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PROJETO BÁSICO

í. DO OBJETO

'1.1. A presênte licilêção tem como objelo a contrâtaçáo dê êmpresa especializada em
prestação de serviços de manulenção prevênliva e corretive nos equipamêntos de ar
condicionado, instalados no prédio pertencente à Câmara I\,4unicipal de Sáo Bernârdo - MA.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A qualidade do ar é diretamentê afelada pelo estado de conservação do sistema de

rêfrigeraÉo e climâtização, portanto, uma manutenção pÍeventiva deve ser planêjada e
procêdida por pessoâs quêljficádas.

2.2 Assim, verifica-se que a mânutenção preventiva além de ser uma necessidade
indispensável ao equipamento é, também, uma exigência normaliva de caráter obrigatóaio.

2.3 Tais equipamentos são impresciôdíveis ao desenvolvimenio dâs atividadês desle órgão,
uma vez que proporciona o bem-eslâr, saÚde e conforlo térmico aos servadores da Câmarâ e a
população geral, conforme exigência da portaria 3.523 do Ministério da Saúde de 28/08/1998 e
da Resolução nô I da ANVISA de 16/01/2003.

DA ESPECIFICAçÃO DO OBJETO

@

ITEM oEscRrÇÃo UND oro R$ UNT Rt TOTAL

0í

Manutenção prêvêntive: Apârelho d€ AÍ condicionado do
tipo Split com capacidade 9.000 Btus, ciclo ftio, gás
€cológico R410a, com controle .emoto sem fo, timê €
classificáção eneÍgélica 'A" (baixo consumo de eneÍgia).
lensão 22Ov e sêlo Prccsl A. incluindo condensadora e

MARCA: COMFEE

Serviço 06

oz

Manutênção prêvêntiva: Aparelho dê Ar condicionado do
tipo Split com capacidâde 9.000 Btus, cicto Írio, gás
ecológico R410a, com controle remoto sem fo. time e
classificâÇáo energéticâ 'A" (bâixô consumo de eneeia).
tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensâdoíâ ê
evâporádora.

MARCA:SPRINGER

06
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03

MânutânÉo pÍ€ventiva: Aparelho de Arcondicionado do
tipo Janslâ com capacidade 9.000 Btus, ciclo írio, gás

ecológaco R410a, com controle íemolo sem fio, lime e
classifrcaÉo energética '4" (baixo consumo de energia),

tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensâdoÉ e

MARGA:SPRINGER

Serviço 06

04

ManrÍençáo preventiva: Apârelho de Arcondicionado do
tipo Split com capacidade 9.000 Btus, ciclo Íio, gás

ecológico R410â, com conlrcle remoto sem fo, tme e

classifcaÉo eneÍgéiica 'A (baixo consumo de êneígia),

tensão 220v e selo Procel a, incluindo condênsadora e

MARCÀ:ELETROLUx

Serviço 18

05

ãiiGnçao prevsÍrtlva: Apârelho de Arcondicionado do

tipo Janela com capacidadê 24.000 gius, ciclo f o, gás

êcológico R410a, com contrcle remoto sem fo, time e

clâssificaÉo eneQélica 'A' (baixo consumo dâ 6nêEia),
tênsão 220v e sêlo Procel A. incluindo condensado.a e

MARCA:ELBRUS

sêrviço 24

ITEM DESCRTçÃO UND QTD RS UNÍ R§ ÍOTÀL

06

Manutênção corÍêtiva: Aparelho de Ar condicionado do

tipo Split com capacidade 9.000 Btus, cicb fno, gás

ecológico R410a, com controle remoto sem fo, tim€ e

classifcaÉo eneígêlica "4" (baixo consumo dê energia),
tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensêdora e

MARCAICOMFEE

Serviço 03

07

Manutencão corrotivâ: Aparelho de Ar condicionado do
tipo Split com capacidade 9.000 Btus, ciclo íno, gás
ecológico R410â, com controle remoto sem fo, time e
classiÍicaÉo enêÍgéticê 'A (baixo consumo de ênergia),
lensão 220v e sêlo Procel A, incluindo condensádora ê

MARCA:SPRINGER

Serviço 03

08
Manutençáo corrotiva: Aparelho de Ar condicionado do
tipo Janêla com capacidade 9.000 Btus, ciclo Írio, gás
ecológico R410a, com conÍole rcmoto sem fro, lime e
clâssificâÉo eneÍgélica '4" (baixo consumo de ên€rgia),

Serviço 03

M'
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# Previsão de 06 (seis) mánulênÇóes preventivas para cada aparelho de ar condicionado.
,Ê# Previsão dê 03 (três) menutênçôes correiives pârâ cada aparelho de ar condicionêdo

4. CONO|ÇÕES OE FORNECTMENTO, LOCAL E pRÂzO DE EXECUçÂO:

4.1 Serão realizadas, conforme solicitação íormal realizada pelo Executor do Contrato, Visilas
Técnices pâra I\4ANUTENÇÃO PREVENTTVA E CORRETTVA, quando houvêr defeito que
diÍiculte ou impossibilile o seu Íuncionamento.

5. OUTRAS EXIGÊNCIAS:

5.,, Todos os equipamentos ãcima retacionados estarão contratados sob a ctáusuta de
manulenção corretiva e preventiva, isio é, poderão ser enviâdos parâ consêrto, como tembém
serão periodicamêntê revistos, segundo cÍonogrêma de mênutenção preventivâ a ser
elaboredo êm ecordo entre as pertês;

lensão 220v e s€lo Procêl A. incluindo condensadord e

ARCA: SPRINGER

09

Menutênçâo coÍretiva: ApaÍelho de Ar condicionado do
tipo Split com capacidade 9.000 Btl,3, ciclo íiio, gás
êcológico R410a, com controle remoto sem fo, time e
clâssiíicáção enêÍgélica ?" (baixo consumo de energiâ),
tensáo 220v € selo Procel A. incluindo condensadora ê

MARCA] ELETRÔLUX

09

10

Manutençáo corrêtivâ: Apârêlho de Ar condicionado do
tipo Janela com capacidade 24.000 Btrrs, ciclo fiio, gás
ecológico R410a, com conlÍole remoto sem fio, time e
classifcaÉo energélica '4" (baixo consumo de enelgia),
tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora ê

MARCA: ELBRUS

Sêrviço 12

APARELHO QUANTIOAOE TOTÂL
Split coÍn.àpàr rddoê 9.OOO Btus . MARCÂ COtr.a-ÉE 01
Split com capacidade 9.000 Btu3 - üARCA:
SPRINGER

01

Janelá com capacidade 9.000 Btus - MARCA:
SPRINGER

01

Split com capacidade 9.000 Btus - MARCA|
ELEÍROLUX

03

Split com capacidad€ 9.000 Stus -ARcÂr ELBRUS 04

#
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5.2 - Comprovaí, sempre quê exigido pela CONÍRATANTE, a procedência original das peças,

partê dê pêçâs, componêntês e oulros matêriais necessários, se necêssário por meio dê notas

fiscais;

5.3 - As peçês, parles de peÇâs, componentes e oulros matêriais fornecidos pela

CONTRATADA deveráo ser originais e poderáo ser subslituídos por similar de boa qualidade,

apenas quando hou ver ju stificêtiva Íundâmentâdâ, previamenle aceita pelo Conlralante;

5.4 - As êmpresas interêssadas em parlicipâr da licilaÉo deverão vistoria para veriÍlcâr âs

condições dê conservâÉo ê íuncionemento dos equipamenlos;

5.4 í - Os êquipamenlos encontrâm-se instalâdos nos locais descriminados conforme item 3.0

6. ESpECTFTCAÇÔES TÉCNTCAS OOS SERVTÇOS:

ô í - Os sêrviÇos de manutençâo preventiva e correliva deverão ser realizados por técnicos

especializados com emprego de tecnica aperíeiçoâda, ferramenlas adequadês para o tipo de

equipamento ê deveíá obÍigaloíiamentê, obedecer as recomendaçôes da Portaria M.S. n"

3.523 de 28/0/1998 e de acordo com o seguinte roteiro de manutenÉo:

6.1.1 - Manutenção Prevenltva:

a) Vêriícar e eliminar sujeira, danos e corrosáo no gabinête, na moldura da serpenlina e da

bêndeja;

b) VerificaÍ operaçâo de drenâgem de águâ da bandeja;

c) Verificâr o estado de conservação do isolamenlo termo acústico (se está preservado e se

não tem bolor);

d) Verificar a vedação dos painéis de fechamenlo do gabinete;

ê) Lavar a bândeja e serpenlina com remoção do bioÍlme (lodo) sem uso de produtos

dêsenorâxantes e corrosivos;

f) Lampar o gabinete do condicionador;

g) Verificar os filtros de ar;

h) Verificar e eliminar as frestas dos filtros;

i) Limpâr o elemento fillranle;

6.1.2 - Manutenção Corretiva:

a) Os serviços de manutenção corrêtivê, quando necessários serão solicitados pela contratánte
e deverá ser precedido de um orçamênlo prévio que deverá ser preparado pela CONÍMTADA
de formâ detalhada, abrangendo marca, modêlo ê numero de lombamento patrimonial dos
equlpamentos consertados, e dêverá constar nome das peças, quantidedes, rêfêrências,
modelos etc. a sêrom substituídas;

@



a.'1) Os serviços seráo executados no local ondê os equipamenlos se encontram instalados,

excelo nos casos em que em íunÉo da nalureza do deÍeito apresentado, haja necessidade de

desloú-los até oficina da CONTMÍADA, quando será necessáriê a aulotizaçáo dà

CONTMTANTE, sêm que o deslocámento incora em qualquer ônus;

b) Todas as peÉs, compressores, filtros e gás rêfrigeranle, quando Íor neces§á a a

substiluição, deveráo ser fornecidos pela CONTRATADA, não sendo aceito peças usadas ou

recondicionadas, ou seia, deverão sêr novas e genuínas, bêm como o orçamento prévio será

submelido à veriÍicação de queos preços conslanles do mesmo são compatíveis com os dê

mêrcado;

c) Quendo da solicitaÉo de orçemenlo prévio â contrâlante delerminará o prazo máximo pâía

aprêsêntação do mêsmo que não poderá excêder 48 (quarenta ê oito horas);

d) A CONÍRATANTE podeÍá recusâr o orçamento e pedk revisão, e a contrâtadâ deverá

fornecer o que for aprovâdo;

e) As peças compressoras e íiltros quando substituídos deverão sêr enlregues à contratante

após o conserlo dos equiPamentos;

f) Os serviÇos de manulenÉo correliva somente seráo executados pela contratada após a

aprovação do orçamento prévio e respectiva autorizaçáo dacontratante;

g) A empresa contratada deverá eleborar e enlregâr a contratante um cronograme de execuÉo

da manutenção pÍeventiva com base naperiodicidade.

6.1.2.1 - Da Reposição de Peças

a) Será de responsabilidade da CONÍMTADA o fornecimento dos materiais seguintês:

fusiveis, parafusos, correias, imãs, terminais elétricos, graxas, solvenles, produtos químicos de

limpeza, materiais contra a corrosão e para proleçáo antiferruginosa, tinta, lixa, neukol,

undersêâ|, fitâ isolantê, álcool, filtro secador, espuma de vedeÉo, massá de vedação, vasêlina,

eslopâs, sacos pláslicos para acondicionamento de detrilos, materiais pâra solda, zaÍcão,

vaselina, R-22, trapo, óleos lubriflcantes, oxigênio, nitrogênio, acetileno, gases freon, materiajs

e produtos de limpeza em geral e de sislemas frigorificos e desincíustanles;

6.2 - A Conkatada deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços por ela

exêcutados, objelivândo:

a) Procêder eventuâis substituições dê seus êmpregados, dando ciêncie préviâ ao executor
deste contralo;

H
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b) Manter êlêvado padrão de qualidade dos serviços prestados;

c) Mântêí permanente contato com a Ílscalização da Contratânle, para solúçâo de eventuais
problemas.

6.3 - Os serviços deveíão ser providenciados pela CONÍRATADA, duranle toda a execução
dos sorviços, â adêquada proteção das inslalâçõês existêntês de modo a garantir a
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8.5. Apresentar pessoal uniíormizado e devidamênte identificado para realizar sêÍviços
dentro das dependências da CONTRATANTE

8.6. Fornecer à CONTRATANTE mão de obra especializada e qualificada, conforme
especiíicêdo nêsle Têrmo de Referênciâ, ê que deveráo ser maiorês de '18 anos.

8,7, Todos os materiais e íerramentas necessários para a execuÉo dos serviços de
menutenÉo coÍetiva são dê responsabilidade da CONTRATADA.

8.8. Responsabilizar-se por iodos os encargos previdenciários e obrigaçôes sociais
previstos na legislação sociel e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá]os na época
ptópria, vez que os seus empregados não mênterão nenhum vínculo empregatício com

estanqueidade das mesmas quânto a eventuais danos causados porpoeiras e rêsíduos de

demolições, desmontagens e/ou execuÉo de serviços.

7. DO PESSOAL A SER EMPREGADO NO SERVIçO

Zí - O pessoal da Contratada, por êla recrulado em seu nome e sob sua inlêira e exclusiva

responsabilidade e designado parâ â execução dos serviços, deverá atender, denlre outros, os

seguinles requisitos mínimos:

a) Ter qualificaç.áo para o exercício das alividades que lhes foram confiadas;

b) Ser pontuâl e assiduo ao lrabalho;

c) Ter bons princípios de urbânidedê e âpresêntar-se semprê com uniforme complêto, limpo e

com crachá.

8. OAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

8.'1. ResponsabilizâÊse pelo fornecimento, sem ônus pârê ê CONTRATANÍE, de todo o
material de consumo instrumental, equípamentos de proteção - EPI's, ferramentas e

demais aparelhagêns necessárias para a execução dos serviços.

8.2. Manler organizado, limpos e em bom eslado de higiene o local onde esliver executando

os serviços de manutenção, especialmente as vias de circulaÉo, passagens e

escadarias, coletando e removendo as sobras de materaais, êntulhos e detritos em
gêral.

8.3, Responsabilizar-se pêlo íornecimenlo dos máteriáis de consumo necessátios à

execuçâo dos sêNiços, tais como: de limpêza, lubrificação, graxas, eslopas, soldas,
produtos de pjntura, nitrogênio, oxigênio, acetilêno, gás, etc.

8.4. Responsabilizar-se pela manulençáo da disciplinâ de seus prepostos, podendo a
CONTRATANTE soliciteÍ e substituição de qualquer técnico cuja permânêncra sejâ,
considerada inadequada na área de trâbalho.

â CONTRATANÍE,

@
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8.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigaçóes êstabelêoidas na

legislação específicâ de acidentes de trabalho, quando, em ocorrêncie da espécie,

forem vítimas os seus emprêgedos quando da prestãção dos serviços.

8.'10. Assumir lodos os encárgos de possível demanda lrabalhista, civil ou penal,

relacionadas à prêstaÇão dos serviços.

8.'11. Prestar o serviço conlralado de formê completa, sem ulilizar paliativo substitulivo

como por câráter permanente, ou deixar de providenciaÍ recomposição

complementar.

8.12. Executar, não podendo recusar-se sem motivo iustiÍlcado, os serviços determinados
pêla FlScALlzAÇÃo.

8.'13. Responsabilizar-se em não usar indevidamente patêntes regislradês.

8.14. ResponsabilizaÊse em não destruir ou danificar equrpamentos por culpa ou dolo de

sêus âgentês ê caso aconteça sêrá de inieirâ responsabiljdede da CONTMTADA
suâ substiluiÉo sem ônus para a CONÍMTANTE.

8-15- I\,4anteÊse, durante toda a exêcuçâo do contrâto, em compatibilidade com as

condições de habilitação e qualiÍlcaçáo exigidas nê licitâção.

8.16. Assumir a responsabilidâde por este conhâio e não transferir a outrem, no todo ou êm

parte, o objeto do presente Termo de Referência, sem prévia anuênciâ dâ

Rêpresentação da CONTRAÍANTE.

8.17. Designar uma pessoa responsável que esteja ciente de lodo o andamento do conlrâlo

8.18. Comprovar no inicio de execução do contrato, através do selor responsávêl pela

fiscêlizaÇão, a capacidade operacional dos Técnicos envolvidos na execuÉo dos

seNiços conforme delermrnado a seguir:

8.'19. Executar os serviços objelo desta licitação, descrito no item 7 - Da Exêcuçáo dos

SêNiços, em lotal conformidade com o estabelecido neste Termo de Reíerência.

09. DAS OBRIGAçÔES DO CONTRATANTE

9.1, Exercer â fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados para esse
fim, ne íormâ prêvista na Lei No 8666 de 21 de junho de 1993.

9.2. Efeiuar o pagêmento dos serviços prestados nâs condições eslabelecidas no contralo.

I3 Solicitâr à CONTRATADA todâs as orovidênciãs nêcêssárias ao bom endemento dos
serviços.

9.4. Reieitâr, no todo ou em paíe, os seNiços exocutados em desacoÍdo ôom as
respectivas especifcaçóes. ( ,

w'
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9.5. Solicitar a substituição do empregado que não esliver desempenhando suas atividades

a conlento, de acordo corn o estabêlecido neste Termo de Referência,

9.6. Notificar a Contratada, por es6rito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constatadas nos serviços preslados, para que sejam adotadas as medidas coflelivas
necessárias;

10. DO PRÂZO DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10.2. O contrato de manuienção terá vigência de até 3'111212019, â contar da data dâ

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, até o limile de
(60) sessenta meses, de acordo com a 1ei8.666/93.

í1. OA FORMA DE PAGAMENTO

1'1-1 - O pagamento sêrá efetuado em moeda corrente nacional em até 30 (lrinta) dias. após a
apresentação da Nota fiscal/Íalura no valor total correspondente aos itens fornecidoô duranle
os últimos 30 (trinta) dias antecedentes à data de emissão da reÍerida Nota Fiscal. A mesma

dêvê êstar dêvidâmênlê atêstada por sêNidor dêsignado para estê fim.

1 1.1 .1 - A CONÍMTADA deverá protocolar na sede desta C[,/SB a solicitação
de pagamenlo, assinada e carimbada pelo representante lêgâl de êmpresa em papêl

limbrado, contendo o no do processo licilatório, as informaçõês pêra crédito em conta
corrente como: nome e númêro do Banco, nome e número da Agênciá e número da
conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em lelra bem

lêgível, juntamênle com cópia do conlrato, cópia da nota dê empenho como também as

demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade dê Situação do Fundo de

Garantia do Tempo de ServiÇo - FGTS, Cerlidão de Débilos Írabalhistas - CNDT,
Certidão Negaiiva de Débito junto à Prêvidência Social - CND, Certidão Conjuntâ
Negativa de Débitos Relativos a Trrbutos Federais e à Dívida Aliva da União, expedida
por órgãos da Secretara da Recerta Federal do Erasil e da Procuradoria Geral da

Fazenda Nacional, e cerlidôes neoativas de débitos expedidas por órgãos das
Secretarias dê Fazêndâ do Eslado e do l\,,lunicÍpio.

1'1.2 - Como condição pare Administração efetuar o pagamento, a licitantê vêncedora deverá
manter as mesmas condições de habllitação;

11.3 - O recebimênto não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perÍeilo desempenho
do material íoÍnecido, cabendo-lhe sanar qLraisquer irregularidades detectadas quando da
ulilização do referido material;

11.4 - A nota fiscal/faiura deverá ser em tida pêla própria Contratadâ, obrigatoriamente com o
número dê inscrição no CNPJ com quê íoi câdastrado no dêpartâmênto dê cadastro de
foínêcêdores da CÀ,4S8, constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo
notas íiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de Íliêis ou da matriz.

@
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í2. DA VISTORIA

12.'1. As êmpresas ljcitantes deverão apÍesentar, obrigatoriamentê, por ocasião da

Habilitação, DeclaraÇão de Vislorie, coníorme Anexo lll deste Edital, comprovêndo
que a mesma tomou conhecimenlo de todas as informações e dâs condiçõês e graus

de dificuldades êxistêntes, para cumprimento das obrigaçôos objeto deste Termo dê

Referência.

12.2. As visitas deverão ser realizadas por qualquêr Prêposlo, mediantê prévD

agendamênto, com um mÍnimo dê 2 (dois) dias útêis antes da daia marcáda para

realizâção do cêrtame.

13 - CRONOGRAMA OE DESEÍÚBOLSO

13.1 - O cronograma de desembolso sêrá mensal no valor de R$ _, conÍorme quantitativo

solicitado, nos termos da alínea "b", inciso XIV do ârt 40, da Lei Federâl no 8.666/93

São Bernardo - MA, 28 de ianeiro de 2019.

Crisonête Monleiro Cost
Aasessoía da CátuaÍa Municipal de

Sáo Bernado


