
ANEXO I

Termo de Referência

1. Do objeto:  

1.1. O presente Termo de Referência visa detalhar os elementos necessários à contratação de
empresa para a prestação de serviço técnico de instalação, manutenção preventiva, corretiva e
de assistência técnica, dos aparelhos de ar condicionado individual (Fan Coil) do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, com cobertura total de peças de reposição.

2. Das especificações do objeto:

2.1. A Contratada deverá prestar todo e qualquer serviço relacionado à manutenção preventiva,
corretiva e de assistência técnica dos aparelhos de ar condicionado individual (tipo fan coil) do
Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  do  Rio  de  Janeiro,  inclusive  os  serviços  de  caráter
imprevisível ou urgente inerente ao objeto contratado, sem prejuízo dos serviços de rotina. 

Item Qtde. Tipo Marca Capacidade Localização

1 01 Fan Coil Bryant 5TR Sede Rio de
Janeiro

2 01 Fan Coil Bryant 5TR Sede Rio de
Janeiro

3 01 Fan Coil Bryant 5TR Sede Rio de
Janeiro

4 01 Fan Coil Bryant 10TR
Sede Rio de

Janeiro

5 01 Fan Coil Bryant 10TR
Sede Rio de

Janeiro

6 01 Fan Coil Bryant 10TR Sede Rio de
Janeiro

7 01 Fan Coil Bryant 10TR Sede Rio de
Janeiro

Total 07 - - -

3. Da vigência do contrato 

3.1 O contrato terá por vigência o prazo de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura,
condicionada  a  sua  eficácia  à  publicação  resumida  do  referido  instrumento  contratual,  nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº. 8.666/93.



3.1.1. Dada a natureza da prestação dos serviços, a serem executados de forma contínua, o
contrato poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante termo
aditivo, limitada a 60 (sessenta) meses.

3.1.2. O prazo de vigência não limita as responsabilidades pré e pós-contratos das partes, nos
termos da legislação civil.

4. Da justificativa:

4.1. A contratação de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) para a prestação
de serviço técnico de instalação, manutenção preventiva, corretiva e de assistência técnica dos
aparelhos de ar condicionado do CAU/RJ tem por finalidade garantir a adequada prestação dos
serviços. De acordo com a NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, a climatização tem
papel  importante  na ergonomia laboral.  Desta  forma a prestação deste  serviço visa garantir
maior  conforto  para  os  colaboradores  e  profissionais  arquitetos,  melhorar  a  segurança  das
tarefas, além de proporcionar maior desempenho na execução do trabalho.

5. Execução dos serviços

5.1. Os serviços serão executados em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00h,
com emprego de pessoal, equipamento e material suficientes à eficiente execução do contrato.
Em casos excepcionais, esses serviços poderão ser realizados nos fins de semanas e feriados,
nas  situações  em  que  for  necessário  o  desligamento  dos  equipamentos,  assim  como  a
disponibilização do espaço das unidades do Contratante, para a melhor execução dos serviços. 

5.2.  Deve ser respeitada a jornada máxima de trabalho permitida por lei,  sendo facultada à
Contratada, dentro do horário disposto no item 5.1, a alteração do horário ou da distribuição da
equipe, para melhor atendimento das necessidades do serviço. 

5.3. Para qualquer execução de serviço em horário diferente do estipulado, deverá a Contratada
solicitar ao Contratante autorização, mediante pedido escrito dirigido ao Fiscal do Contrato, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas), com os seguintes dados: data(s), horário(s),
local(is),  serviço(s),  nome(s)  do(s)  profissional(is)  designado(s),  identificação  das  portas  e
acessos a serem abertos.

5.4. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva executados e os materiais empregados
deverão obedecer rigorosamente:

a) às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso,
transporte e armazenagem de produtos;

b) às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento;

c)  às  normas  técnicas  mais  recentes  da  ABNT (Associação  Brasileira  de  Normas
Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); em especial a NBR 5.410
–  Instalações  elétricas  de  baixa  tensão;  a  NBR  16401-1  –  Instalações  de  ar-
condicionado;

d) às disposições legais federais, e distritais pertinentes;

e) aos regulamentos das empresas concessionárias de energia, água e esgoto;

f) às normas técnicas específicas, se houver;



g) às publicações da ASHRAE (American Society  of Heating,  Refrigerating and Air
Conditioning Engineers), HVAC Systems Duct Design – SMACNA (Sheet Metal and Air
Conditioning Contractor's National Association);

h)  às  normas  internacionais  consagradas,  na  falta  das  normas  da  ABNT ou  para
melhor complementar os temas previstos por essas;

i)  à  Portaria  MARE nº  2.296/97  e  atualizações –  Práticas  (SEAP)  de  Projetos,  de
Construção e de Manutenção;

j) às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:

k) à NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

l) à NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

m) à NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

n) à NR-23: Proteção Contra Incêndios;

o) à Resolução CONFEA nº 425/98 (ART);

p)  à  Portaria  nº  3523/GM  e  176/GM  do  Ministério  da  Saúde,  bem  como  o
preenchimento do PMOC, de acordo com as necessidades dos equipamentos.

6. Da manutenção (procedimentos da manutenção preventiva do ar condicionado fan
coil)

6.1. Fan Coil – Atividades

8. FAN COIL – VERIFICAÇÃO E AJUSTE

FREQUÊNCIA SERVIÇO

MENSALMEN
TE

-          Limpeza dos filtros e ou substituição;

-           Limpeza dos quadros elétricos;
-          Reaperto de todas as conexões elétricas;
-          Testar e ajustar os relés de sobrecarga;

-          Verificação de aterramento dos quadros elétricos e motores;

-          Reaperto dos parafusos da base do motor;
-          Verificar o estado da tensão das correias;
-          Testes das resistências de aquecimento;
-           Testes das chaves de fluxo de ar;

-          Testes dos dispositivos térmicos de proteção das resistências;

-          Alinhamento de polias;
-          Medir as rotações do ventilador e fazer ajustes necessários;
-          Limpeza da serpentina, fazendo purga se necessários;
-          Lavagem dos ventiladores;
Verificação do estado dos filtros de ar, em caso de perda excessiva 

de pressão, substituição;
-          Eliminação dos focos de ferrugem;



-          Lubrificação do rolamento do motor;
-          Lubrificação do rolamento do ventilador;
-          Verificação da carga de gás refrigerante;
-          Apresentação de relatórios com registro das condições de 

trabalho e informando as atividades executadas.

6.2. A atividade de manutenção preventiva deverá ser feita mensalmente pela CONTRATADA
em data previamente acordada com a CONTRATANTE.

6.3. Atividade de manutenção corretiva

6.3.1. A manutenção corretiva consiste na reparação das eventuais falhas dos equipamentos sob
contrato, mediante substituição das peças que apresentem defeitos, ou que já comprometam o
uso  normal  dos  equipamentos  e/ou  na  execução  de  regulagens  e  ajustes  mecânicos  ou
eletrônicos, que se façam necessários.

6.3.2. A  manutenção  corretiva  será  executada  mediante  solicitação  da  Contratante  ou  do
Usuário, através de Ordem de Serviço para cada aparelho, observado o prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, sem prejuízo na periodicidade da manutenção preventiva e situações
imprevisíveis ou urgentes, com ampliação ou redução do prazo máximo.

7. Das ferramentas - equipamentos de manutenção: 

7.1. Todas as ferramentas, equipamentos de manutenção e aparelhos mecânicos ou eletrônicos
de  aferição,  regulagem  ou  ajuste,  necessários  para  a  execução  dos  serviços  objeto  deste
Contrato, deverão ser providenciados e fornecidos aos técnicos pela Contratada, não recaindo
sobre a Contratante nenhuma responsabilidade quanto ao desgaste ou dano parcial ou total dos
mesmos. 

7.2. Deverá a Contratada empregar, na execução dos serviços apenas material, equipamentos,
ferramentas e utensílios em bom estado de conservação e próprios para uso, inócuos à saúde
humana, e cuja aplicação não cause dano ao patrimônio.

8. Das peças

8.1. Todas as peças destinadas à reposição fornecidas pela Contratada deverão ser novas (sem
uso) e originais, com características técnicas iguais ou superiores às defeituosas, com garantia
de 12 (doze) meses, ficando estabelecido que as peças novas colocadas em substituição às
defeituosas tornar-se-ão de propriedade do Contratante. A Contratada deverá apresentar três
orçamentos para comprovação da vantajosidade da compra das peças.  

9. Dos profissionais

9.1. Caberá à Contratada selecionar e preparar uma equipe de profissionais com especialização
e quantidade para prestar de forma satisfatória os serviços contratados, no horário determinado.

10. Do pagamento



10.1.  O  Fiscal  designado  pelo  CAU/RJ  atestará  a  prestação  dos  serviços  nas  condições
exigidas neste Contrato, com base no relatório a ser elaborado pela Contratada, constituindo tal
atestado requisito para a liberação dos pagamentos à Contratada.

10.1.1. O relatório a ser elaborado pela Contratada deverá ser anexado à Nota Fiscal a ser por
ela emitida para a realização do pagamento dos serviços realizados, a fim de que ocorra a
avaliação do Fiscal do Contrato e a liberação do pagamento. 

10.1.2. O objeto do contrato deverá ser cobrado, quando de sua execução, após a prestação dos
serviços.

10.2. A nota fiscal/fatura deverá ser encaminhada pela Contratada ao CAU/RJ no prazo de até
10 dias da data de sua emissão.

10.3. A  Contratada  deverá  apresentar  juntamente  com  as  Notas  Fiscais  os  seguintes
documentos:

I. Comprovante de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – Certificado de
Regularidade do FGTS – CRF.

II. Prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  (INSS),  comprovada  mediante  a
apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos e Contribuições
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;

III. Comprovante de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

10.4. O CAU/RJ efetuará a retenção dos impostos eventualmente incidentes sobre o valor do
bem/serviço,  conforme  previsto  na  Lei  Federal  no  9.430/96  e  Instrução  Normativa  SRF no
1234/2012.

10.5. Caberá à Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre
o valor do bem ou serviço objeto do Edital, nos termos previsto na Lei Federal no 9.430/96,
Instrução Normativa SRF no 1234/2012 e seu anexo.

10.6. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 30 dias a contar da data da emissão da
nota fiscal/fatura após a prestação dos serviços desde que atestada pelo servidor, que não o
ordenador de despesas, designado para a fiscalização do contrato, observadas as condições
legais e as condições impostas nesta Cláusula.

10.7. A  nota  fiscal/fatura  que  contiver  erro  será  devolvida  à  Contratada  para  retificação  e
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem 5.6, que recomeçará
a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação.

10.8. A  Contratada,  optante  pelo  Simples,  deverá  apresentar,  juntamente  com  a  nota
fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF
nº  480,  de  15/12/2004 (substituído  pelo  Anexo  IV  constante  da  IN  RFB n°  791,  de  10  de
dezembro de 2007). Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de
acordo com a referida Instrução. Quando a empresa for optante do SIMPLES, esta informação
deverá constar na Nota Fiscal.

10.9. O serviço será pago após a realização do evento e depois do atesto final da Nota Fiscal
pelo fiscal do contrato.

10.10. No preço cotado já deverão estar incluídos: impostos, contribuições, taxas, seguro, bem
como todos os demais encargos incidentes.



11. Das obrigações da Contratada

I. Prestar os serviços descritos neste Termo de Referência;

II. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos
locais de trabalho, bem como a seus servidores e a terceiros;

III. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da
prestação de serviço, caso se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais e peças utilizados;

IV. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação do serviço, sem prévia e expressa
anuência do CAU/RJ;

V. Comprovar,  sempre  que  solicitado  pelo  CAU/RJ,  a  quitação  das  obrigações trabalhistas,
tributárias e fiscais como condição à percepção do valor faturado;

VI. Supervisionar e fiscalizar o serviço;

VII. Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

VIII. Providenciar o afastamento imediato das dependências da sede do Contratante de qualquer
empregado cuja permanência seja por este considerado inconveniente; 

IX. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no
desempenho dos serviços objeto deste Contrato;

X. Indicar o preposto que será encarregado da interface com o Contratante.

12. Dos encargos do Contratante

I. Efetuar  os pagamentos devidos à  Contratada,  nas condições estabelecidas na Ordem de
Fornecimento;

II. Fornecer à  Contratada documentos, informações e demais elementos que possuir ligados a
Ordem de Fornecimento;

III. Exercer, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do serviço;

IV. Receber definitivamente os serviços objeto da Ordem de Fornecimento, nas formas definidas.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2017.

Gustavo Loureiro
Assistente de Sistemas


