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PROJEÍO BÁSICO

í. DO OBJETO

1.1. A presente licilação tem como objelo a contralação de empresa especializada em
prestação de serviços de manulenção preventiva e corretivâ nos equipamentos de ar
condicionado, instalados no prédio pertêncenie à Càmara À,4unicipalde São Bernardo - Í\,1A.

2, DA JUSTIFICATIVA

2.'1 A qualidade do ar é diretamenle afêtada pelo estado de conservação do sistema de
refrigeração e climâlização, porlanlo, uma manutenção preventrva deve ser planejada e
procedida por pessoas quâliÍcadas.

2.2 Assim, verifica-se que a manulençáo prevenliva além de sêr umá necessidade
indispensáveÍ ao equrpamento é, também, uma exigência normativa de caráter obrigatório.

2.3 Tais equipamêntos são imprescindíveis ao desenvolvimenlo das atividades desle órgão,
uma vez que proporciona o bem-eslar, saúde e conforto térmico aos servidores da Câmara e a
populêÉo gerel, conforme exigência de portâriê 3 523 do Mjnistério da saúde de 2glog/1998 e
da Resolução no I da ANVISA de 16/01/2003.

DA ESPECIFICAçÃO DO OBJETO

ITEM DESCRTÇÃO UND QTD R$ UNÍ R$ TOTAL

0t

llanutenção prêvêntivâ: Apârelho dê Ar condicionaclo do
üpo split com capêcidade 9.000 Btus, cicto íÍio, gás
ecológico R410a, c,om controle Íemolo sem fio, time e
classiÍcáÇão energélic€ "A (baixo consumo de enêrcia),
lensão 220v e sêlo Procêt A. inctuindo conden$dorâ e

MÂRCA: COMFEE

06

02

uanutenção preventiva :7[áreiÉã-ãã7icon-diõionãããao
tipo Split com capacidade 9.OOO Btus, cicto Írio, gás
êcológic. R4l0a, com controte remoto sem tio, time e
classiÍcaÉo €nergética "4" (baixo consumo d€ energia),
tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e

ilÂRCÂ: SPRINGER

Serviço 06

@
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03

Mânutençáo prBvêntiva: Apârelho de Arcondicionado do
tipo Janelâ com capacidade 9.000 Btu3, ciclo írio, gás
ecológico R4í0a, com contmle remoto s€m fio, lime e
clâssiÍcaÉo energéticâ "4" (baixo consumo de ehergia),
tensão 220v e s6lo Procel A, incluindo condênsadoÍa ê

MARCA: SPRINGER

06

o4

Menutençào pÍeventivâ: Apâr€lho de Ar condicionado do
tipo Split com câpaodade 9.000 Blu3, ciclo Írio, gás

êcologico R410â. com conlrolê rêmoto sem fo, time 6
classifcáção energética "4" (baixo consumo de energia),
tensáo 220v e sglo Procel A, incluindo condensadora e

MARCA: ÊLEIROLUX

18

05

Mânutênção prsventiva: Aparêlho de Arcondiclonado do
trpo Janelâ com capacidade 24.000 Btu3, ciclo fÍio, gás

êcológico R410a, com controle remolo sem fio, time e
classificação enêÍgélica "4" (bairo consumo de enerciâ),
tensão 220v e sôlo Proc€l A, incluindo condens€dora e

UARCA: ELBRUS

Sêrviço 21

ITEM DESCRTçÃO UND QTD R9 UNÍ RS TOTAL

06

Mânutençáo conêtive: Aparelho de Ar condicionâdo do
lipo Split com capacidâde 9.000 Btu6, cicto fdo, gás
ecológico R410a, com controle remolo sem t\o, time ê
clâssiÍcação enercélicâ 'A ' (baixo consumo de energiâ),
tensão 220v e selo Procêl A. inctuindo condensadora ê

MÂRCA:COMFEE

03

07

Mânutênção coreüva: Apãretnõ-ê7i conaicl
tipo Split com cãpacidade 9.OOO Btus, cicto fíio, gás
ecológico R410â, com controle remoto sem fio, time e
classiÍicação energélica '4" (baixo consumo de ênerqia),
tensão 220v ê selo Procêt A, inctuiôdo condênsdoÉ ê

MARCAiSPRINGER

Serviço 03

08
Manutenção corretiva ApãEiEã dé7iiõnólcúi
tjpo Janêlâ com capâcidade 9.000 Btus, cicto fÍio, gás
êcológico R410â, com controtê r€moto s6m fio, time ê
classiÍcaÇão energélica "4" (bâixo consumo de ênergia),

Serviço 03

tl
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# Previsão de 06 (seis) manutenções preventivas para cada aparelho de ar condicionado.
í,# Previsão de 03 (três) manutençóes corrêtivas para cadâ âparelho de ar condicionado.

4, coNDtÇôEs oE FoRNEctMENTo, Local Ê pRÁzo oE ExEcuçÃo:

4.1 Serão realizadas, conforme solicitação Íormat reatizâda pelo Executor do Contralo, Visitas
Técnicas pare ITANUTENçÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, quando houvêr dêfeito que
diÍculte ou impossibilitê o seu funcionamênlo.

5. ourRÂs ExtcÊNctas:

5.í - Todos os equipamentos acima relâcionados estarão contratados sob â cláusula dê
manutenção correliva e preventiva, isto é, poderáo ser enviados pera conserto, como também
serão periodicamente revislos, segundo cronograma de mânutenção prevenliva a ser
elabo€do em acordo êntre as partes;

tensão 220v e s€lo PÍocel A, incluindo condensadord €
evaporâdora,

ilÀRCA: SPRINGER

09

Manutenção corrotlva: Aparelho de Ar condicionado do
lipo Split com cápacidade 9.000 Blua, ciclo Írio, gás
ecologico R410a, com conlrole remoto sem fo, time ê
clâssiícação ênergéticâ A" (baixo consumo de 6nergia),
tensão 220v e sêlo Procel A. incluindo condênsadorâ ê

MARCA: ELETROLUX

Sêrviço 09

't0

Manuienção corêüve: Apárelho dê AÍ condicionado do
tipo Janola com capacidade 2/1.000 Btu6, ciclo Írio, gás
ecológico R4í0â, com controle remolo sem fo, lime e
classifcãÇão ene.géticã '4" (baixo consumo de ênergia),
l€nsão 220v e sêlo Procel A, incluindo condensadora e

MARCA: ELBRUS

12

ARELHO OUANTIDAOE IOTAL
Split com capacidade 9.000 Btus - MARCA:CON,IFEE 01
Split com capacidade 9.000 Eltus - MARCA
SPRINGER

01

Janela com capacidaoe g.0OO Éiuã --TARCA
SPRINGER

01

Split com capacidade 9.000 Btus - MARCA:
ELETROLUX

03

Spl,t ron, 
'pd 

.dêÕe 9 0oo Btus ARCA , Be J) o1

ffi
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5.2 - Comprovar, sempre que exigido pela CONTRÁÍANTE, a procedência original dâs p€çâs,
parte de peças, componentes ê outros mãleriais nêcêssários, se nêcêssárao por meio dê notâs
fiscais;

5.3 - As peças, partes de peças, componentês ê outros materiais fornecidos pela

CONTRATAoA deveráo ser originais e poderão ser substituídos por similar de boa quelidadê,

apenas quando houver justificativa fundamentada, previamentê aceita pelo Contratante;

5.4 - As empresas interessadas em participar da licitação deverão visloria para veriÍlcêr as
condições de consêrveção e funcionamento dos equipamentos;

5.4. í - Os equipamentos encontram-se inslalados nos locars descriminados coníorme item 3.0

6. ESPECTFTCAçOES TÉCNtCAS DOS SERVTçOS:

ô 7 - Os serviços de manulenção prêvênliva e corretiva deveráo ser .êelizados por técnicos
especielizados com emprego de técnica aperfeiçoada, íerrâmentas adequadas para o tipo de
equipamento e devorá obrigaloriamente, obedecêr as recomêndaçõês da Portaria M.S. n"
3.523 de 2810/1998 e de acordo com o seguinte roleiro de menutenção:

6,1,1 - Maiulenção Prcventlva:

a, Vêrificar e eliminâr sujeire, danos e coÍosão no gebinele, na moldurê da sêrpentina e da
bandeja;

b) VeriÍicar operação de drenagem de água da bândeja;

c) Veriílcár o estado de conservaÉo do isolamento lermo acústico (se está preservado e se
não tem bolor);

d) Veriricar a vedaçáo dos painéis de fechamento do gabinete;

e) Lavar a bandeja e serpêntina com remoção do biofitme (lodo) sem uso de produtos
desengrâxântes e corosivos;

Í) Limpar o gabinele do condicionador;

g) Verificar os filtros de ar;

h) Verificar e eliminar as írestas dos íiltrosj

i) Limpâr o elemenlo filtrante:

6.1 .2 - Manutenção Corretivd:

a, Os serviços de manulenção corretiva, quando necessáíios serão soticitâdos peta contrâtânre
e devêré ser precedido de um orçamento prévio quê deverá ser preparado pela CONTRATADA
de íorma dêtalhêdê, abrêngendo mârca, modelo e numero de tombamenlo patrimonial dos
equipamentos consertados, e deverá constar nome das peças, quantidades, roferências,
modelos etc. a seÍem substiluídasi

@
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e.í) Os sêrviços serão êxecutádos no local ondê os equipamentos se enconham instalados,

exceto nos casos em que em função da natureza do defeito apresentado, haja necessidade de

deslocá-los até oficina da CONTMTADA, quando será nêcessária a âutorização da

CONTMTANTE, sem que o deslocamento incorra em qualquer ônus;

b) Todas as peÇas, compressorês, filtros e gás refrigerenle, quando for n€c€s§ária a

substituição, deverão ser íornecidos pela CONTRATADA, não sendo acêito peças usadas ou

recondicionadas, ou sejâ, deverão ser novas e genuínas, bem como o oaçamento prévio será

submetido à vêrificaçáo de quêos preços conslantes do mesmo são compatíveis com os de

mercado:

c) Quando da solicilaÉo de orçemento prévio a contratante determinará o prazo máxrmo para

epresenlação do mesmo quê não poderá exceder 48 (quarenta e oito horas);

d) A CONÍRATANTE poderá recusar o orçámento e pêdir revisáo, e a conlratada deverá

fornecer o que for aprovado;

e) As peçâs compressoras e Íillros quando subslituídos deveráo ser entregues à contratanle
após o conserto dos equipamentos;

0 Os serviços de manulenção corretivâ somenle serão executados pela contratada após a
aprovâção do orçamento prévio e respectiva autorizaçáo dacontrâlanle;

g) A empresa coniratada deverá elaborar ê êntrêgar a cootrâtantê um cronograma de execu€o
da manutênção preventiva com base naporiodrcidade.

ô.1.2.1 - Da Rêposição de Paças

a) SeÍá de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos matêriais seguintesi
fusíveis, parâfusos, coÍeras, imãs, terminars eléiricos, graxas, solvênies, produlos químicos de
limpeza, materiais conlra a corrosão e para proteçâo antiíerruginosa, linla, lixe, neutrol,
underseal, fita isolante, álcool, íiltro secador, espuma de vedaÉo, messa de vedação, vaselina,
eslopas, sacos pláslicos para acondicronamento de detrilos, materiêis parâ solda, zarcSo,
vaselina, R-22, trâpo, óleos lubrificanles, oxigênio, nitrogênio, acetileno, gâses Íreon, matêriais
e produtos de limpeza em geral e de sislemas Írigorificos e desincrustantes;

6.2 - A Conlratada dêverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços por ela
executados, objetivando:

a) Proceder êventuais substituiçôes de seus empregados, dando ciência prévia ao exêculor
desle Contralo;

b) Manter elevado padrâo de qualidade dos serviÇos prestados;

c) Manter permanenle conlato com a fiscêlização da Contratante, para solução de eventuais
problêmâs.

6.3 - Os sêrviços deverão ser providenciados pela CONÍRATADA, durante toda a execução
dos serviços, a adequada proteção dâs instalações existentes de modo a garanth a
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êstânqueidade das mesmas quanto â evenluârs danos causados porpoeiras e resíduos dê
demolições, desmontagens e/ou execução de sêturços.

7. DO PESSOAL A SER EMPREGADO NO SERVIçO

Zí - O pessoal da Contralada, poÍ ela recrutado em seu nome e sob sua inteira e exclusiva
responsabilidâde e designado para a execução dos sêrviços, deverá atendeÍ, dentre outros, os
seguintes requisrtos mínimos:

a) Ter qualificação para o exercício dâs atividades que lhes foram coníiadas;

b) Sêr pontual e assiduo ao lrabalho;

c) Ter bons princípios de urbanidâde e apresenlar-se sêmpre com uniforme complelo, limpo e
com ctachá.

8. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRÂTADA

8.1. Responsabilizar-se pelo fornecimento, sêm ónus para a CONTMTANÍE, de todo o
mâlerial de consumo instrumenlal, equipamentos de proteção - EPI'S, ferramentas e
demais aparelhagens necessárias para a execuÉo dos serviços,

8.2. IVlânler organizado, limpos e em bom estado de higiene o local onde estiver executando
os serviços de manulenÉo, especialmente as vias dê circulaÉo, passagens e
escadârias, colelando ê rêmovendo as sobras de materiais, entulhos e detritos em
gerê1.

8.3. Responsabilizar-sê pelo fornecimento dos malerjais de consumo necessários à
execução dos sêNiços, teis como: de limpêzâ, lubriílceÉo, graras, estopas, soJdas,
produlos de pinlura, nitrogênio, oxigênio, acetileno, gás, etc.

8-4. Responsabilizar-se pela manutenção da disciplina de seus prepostos, podendo a
CONTRATANTE solicitar a substiturção de qualquer técnico cuja permanêncra seja,
considerada inadêquada na área de habalho.

8.5. Apresenlar pessoal uniformizâdo e devidamente idenliÍicado para rêalizar servços
denko dês dependências da CONTRATANTE

8.6. Fornecer à CONTRAÍANTE máo de obra especializada e qualiÍicada, conformê
especificado neste Termo de Referêncja, e que devêrão ser mêiorês de ig enos.

8.7. Todos os mateÍiais e íerramentas necessários para a execução dos serviços de
manutênção corretjve são de responsabilidade da CONTMTADA.

8.8. Responsabilizar-se por lodos os encargos previdenciários e obrigações sooârs
prevrslos na legislação sociate trabâthista em vigor, obrigando,se a saldá-tos na êpoca
própriâ, vez que os seus empregados não manterão nênhum vínculo êmpreqatício com

0tr
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â CONTRATANTE,
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8.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigêçôes êslabelêcidas na

legisleção especificê de acidentes de lrabalho, quando, em ocorrência da espéoe,
forem vitimas os seus empregados quando da prestaçâo dos serviços.

8.10. Assumir lodos os encargos de possível demanda trabalhisla, cavil ou penal,

relacionadas à prestação dos serviços.

8.í1. PrestaÍ o serviço conlraládo de forma complêta, sêm uiilizar paliativo substitulivo
como por caráter permanenle, ou deixar de providenciar recomposição
complementar.

8.12. Executar, não podendo recusar-se sem motivo justíicado, os serviços determinâdos
pela FISCALIZAÇÃO.

8.13. Responsabilizar-se êm náo usar indevidamente palentes registradas.

8.14. ResponsabilizaÊse em não destruir ou danificar eqúipamentos por culpa ou dolo de
seus agentes e caso aconleça sêrá de inteira responsabilidede da CONÍMTAoA
suâ substituição sem ônus para a CONÍRATANTE.

8.15. ManteÊse, durante loda a execuçâo do contrato, em compatibilidadê com âs
condições de habilitâção e qualiícação êxigidas na liciteção.

8.'16. Assumir a responsabilidêde por êste conhato e não kânsferir â ouhêm, no todo ou em
parte, o objelo do presenle Termo de Reíerência, sem prévia anuência da
Reprêsentação da CONTRATANTE.

8.17. Designar uma pessoa responsável que esteja ciente de todo o andamento do contrato.

6.1E. Comprovar no início dê execução do conirato, através do selor responsável pêla
fiscaljzação, a capacidade operacional dos Técnicos envolvidos na execução dos
serviços conforme delermtnedo a seguir

8.19. Executar os serviços objeto desta ticitação, descíilo no item 7 - Da Execução dos
ServiÇos, em total conformidade com o estabelecjdo neste Íermo de Referêncra.

09. DAS OBRIGAçÓES DO CONTRATANTE

9-'1. Exercêr a Ílscalizaçáo dos serviços por servidores especialmente designados para esse
fim, na forma prevista na Lei No 8666 de 2i de iunho de 1993.

9.2. EfetuaÍ o pagamênto dos serviços prêstados nas condiçõês êslabelecidas no contralo.

9.3 Solicitar à CONTRATADA todâs as providênciâs necessárias ao bom andamento dos
serviços.

9.4. Rêjeitar, no todo ou em parte, os sêNiços executados em desacordo com as
respeclivas especificâçóes (

@
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9.5. Solicitár a substituição do empregâdo que não estiver desempenhando suas atividades
a conlento, de acordo com o êstabelecido neste Termo de Referência.

9.6. NotiÍicar a Conlraiada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou inêgularidades
constâtadas nos serviços prêsledos, pera que sejem edotadas as modides conelivas
necessárias;

10. DO PRÂZO DO CONTRAÍO E DA EXECUÇÃO OOS SERVTçOS

10.2. O contrato de manutenÉo lerá vigência de al6 3111212019, â contâí da deta da
assinatura do contrato, podêndo sêr prorrogado por igual pêríodo, até o limitê de
(60) sessênta meses, dê âcordo com a 1ei8.666/93.

íí. DA FORMA OE PAGAMENTO

11.1 - O pagemento sêrá êfetuado em moeda correhte nacionalêm até 30 (trinta) dias, após a
apresentaÉo da Nota fiscal/Íatura no valor total corespondente aos itens fornecidos durante
os úllimos 30 (lrinta) dias ântecedenlês à date de eÍnissáo da referida Nota Fiscê|. A mesmâ
deve êstar devidamente ateslêda por servidor designado para este fim.

1í.1.1 - A CONTMTADA deveré protocolar na sede desta CMSB a soticitaqáo
de pagemento, assinâda e carimbada pelo representante legâl da emprêsa em papel
timbrado, contendo o nô do processo licitatório, as informaçôes para crédito em conla
cofientê como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da
conta, anexando a Nota Fiscêl devidamente alesta, emitidâ sem aasurê, em letra bem
legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empênho como também as
demais cêrtidôes atuatizadâs: Certificado dê Regutaridade de Sit,raÉo do Fundo de
Gâranliâ do Íempo de Servjço - FGTS, Certidão de Débitos Trabathistas - CNOÍ,
Certidão Nêgetiva de Debito junto à previdência Sociat - CND, Cerlidão Conjunla
Negativa de Débitos Reíativos a Tribulos Fedêrais e à Dívida Ativa da União, expedida
por óígãos da Secretariâ da Rêceita Fêdêral do Brasil e da procuradoraa Geral da
Fazenda Nacional, e cerlidões negativas de débilos expedidas por órgãos das
Secretarias de Fazênde do Estado e do lvlunicÍpio.

í'1.2 - Como condição parê AdministraÉo efetuâr o pagemênlo, a licilanlê vencêdora deverá
manter as mesmas condiçôes de habililação;

11.3 - O recebimento não exclui a .esponsabilidade da Contralada pelo perfeito desêmpenho
do materiál Íornecido, cabêndo-lhe sanâr quaisquer irregularidades delectadas quando da
utilização do referido materiat:

1'1.4 - A nota Íscal/fetura deverá ser emitida pela própria Conkatada, obrjgatoriamêntê com o
nÚmero de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no aepartamento de cadastro de
íornecedores dê CIúSB, constante âinda de Nota de Empenho e do Contrêlo, náo se edmjtindo
notas Íiscais/faturas emitidas com outro CNpJ, mesmo de íiliais ou da malriz.

ffi
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12. DA VTSTOR|A

12.1. As empresas licitantes deverão apresentar, obrigatoriamenle, por ocasião de

Habilitação, Declaração de Visioriâ, conforme Anexo lll deste Edilal, comprovando
que a mesma lomou conhecimenlo de todas as jnformaçôes e das condiçôes e grâus

de diÍculdades existentes, parâ cumprimento das obrigações obj€lo deste Termo de
Referência.

'12.2. As visitas deverão ser realizêdas por qualquer Preposto, mêdiantê prévio

agêndamento, com um mínimo de 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para

realização do certame.

13 - CRONOGRATÚA DE OESEMBOLSO

13.1 - O cronograma de dêsembolso será mensal no valor de R$ _, coníorme quantilativo
solicitado, nos têrmos da alínea "b", inciso XIV do êrt 40, da Lei Federal n.8.666/93.

Sáo Bernardo - MA, 28 de janeiÍo de 20'19.
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