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São Paulo, 13 de dezembro de 2019 

 

Carta Convite nº MANUT_13/2019  

 

Ref: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 

 

 

Disposições Gerais 

 

O contrato em questão trata da prestação de Serviços Especializados em Manutenção Preventiva, 

Corretiva e Emergencial em equipamentos de ar condicionado, para A Casa Museu de Artes e Artefatos 

Brasileiros – Organização Social gestora do Museu da Casa Brasileira, localizada na Av. Brigadeiro Faria 

Lima, 2705 – Jd. Paulistano - CEP 01451-000 – São Paulo / SP, inscrita no CNPJ 03.031.145/0002-29. 

 

 

A proposta básica deverá seguir as especificações do presente memorial descritivo.  

 

O PROPONENTE deverá endossar o presente projeto, layout ou escopo, responsabilizando-se 

inteiramente pelo mesmo, ou indicar na proposta todos os pontos discordantes, justificando-os.  

 

As propostas deverão apresentar descrição técnica completa de todos os materiais, equipamentos e 

serviços ofertados. 

 

A modalidade de contratação será a empreitada por preço global. 

 

 

As propostas comerciais deverão ser enviadas via e-mail para os destinatários - manutencao@mcb.org.br e 

auxmanutencao@mcb.org.br, assistmanutencao@mcb.org.br até o dia 16/12/2019. 

 

 

Período de Vigência do Contrato: de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021. 
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Proposta Comercial 
 
A Proposta Comercial deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações: 

 

 Logo do fornecedor; 

 Data do dia do envio do orçamento; 

 Data de validade do orçamento: válido por 30 dias; 

 Forma de pagamento: (escolher depósito bancário* ou boleto); 

 Prazo de pagamento: todo dia 13 do mês subsequente a prestação do serviço; 

 Descrições dos serviços, separados em equipamentos e instalação; 

 Referência de duas empresas que presta o serviço com característica semelhante; 

 Valor mensal e total dos serviços 

 

*Em caso de opção por depósito bancário, apresentar junto ao orçamento: cabeçalho do extrato bancário 

ou cópia de cheque ou cópia do cartão. Os dados do favorecido devem ser os mesmos da razão social. 

 

Encaminhar com Orçamento: cópia do cartão CNPJ da empresa, constando o objeto social. 

 
 

 

Descrição dos serviços: 

 

A CONTRATADA deverá executar manutenção preventiva, corretiva e emergencial nos equipamentos de 
ar condicionado e seus componentes, de forma a manter o seu perfeito funcionamento e as suas 
condições de segurança. 

 

Relação dos equipamentos: 

 

QUANTIDADE MODELO FABRICANTE CAPACIDADE 

  

3 Split Piso Teto  Carrier 60.000 Btu's 

1 Split Hi Wall  LG 12.000 Btu's 

2 Spli Piso Teto Carrier 36.000 Btu's 

1 Split Hi Wall  LG 22.000 Btu's 

1 Cortinas de Ar Springer 1,20 m 

1 Cortinas de Ar Springer 90 cm 

1 Cortinas de Ar Totaline 90 cm 
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Escopo dos Serviços: 

 

A CONTRATADA deverá apresentar cronograma de manutenção preventiva em forma de planilha, para 

aprovação, seguindo os parâmetros das Normas Técnicas Regulamentadoras, ABNT, NBR bem como 

recomendação técnica dos fabricantes dos equipamentos. 

 

A prestação do serviço deverá ser realizada de acordo com a Lei Federal nº 13.589 de 04 de janeiro de 

2018, dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de 

ambientes. 

 

Deverá ser emitido PMOC (Plano de Manutenção Operação e Controle) que deverá ser acompanhado por 

responsável técnico habilitado, com emissão de ART/TRT. 

 

 

Manutenção Preventiva: 

 

Devem ser realizadas 12 visitas anuais, sendo 1 visitas em cada mês do ano, no total de 24 visitas no 

período estipulado em contrato com aplicação de bactericida, em horário comercial (09:00h às 18:00h.). 

 

 

Manutenção Corretiva e Emergencial: 

 

O Serviço de Manutenção Corretiva e Emergencial será prestado independente das manutenções 

programadas, ocorrendo o atendimento de emergência de segunda à sexta-feira em horário comercial, das 

09:00h às 18:00h, ou quando da constatação de defeitos durante as inspeções de manutenções rotineiras. 

 

A CONTRATADA deverá responder aos chamados de visita para manutenção do CONTRATANTE 

sempre que solicitada, até no prazo de 12 (doze) horas para os casos em que não comprometam o 

funcionamento ininterrupto dos equipamentos, e em até 04 (três) horas para os casos de emergência, que 

inclui o reestabelecimento do sistema em caso de interrupção do fornecimento. 

 

Enviar tabela de custo da hora técnica para horário comercial, fora do horário comercial, finais de semana 

e feriados. 

 

Em caso de qualquer falha em caráter emergencial dos equipamentos, a CONTRATADA deverá substituir 

as peças que inclui a substituição de compressores e ou equipamentos danificados por outros compatíveis 

seguindo a orientação do fabricante dos equipamentos, incluindo as substituições de quaisquer 

componentes elétricos, eletrônicos, mecânicos, hidráulicos ou de acabamento, após a aprovação dos 

custos decorrentes desta operação pela Contratante, de forma a manter as características originais da 

instalação ou do equipamento, possibilitando dessa forma a operação do sistema. 
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Segurança do Trabalho: 

 

Deverão ser fornecidas pela CONTRATADA todas as ferramentas e equipamentos necessários à 

execução dos serviços descritos, inclusive os EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e EPCs 

(Equipamento de Proteção Coletiva) referente à segurança do trabalho, conforme constam nas Portarias 

598/2004 e 3214/78, suas NRs e atualizações, sem nenhuma despesa por parte do CONTRATANTE. Tal 

documentação deverá ser anexada ao contrato. 

 

A CONTRATADA deverá fornecer, também às suas expensas, todos os materiais de consumo 

necessários à execução dos serviços previstos neste contrato. 

 

Normas Adotadas: 

 

 NR 10: Instalações e Serviços em Eletricidade. 

          Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 1: Projetos das instalações 

 NBR 16401: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 1: Projetos das 
instalações 

 LEI 13.589: Manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de 

ambientes. 

 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 
 Manuais de Manutenção e Boletins Técnicos de Especificações dos Fabricantes dos 

Equipamentos Instalados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde já agradecemos sua atenção e participação. 

 

Museu da Casa Brasileira – Coordenação de Manutenção 


