
ESTUDO PRELIMINAR

Prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em 

aparelhos de ar condicionado, sob demanda, com fornecimento de peças ao IFSP – Câmpus Avaré

1. Necessidade de contratação 

1.1 O Instituto Federal São Paulo – Câmpus Avaré necessita da contratação de empresa 

especializada emserviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em 

aparelhos de ar condicionado.  

1.2 A partir do ano de 2018 o prédio passou a ter mais nove laboratórios e uma sala de apoio 

que precisam estar com temperaturas adequadas para conservação de diversos equipamentos e 

computadores. Além de proporcionar sensação térmica ideal aos servidores e alunos.  

1.3 Em 2019, também foi finalizada a construção da nova biblioteca. 

1.4 Este projeto visa atender a demanda do câmpus e por em funcionamento equipamentos 

adquiridos para os novos espaços.  

1.5 A terceirização é necessária uma vez que este órgão não possui em seu quadro funcional 

servidores com tais funções, características e atribuições para realização das tarefas supracitadas. 

2. Requisitos necessários ao atendimento da necessidade 

2.1 O serviço deverá ser realizado no seguinte endereço: Av. Prof. Celso Ferreira da Silva, 

1.333, Bairro: Jardim Europa I – Avaré/SP, CEP: 18707-150. 

2.2 A empresa a ser contratada deverá ser do ramo do objeto da licitação; possuir mão de 

obra capacitada e qualificada, em quantidade necessária, para o desempenho eficiente das 

diversas tarefas; possuir capacidade logística adequada para as demandas solicitadas; estar 

alinhada com a política de desenvolvimento sustentável; possuir certa experiência no mercado; 

estar em dia com as obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

2.3 Fica facultado ao licitante realizar a vistoria do local a ser prestado o serviço. É de 

responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão, 

não cabendo qualquer tipo de cobrança posterior por desconhecimento das condições previstas 

no Termo de Referência. 

2.4 Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em 

regime de dedicação exclusiva. 

2.5 A vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante 

até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato. 

3. Serviço de natureza continuada 

3.1 O objeto a ser contratado, enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata 

a Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05 e Portaria nº 2.695/2016 - IFSP, por possuir padrões de 

desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado. 

3.2A prestação do serviço possui natureza continuada sem fornecimento de mão de obra em 

regime de dedicação exclusiva, pois o Câmpus Avaré do IFSP, não dispõe de recursos humanos 

para o atendimento desses serviços. Assim, para preenchimento da lacuna e atendimento da 

demanda instalada, torna-se necessária a terceirização dos serviços. A interrupção do serviço 

poderá causar prejuízo aos equipamentos e ao público usuário dos serviços do IFSP. 

4. Critérios e práticas de sustentabilidade 

4.1Em atendimento à Instrução Normativa SLTI nº 1/2010, deverão ser observados os requisitos 

ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em 

relação aos seus similares. 



5. Duração do contrato 

5.1A prestação dos serviços é de natureza continuada sem fornecimento de mão de obra 

exclusiva, desta forma, o prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, 

da Lei 8.666, de 1993. 

6. Estimativas da contratação 

6.1A estimativa do quantitativo foi feita com base nas necessidades verificadas em levantamento 

no câmpus conforme tabela a seguir:

Grupo ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
Unidade 

de 
Medida 

Quant. 
Máxima 
Prevista 
em 12 
meses 

1 1 
Serviço de INSTALAÇÃO de aparelho de ar 

condicionado, tipo split, comum ou inverter, capacidade 
de refrigeração de 9.000 a 12.000 BTU’s 

sr 4 

1 2 
Serviço de INSTALAÇÃO de aparelho de ar 

condicionado, tipo split, comum ou inverter,capacidade 
de refrigeração de 18.000 a 24.000 BTU’s 

sr 12 

1 3 
Serviço de INSTALAÇÃO de aparelho de ar 

condicionado, tipo split, comum ou inverter,capacidade 
de refrigeração de 30.000 a 36.000 BTU’s 

sr 6 

1 4 
Serviço de INSTALAÇÃO de aparelho de ar 

condicionado, tipo split, piso/teto, comum ou inverter, 
capacidade de refrigeração de 48.000 a 60.000 BTU’s 

sr 3 

1 5 
Serviço de DESINSTALAÇÃO de aparelho de ar 

condicionado, tipo split,piso/teto, comum ou inverter, 
capacidade de refrigeração de 9.000 a 60.000 BTU’s 

sr 6 

1 6 
Serviço de manutenção CORRETIVA em aparelho de 

ar condicionado, tipo split, comum ou inverter, 
capacidade de refrigeração de 9.000 a 12.000 BTU’s 

sr 4 

1 7 
Serviço de manutenção CORRETIVA em aparelho de 

ar condicionado, tipo split, comum ou inverter, 
capacidade de refrigeração de 18.000 a 24.000 BTU’s 

sr 5 

1 8 
Serviço de manutenção CORRETIVA em aparelho de 

ar condicionado, tipo split, comum ou inverter, 
capacidade de refrigeração de 30.000 a 36.000 BTU’s 

sr 5 

1 9 

Prestação de serviço de manutenção CORRETIVA em 
aparelho de ar condicionado dos tiposplit, piso/teto, 
comum ou inverter, capacidade de refrigeração de 

48.000 a 60.0000 BTUs 

sr 2 

1 10 
Serviço de manutenção PREVENTIVA em aparelho de 

ar condicionado, tiposplit, comum ou inverter, 
capacidade de refrigeração de 9.000 a 24.000 BTU’s 

sr 56 

1 11 
Serviço de manutenção PREVENTIVA em aparelho de 

ar condicionado, tiposplit, comum ou inverter, 
capacidade de refrigeração de 30.000 a 36.000 BTU’s 

sr 24 

1 12 
Serviço de manutenção PREVENTIVA em aparelho de 
ar condicionado, tiposplit, comum ou inverter, piso/teto, 
capacidade de refrigeração de 48.000 a 60.000 BTU’s 

sr 12 

1 13 

Capacitor para aparelho de ar condicionado, tipo split, 
comum ou inverter, piso/teto, de 9.000 a 60.000 Btu's, 

com garantia de um ano, contados da data da 
instalação. 

Unid 4 



1 14 

Contator para aparelho de ar condicionado, tipo split, 
comum ou inverter, piso/teto, de 9.000 a 60.000 Btu's, 

com garantia de um ano, contados da data da 
instalação. 

Unid 4 

1 15 
Sensor de degelo e temperatura para aparelho de ar 

condicionado, tipo split, comum ou inverter, 
piso/teto, de 9.000 a 60.000 Btu's 

Unid 4 

1 16 
Filtro de ar para aparelho de ar condicionado, tipo split, 

comum ou inverter, piso/teto, 
de 9.000 a 60.000 Btu's 

Unid 6 

1 17 
Recarga de gás aparelho de ar condicionado, tipo split, 
comum ou inverter, piso/teto, de 9.000 a 12.000 Btu's 

Unid 4 

1 18 
Recarga de gás aparelho de ar condicionado, tipo split, 
comum ou inverter, piso/teto, de 18.000 a 24.000 Btu's 

Unid 5 

1 19 
Recarga de gás aparelho de ar condicionado, tipo split, 
comum ou inverter, piso/teto, de 30.000 a 36.000 Btu's 

Unid 5 

1 20 
Recarga de gás aparelho de ar condicionado, tipo split, 
comum ou inverter, piso/teto, de 48.000 a 60.000 Btu's 

Unid 3 

1 21 

Fornecimento parcelado de peças, acessórios ou 
componentes, empregados na execução dos serviços 

elencados nos itens de 1 a 12, desde que não 
especificados nos de 13 a 24, com percentual de 
desconto sobre a tabela de preço do fabricante. 

R$ 5000,00 

7. Materiais necessários à prestação do serviço 

7.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, com qualidade e promovendo sua 

substituição quando necessário. 

7.2A Contratada deverá fazer novos serviços ou fornecer/substituir peças, sem ônus para a 

contratante, quantas vezes forem necessárias, de forma a garantir a qualidade dos serviços 

contratados, em virtude de falhas ou má execução da empresa. 

8. Declaração da viabilidade ou não da contratação 

A contratação do serviço continuado sem mão de obra com dedicação exclusiva de instalação, 

desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, sob demanda com 

fornecimento de peças especificado neste estudo são viáveis caso o valor contratado esteja dentro do 

referenciado pela Administração e desde que não sejam manifestamente inexequíveis.  

EQUIPE RESPONSÁVEL

___________________________                ______________________________ 


