico e valor global incluindo todos os serviços solicitados 

neste Termo de Referência, considerando mão de obra, matérias e 

fornecimento de equipamento.  

12. Documentação  

A contratada para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os 
seguintes documentos:  

 

Inscrição no CNPJ; 
Inscrição estadual e/ou municipal;   
Registro comercial no caso de empresa individual; 
Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registradas, em 
se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das pessoas jurídicas, no 
caso de sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em 
exercício. 
Relação de no mínimo 2 empresas onde tenha prestado tipo de serviço 
similar; 
 

 

 

 

 

São Paulo, 09 de maio de 2019 

 

 

 

Renzo Dino Sergente Rossa 

Diretor das Fábricas de Cultura 
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