FAPEC – Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021
Processo Administrativo n° 000.147/2021
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura - FAPEC,
por meio da Comissão Permanente de Licitações, sediada à Rua 9 de Julho, nº 1.922, Vila Ipiranga, Campo Grande/MS, realizará
licitação, na modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, na forma eletrônica, em modo de disputa
FECHADO, com critério de julgamento MAIOR DESCONTO, no regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
DATA DA SESSÃO: 05/01/2022
HORÁRIO: 08:30 horas (horário de Mato Grosso do Sul).
Local: Portal de Compras do Governo Federal - https://www.gov.br/compras/pt-br.
1.

OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em
obras e serviços de engenharia para execução da Obra de Instalação de Sistema de Climatização no Biotério da UFMS, localizada
no Setor 03 da Cidade Universitária da UFMS, em Campo Grandes/MS, com área de intervenção total de 53,40 m², conforme
Projeto, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Planilha Orçamentária e condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
1.2. O critério de julgamento adotado será o MAIOR DESCONTO, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos
quanto às especificações do objeto.
1.3. A licitação será realizada pelo regime de empreitada por preço global, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o
maior desconto.
2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Convênio nº
01.20.0094-00, denominado, “Adequação de Biotério ao padrão NB3 da UFMS para o enfretamento de viroses emergentes e
reemergentes”.

3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,
conforme disposto no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001.
3.2. O

cadastro

no

SICAF

poderá

ser

iniciado

no

Portal

de

Compras

do

Governo

Federal,

no

sítio

https://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
– ICP-Brasil.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e
a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este RDC.
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto
aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação, após
implementadas diligências ordinárias.
3.6. No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação do sistema eletrônico devem ser
realizados pela empresa líder do consórcio.
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO RDC

4.1. Poderão participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação,
e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme
disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.3. Pessoa jurídica estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4. O servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação;
4.2.5. Pessoa física ou jurídica, na forma do art. 36 da Lei nº 12.462/11, mediante participação direta ou indireta:
a)

Que tenha elaborado o projeto básico ou executivo correspondente;

b)

Que tenha participado de consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo correspondente;

c)

Pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio com mais de cinco por cento do

capital votante, controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado.
4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou
responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.
4.2.5.2. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comissão de licitação.
4.2.6.

Que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou insolvência, em processo

de dissolução ou liquidação observado o disposto no item 9.5.3.1 deste Edital;
4.2.7.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.8.

Participação concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos, produtos tecnológicos ou humanos em
comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.
4.3. É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a)

Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou

b)

De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.1.

Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou

colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813,
de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010).
4.4. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta de preços.
4.5. Como condição para participação no RDC, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico,
relativo às seguintes declarações:
4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não”
impedirá o prosseguimento no certame;
4.5.1.2. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa;
4.5.2.

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3.

Que cumpre os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com

as exigências editalícias;
4.5.4.

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências

posteriores;
4.5.5.

Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,

salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

4.5.6.

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de

setembro de 2009;
4.5.7.

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o

disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.5.8.

Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.6. O licitante deve apresentar declaração de ciência da exigência de que o contratado deve conceder livre acesso aos seus
documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade
contratante e dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011.
4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste
Edital.
5.

DA SUBCONTRATAÇÃO

5.1. Será permitida a subcontratação do objeto licitado, na forma do Projeto Básico anexo a este Edital.
6.

DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da
sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
6.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a)

Valor unitário para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para evitar correções futuras na PROPOSTA

DE PREÇOS;
b)

Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Projeto Básico.

c)

Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da sua

apresentação.
6.6. O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, tecnologias e matérias
primas existentes no local da execução das obras, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto.
6.7. O licitante deverá anexar os seguintes documentos:

a)

Cronograma físico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execução e a previsão de reembolso orçamentário

estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das
obras;
b)

Planilhas de composição analítica das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais,

discriminando todas as parcelas que o compõem.
6.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
6.10. É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, informação sobre a incidência ou não de tributos
e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta licitação nos mercados interno e/ou externo, não se
admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.
6.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais,
quando participarem de licitações públicas;
a)

O descumprimento das regras supramencionadas pela FAPEC por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização

pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para
a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
6.12. A verificação de conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada, após
a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1º, da Lei nº 12.462/11.
7.

DA FASE DE DISPUTAS (MODO FECHADO)

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local
indicados neste Edital.
7.2. O modo de disputa será o fechado.
7.3. As propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e hora designadas para sua divulgação.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a comissão de licitação e os licitantes.
7.5. No caso de desconexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.6. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa da Comissão do RDC aos participantes.
7.7. Encerrada a fase de apresentação de propostas ou lances, o sistema identificará em coluna própria as microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.8. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.
7.9. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
após a comunicação automática para tanto.
7.10. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade
cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.11. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.
7.12. Após a aplicação do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serão utilizados
os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
a)

Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada em ato contínuo à classificação;

b)

A avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído;

c)

Sorteio em sessão pública.

8.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a Comissão de licitação classificará as propostas por ordem
decrescente de vantajosidade.
a)

A comissão de licitação negociará com o licitante melhor classificado condições mais vantajosas.

b)

A negociação acima poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação, quando o primeiro

colocado, após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado.
c)

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor deverá ser encaminhada via sistema, redigida em língua portuguesa, com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas
folhas pelo licitante ou seu representante, e deverá conter:
a)

A razão social da proponente, endereço completo, telefone, endereço eletrônico (e-mail), mencionando o banco, número

da conta corrente e da agência bancária no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do
certame;
b)

Especificações do objeto, de forma clara, observadas as especificações constantes nos documentos anexos ao presente

Edital;

c)

Planilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os itens da planilha orçamentária, com os valores

adequados ao lance vencedor, em que deverá constar:
a)

Indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b)

Composição dos custos unitários quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referências adotados nas

licitações; e
c)

Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES.

8.2.c.1. O referido orçamento analítico deverá ser numerado observando a mesma sequência dos itens da planilha
orçamentária.
8.2.c.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
8.2.c.3. A economicidade da proposta será aferida com base nos custos globais e unitários, conforme art. 42 do Decreto nº
7.581/2011.
a)

O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado pela FAPEC, com base nos parâmetros previstos

nos §§ 3º, 4º ou 6º do art. 8º da Lei nº 12.462, de 2011.
b)

No caso de adoção do regime de empreitada por preço unitário ou de contratação por tarefa, os custos unitários dos

itens materialmente relevantes das propostas não podem exceder os custos unitários estabelecidos no orçamento estimado
pela FAPEC, observadas as seguintes condições:
b.1) Serão considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orçamento estimado ou que sejam considerados essenciais à
funcionalidade da obra ou do serviço de engenharia;
b.2) Em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico circunstanciado aprovado pela
FAPEC, poderão ser aceitos custos unitários superiores àqueles constantes do orçamento estimado em relação aos itens
materialmente relevantes, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle, dispensada a compensação em qualquer outro
serviço do orçamento de referência.
b.3) Não havendo aprovação, pela FAPEC, do relatório técnico circunstanciado de que trata este item, será dada oportunidade
ao licitante para ajustar a sua planilha de preços ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitários, antes de
eventual desclassificação.
c)

Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do orçamento

estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de reelaboração
da planilha com os valores adequados ao lance vencedor.
d)

Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.d.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso máximo por
período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.
e)

A composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando

todas as parcelas que o compõem;

8.2.e.1. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem
como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição
do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;
8.2.e.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação
tributária;
8.2.e.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a
Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI;
8.2.e.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar
demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa
de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos
no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela FAPEC reflitam os benefícios
tributários concedidos pela legislação tributária;
8.2.e.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados
na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei
Complementar 123/2006;
8.2.e.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos
às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
8.2.e.7. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao andamento
físico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma;
8.2.e.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o
licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao
Edital;
f)

Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura do certame.

g)

Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser

ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço.
8.2.g.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
8.2.g.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção, a indicação de recolhimento de impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
8.3. Será desclassificada a proposta que:
a)

Contenha vícios insanáveis;

b)

Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;

c)

Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado para a contratação;

d)

Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela FAPEC; ou

e)

Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que insanável,

incluindo previsão de oferta de vantagem não prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou
apresentação de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
8.4. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
a)

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela

FAPEC, ou,
b)

Valor do orçamento estimado pela FAPEC.

8.4.1.

Na situação deste item, a FAPEC deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta, mediante diligências na forma deste Edital.
8.4.1.1. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto
licitado, no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos
unitários.
8.4.2.

A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo licitante em

relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.
8.5. Sem prejuízo do disposto no item anterior, a Comissão do RDC poderá, de ofício ou mediante provocação fundada de
qualquer interessado, realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja
demonstrada.
8.5.1.

Eventual convocação da licitante para envio de documento digital, será por meio de funcionalidade disponível no

sistema, estabelecendo no “chat” prazo de 4 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.5.1.1. É recomendável que as licitantes deixem os documentos previamente elaborados, evitando assim a perda de negócios
resultante do não cumprimento dos prazos estabelecidos.
8.5.1.2. Se a licitante participar de fase de desempate ME/EPP ou negociação de valores, será concedido o prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, a contar da convocação, para adequação de planilhas e envio dos documentos.
8.5.2.

É facultado à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela

licitante, antes de findo o prazo;
8.5.3.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo,
24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada nesta condição será desclassificado e
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital e demais legislações pertinentes a matéria.
8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de Licitação examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.8. Havendo necessidade, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
sua continuidade.

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta
não for aceita, e antes de a Comissão passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Comissão verificará a habilitação do licitante, observado o disposto
neste Edital.
9.

DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, a Comissão de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
a)

SICAF;

b)

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União -

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c)

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de

Justiça - (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
d)

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU.

9.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b”, “c”, “d” acima pela
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (hpps://cer doesapf.apps.tcu.gov.br/);
9.2.1.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força

do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
a)

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

b)

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.2.1.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
9.2.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômico-financeira e
habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.3.1.

Também será admitida a substituição parcial ou total de documentação de habilitação técnica por certificado de pré-

qualificação válido quando da solicitação de sua apresentação pela Comissão de Licitação;
9.3.2.

O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018, mediante

utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data
prevista para recebimento das propostas;
9.3.3.

É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF ou do certificado de pré-qualificação

para que estejam vigentes quando da solicitação pela comissão ou encaminhar a respectiva documentação de habilitação
atualizada, conforme previsto neste Edital.
9.4. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhar, no prazo de 4 (quatro) horas, documentação
válida que comprove o atendimento das exigências de habilitação deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas,
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
9.4.1.

Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários a esclarecer informações, corrigir

impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, sob pena de inabilitação.
9.4.2.

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.
9.4.3.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
9.4.3.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.5. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.
9.5.1.

Habilitação jurídica:

9.5.1.1. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;
9.5.1.2. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz,
no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.5.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.5.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

9.5.1.5. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
9.5.1.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
9.5.2.

Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.5.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da ProcuradoraGeral da Fazenda Nacional;
9.5.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.5.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo
decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.5.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.5.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
9.5.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei;
9.5.2.8. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor
classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição,
aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º, do Decreto nº 8.538, de 2015.
9.5.3.

Qualificação Econômico-Financeira:

9.5.3.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;
a)

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, a licitante deverá apresentar a comprovação de que

o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
b)

Caso não conste na certidão negativa a data ou prazo de validade, somente serão aceitas certidões expedidas há menos

de 01 (um) ano anterior à data de apresentação.

9.5.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
a)

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
b)

É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c)

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira,

conforme dispõe o ar go 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi
exigida pelo órgão fiscalizador;
9.5.3.3. Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)/(PASSICO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)
SG = (ATIVO TOTAL)/(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)
LC = (ATIVO CIRCULANTE)/(PASSIVO CIRCULANTE)
9.5.3.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior
a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
9.5.4.

Qualificação Técnica:

9.5.4.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;
9.5.4.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra
ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, tendo a
seguinte característica mínima:
SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS

QUANTIDADE TOTAL DA ÁREA NA

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS: QUANTIDADE A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SER COMPROVADA (≥ 50%)

53,40 m²

26,70 m²

Execução de obras ou serviços de engenharia
de Instalação de Sistema de Climatização
tipo VRF com no mínimo 10HPS.

9.5.4.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados
de serviços executados de forma concomitante;

9.5.4.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou
o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução da obra ou serviços que compõem, tendo a seguinte
característica mínima:
SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS

QUANTIDADE TOTAL DA ÁREA NA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Execução de obras ou serviços de engenharia

53,40 m²

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS: QUANTIDADE A
SER COMPROVADA (≥ 50%)

26,70 m²

de Instalação de Sistema de Climatização
tipo VRF com no mínimo 10HPS.

9.5.4.5. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente
da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove
seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante,
ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
9.5.4.6. No decorrer da execução da obra ou do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a
substituição seja aprovada pela FAPEC.
9.5.4.7. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e serviços de engenharia.
9.5.4.8. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execução contratual;
9.5.4.9. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme exigido no Projeto Básico; (Anexo VIII).
a) O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que
conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
9.5.4.10. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar:
a)

A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato,

com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
b)

A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

c)

A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

d)

O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

e)

A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

f)

Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 1) ata de fundação; 2) estatuto

social com a ata da assembleia que o aprovou; 3) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
4) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 5) três registros de presença dos cooperados que
executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e 6) ata da sessão que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitação;
g)

A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração,

sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
9.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.
9.6.1.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
9.7.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da FAPEC, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
9.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
9.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida para a aceitação da proposta subsequente.
9.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
10. DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa, se for o caso, poderá o licitante, que desejar apresentar recurso, manifestar a intenção de recorrer

imediatamente após o término de cada sessão, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
10.1.1. São suscetíveis de recurso neste momento as seguintes decisões:
10.1.1.1. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
10.1.1.2. Julgamento das propostas;
10.1.2. Independentemente do momento de realização do ato a ser recorrido, o recurso deverá ser apresentado nesta fase
recursal única.
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Comissão de Licitação verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
10.2.1. Nesse momento a Comissão de Licitação não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de cinco dias úteis para apresentar as razões,
pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros cinco dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.2.4. A competência e prazo para análise do recurso observará o disposto no art. 56 do Decreto nº 7.581, de 2011.
10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Finalizada a fase recursal, a FAPEC poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado.
11.2. Exaurida a negociação acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente poderá:
11.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis;
11.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;
11.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou,
11.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor para a assinatura do contrato,
preferencialmente em ato único.
11.3. Caberá recurso, no prazo de cinco dias úteis, contado a partir da data da anulação ou revogação da licitação, observado
o disposto no item 11 desse edital, no que couber.
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Projeto Básico.

13.DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido
instrumento equivalente.
13.2. O vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de
Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato,
a FAPEC poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
adjudicatário e aceita pela FAPEC.
13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento
de que:
13.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº
8.666, de 1993;
13.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
13.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
reconhece os direitos da FAPEC previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
13.4. Previamente à contratação a FAPEC realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do
art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito
no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
13.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
13.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
13.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a
assinar o contrato, a FAPEC, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante,
poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares assinar o contrato nas condições ofertadas pelo licitante
originalmente vencedor.

13.6.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos acima, a FAPEC poderá convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos
termos do instrumento convocatório.
14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital.
15. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico.
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico.
17. DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO
17.1. O contratado se obriga, sob as penas previstas no contrato e na legislação aplicável, a observar e cumprir rigorosamente
todas as leis cabíveis, incluindo, mas não se limitando à legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a
lavagem de dinheiro, assim como as normas e exigências constantes das políticas internas da contratante.
17.2. O contratado declara e garante que não está envolvido ou irá se envolver, direta ou indiretamente, durante o
cumprimento das obrigações previstas neste contrato, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos
termos das leis anticorrupção.
17.3. A contratada declara e garante que não se encontra (i) sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou
corrupção; (ii) no curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foi condenada ou indiciada sob a acusação de corrupção
ou suborno; (iii) suspeita de práticas de terrorismo e/ou lavagem de dinheiro por qualquer entidade governamental; e (iv)
sujeita a restrições ou sanções econômicas e de negócios por qualquer entidade governamental.
17.4. O contratado declara que não ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o pagamento em dinheiro, deu ou concordou
em dar presentes ou qualquer objeto de valor e, durante a vigência do contrato, não irá ofertar, prometer, pagar ou autorizar
o pagamento em dinheiro, dar ou concordar em dar presentes ou qualquer objeto de valor a qualquer pessoa ou entidade,
pública ou privada, com o objetivo de beneficiar ilicitamente a contratante e/ou seus negócios.
17.5. O contratado declara que, direta ou indiretamente, não irá receber, transferir, manter, usar ou esconder recursos que
decorram de qualquer atividade ilícita, bem como não irá contratar como empregado ou de alguma forma manter
relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em atividades criminosas, em especial pessoas
investigadas pelos delitos previstos nas leis anticorrupção, de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e terrorismo.

17.6. O contratado se obriga a notificar prontamente, por escrito, à contratante a respeito de qualquer suspeita ou violação
do disposto nas leis anticorrupção, e ainda de participação em práticas de suborno ou corrupção, assim como o
descumprimento de qualquer declaração prevista nesta cláusula.
17.7. O não cumprimento pelo contratado das leis anticorrupção e/ou do disposto nesta cláusula será considerado uma
infração grave ao contrato e conferirá à contratante o direito de, agindo de boa-fé, declarar rescindido imediatamente o
contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, sendo a contratada responsável por eventuais perdas e danos.
18.

DA PROTEÇÃO DE DADOS

18.1. O contratado obriga-se a atuar no presente contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de
Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além
das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos
clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a contratada deverá:
18.1.1. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da contratante e em conformidade
com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em
informar de modo formal este fato imediatamente à contratante, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus,
multa ou encargo.
18.1.2. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a
confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para
garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental
ou indevida.
18.1.3. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os
dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da
contratante.
18.1.4. Garantir, por si próprio, a confidencialidade dos dados que tiver acesso em decorrência deste contrato, bem como a
manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação
de serviços à contratante.
18.2. Os dados pessoais que tiver acesso não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito
da contratante, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises,
estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.
18.2.1. Caso o contratado seja obrigado por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá
informar previamente a contratante para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.
18.3. O contratado deverá notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:
18.3.1. Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela
contratada, seus funcionários, ou terceiros autorizados;

18.3.2. Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da contratada.
18.4. O contratado será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como
pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à contratante e/ou a terceiros diretamente
resultantes do descumprimento pelo contratado de qualquer dos itens previstos nesta cláusula quanto à proteção e uso dos
dados pessoais.
19. DO PAGAMENTO
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital.
19.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento Convocatório, nos termos do
previsto na minuta contratual anexa a este Edital.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei nº 12.462, de 2011, o licitante que:
20.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses previstas no
item 13.6 deste Edital;
20.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso;
20.1.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
20.1.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;
20.1.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
20.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
20.1.7. Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.
20.2. Considera-se comportamento inidôneo a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
20.3. O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da
contratação;
20.3.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
20.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a FAPEC, por prazo não superior
a 2 (dois) anos;
20.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a FAPEC, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no
instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações legais.

20.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a FAPEC enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior;
20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
20.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.
20.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração
Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
20.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração
da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.
20.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade
poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar go 419 do Código Civil.
20.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.462, de 2011, e
subsidiariamente nas Leis nº 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.
20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
20.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico.
21.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar
este Edital.
21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao@fapec.org, ou por petição dirigida ou
protocolada à Comissão Permanente de Licitações, sediada à Rua 9 de Julho, nº 1.922, Vila Ipiranga, Campo Grande/MS, nos
dias úteis, no horário das 07:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.
21.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à Comissão de Licitação até
05 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no endereço indicado no Edital.
21.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
21.6. Para fins de recebimento dos pedidos de esclarecimentos e impugnações, tanto para a via presencial quanto para a via
eletrônica, será considerado o horário de expediente da UFMS. Os pedidos enviados após o término do horário de expediente
serão considerados como recebidos no início do horário de expediente do dia útil seguinte.
21.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos
do processo de licitação.
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a FAPEC.
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Da sessão pública do RDC divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Comissão de Licitação.
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da FAPEC, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a FAPEC não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na FAPEC.
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível
o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital.
22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.fapec.org/site/licitacoes/, e também
poderão ser lidos e/ou obtidos pelo e-mail: licitacao@fapec.org ou no endereço da Comissão Permanente de Licitações,

sediada à Rua 9 de Julho, nº 1.922, Vila Ipiranga, Campo Grande/MS, nos dias úteis, no horário das 07:30 horas às 11:30 horas
e das 13:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.
22.12.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

22.12.1. ANEXO I - Projeto Básico;
22.12.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;
22.12.3. ANEXO III - Planilha de Custos, Composição do BDI, Cronograma Físico Financeiro e Formação de Preços;
22.12.4. ANEXO IV – Memorial de Cálculo;
22.12.5. ANEXO V – Memorial Descritivo;
22.12.6. ANEXO VI - Projetos;
22.12.7. ANEXO VII - Modelo de Carta Proposta;
22.12.8. ANEXO VIII - Modelo de termo de vistoria ou declaração de não realização de visita técnica;
Campo Grande/MS, 14 de dezembro de 2021.
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PROJETO BÁSICO
UFMS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.030104/2021-19
1.

OBJETO

1.1.
Contratação de Empresa especializada em obras e serviços de engenharia para
execução da Obra de Instalação de Sistema de Climatização no Biotério da UFMS,
localizado no Setor 03 da Cidade Universitária da UFMS, em Campo Grandes/MS, com área de
intervenção total de 53,40 m², conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste instrumento e seus anexos:
1.2.

O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.
Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo
do Projeto Básico.
1.4.
O contrato terá vigência pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos, sendo prorrogável apenas na forma do art. 57, § 1º da Lei nº 8.666, de 1993.O
regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global, conforme item 4
(Descrição dos Requisitos da Contratação), do Estudo Técnico Preliminar Digital
64/2021 (2864169).
1.5.
O prazo para execução dos serviços será de 90 (noventa) dias consecutivos,
conforme cronograma de execução dos serviços, contido no orçamento (2875562).
2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1.
Conforme Estudo Técnico Preliminar 64/2021 (2864169), o Biotério Central
vinculado ao Instituto de Biociências (Inbio) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS) é uma unidade técnica responsável pela produção, criação e fornecimento de animais
de laboratório para todas as Faculdades, Institutos e Programas de Pós-graduação, da
Instituição e de seus vários campi, sendo o único biotério da região Centro Oeste a compor a
REBIOTÉRIO – Rede Nacional de Produção de Animais para Fins Científicos, Didáticos e
Tecnológicos, vinculada ao CNPq.
A área de experimentação NB2 do Biotério Central caracteriza-se como um
ambiente multiusuário e multidisciplinar, atendendo uma ampla rede de pesquisadores dos
mais diversos Programas de Pós-graduação da Instituição. Possui quatro salas de
experimentação com animais e uma sala de procedimentos cirúrgicos que abrigam pesquisas
das áreas biomédicas e agrárias investigando patógenos, fármacos e componentes bioativos
do Bioma Cerrado de interesse para a região.
Diante da pandemia de Covid-19 foram realizadas diversas ações de
enfrentamento visando o combate ao vírus SARS-CoV-2. Neste sentido, houve o lançamento
da Chamada Pública MCTI /FINEP/INFRAESTRUTURA NB-3, na qual o Biotério Central foi
contemplado com um investimento da ordem de R$ 2.000.000,00, para adequação de sua
estrutura de NB-2 para NB3, conforme documento da FINEP encaminhado em anexo
(2864137). Para essa adequação, é imprescindível a reforma do espaço já existente da área de
Experimentação, de forma a garantir a biocontenção necessária em um biotério NB-3,
atendendo de forma segura e eficaz pesquisadores da UFMS e de outras Instituições parceiras
para a condução de seus projetos experimentais.
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Além de pesquisas contra o vírus SARS-CoV-2, o Biotério Experimental NB-3
poderá abrigar experimentos com patógenos com classificação de risco 3 de interesse em
saúde pública e agropecuária, contribuindo com o fortalecimento dos Programas de Pósgraduação da UFMS.
A Adequação da área experimental NB2 para abrigar uma estrutura NB-3
proporcionará agilidade e segurança na condução de pesquisas contra o Covid-19, pois
disponibilizará para a região um Biotério Experimental NB-3 capaz de absorver essa demanda
que, atualmente, necessita de parcerias com Instituições de outras regiões do país para sua
execução. Em um momento onde todos estão empenhados em descobrir o controle e a cura
para tão grave enfermidade, essa estrutura NB-3 proporcionará para o Mato Grosso do Sul e
até mesmo para a região Centro-Oeste e áreas vizinhas, um maior número de pesquisas, com
a redução dos custos dos projetos e a possibilidade de geração de resultados com alto
impacto na comunidade científica nacional e internacional.
3.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1.
A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada
no Estudo Técnico Preliminar 64/2021 (2864169).
3.2.
Para a correta execução dos serviços, quanto às dimensões, especificações
técnicas, detalhamentos e locais de execução, deverão obedecer os Projetos de Climatização
(2864245, 2864251, 2864258, 2864263, 2864266 e 2864271), memorial Descritivo (2864295)
e Orçamento Sem Desoneração, compostos por Resumo, Orçamento, Cronograma,
Composições de Preços Unitários e Composição do BDI (2875589).
4.

DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1.
Trata-se de obra a ser contratada mediante licitação, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratação – RDC Eletrônico.
4.2.
A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados
da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
4.3.
O modo de disputa será FECHADO, Regime de execução: EXECUÇÃO INDIRETA,
regime de contratação: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL;
4.4.
O critério de julgamento da proposta é o MAIOR DESCONTO, que terá como
referência o preço global fixado no instrumento convocatório, sendo o desconto estendido
aos eventuais termos aditivos e o percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidirá
linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do
instrumento convocatório;
4.5.

Será permitida participação de consórcios;

4.6.

Os consórcios ficam limitados a 3 (três) empresas consorciadas.

5.

VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

5.1.
Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante
poderá realizar vistoria nas instalações do local, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (67) 3345-3530 ou e-mail:
dinfra.proadi@ufms.br ou sedinf.proadi@ufms.br.
5.2.
O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
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5.2.1.
Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
5.3.
Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as
informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem
elaborar sua proposta.
5.4.
A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar
posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora
assumir os ônus dos serviços decorrentes.
5.5.
A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
6.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
6.2.
Exercer o acompanhamento e a fiscalização da obra, por servidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
6.3.
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
6.4.

Pagar à Contratada o valor contratado, conforme cronograma físico-financeiro;

6.5.
Contratada;

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da

6.6.

Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

6.6.1.
exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratação previr o atendimento direto;
6.6.2.

direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3.
promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
6.6.4.
considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens.
6.7.
contratual

Fornecer por escrito as informações necessárias para a correta execução

6.8.
Realizar avaliações periódicas da qualidade do serviço prestado após seu
recebimento;
6.9.
Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para
adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
6.10.
Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações
técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de
inspeções técnicas após o recebimento e notificações expedidas;
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6.11.
Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição
indispensável para o recebimento do objeto, conforme o caso:
6.11.1.

"as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

6.11.2.
a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo
em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
6.11.3.
Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 38 da Lei nº 12.462/2011.
7.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1.
Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua
proposta;
7.2.
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
7.3.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
7.4.
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
7.5.
Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar
de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
7.6.
Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão
conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT;
7.7.
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à
Contratante;
7.8.
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
7.9.
Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde,
segurança e bem-estar no trabalho;
7.10.
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
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7.11.
Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas
ou bens de terceiros.
7.12.
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
7.13.
Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que
integram este Projeto Básico, no prazo determinado.
7.14.
Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o
local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
7.15.
Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial
descritivo.
7.16.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
7.17.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.18.
Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
7.19.
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;
7.20.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
7.21.
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;
7.22.
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação;
7.23.

Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

7.24.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

7.25.
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;
7.26.
Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste
Projeto Básico;
7.27.
Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de
serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões
compatíveis com os compromissos assumidos;
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3433795&infra_sistem…

5/24

27/10/2021 14:14

SEI/UFMS - 2875589 - Projeto

7.28.
Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da
Contratante;
7.29.
Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
7.30.
Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
7.31.
Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias
e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
7.32.
Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à
Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
7.33.
Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
7.34.
Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural,
devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas específicas do órgão ambiental competente.
7.35.
Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da
Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição,
mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
7.35.1.

Cópias das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2.
Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;
7.35.3.
Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.
7.35.3.1.
Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA
deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do território estadual.
7.35.4.
Apenas se houver dúvida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 9º do Decreto nº 9.094/17, poderá haver solicitação de cópia
autenticada por cartório ou pelo servidor, mediante comparação com o original.
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7.36.
Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
7.36.1.
O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
7.36.2.
Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
7.36.2.1.
resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos
classe A de reservação de material para usos futuros;
7.36.2.2.
resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
7.36.2.3.
resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas;
7.36.2.4.
resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas.
7.36.3.
Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d
´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;
7.36.4.
Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa,
que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
7.37.

Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

7.37.1.
Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na
execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos
na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;
7.37.2.
Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em
Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto
acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
7.37.3.
Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação
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aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos
correspondentes;
7.38.
Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de
seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
7.39.
Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados
pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle
de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos;
7.40.
Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas
no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a
obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se,
Licença Ambiental de Operação, etc.);
7.41.
Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo
na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida
no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão
de natureza similar da região mais próxima;
7.42.
Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em
Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou
que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao
exercício da atividade;
7.43.
Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais,
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
7.44.
Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
7.45.
Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
7.46.
Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação
seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do
contrato;
7.47.
Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;
7.48.
Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações
estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.
7.49.
Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a
Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018.
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7.50.
Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 146451:2001 da ABNT.
7.51.
Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral
a participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou
contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso III do § 4º do
art. 42 do Decreto nº 7.541/2011.
7.52.
Após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial
com a contratante para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para
execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do
método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
7.53.
Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, quando se tratar da subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n.
123, de 2006.
7.54.
Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na
hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado
até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão,
sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese
em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.
7.55.
Responsabilizar-se pela padronização, pela
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação.

compatibilidade,

pelo

7.56.
Adotar medidas para racionalizar uso de energia elétrica e água tratada e evitar
o seu desperdício.
7.57.
Respeitas as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atuando em
conformidade com a Resolução nº 176/2000-ANVISA.
8.

DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1.
É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:
8.1.1.

É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.

8.2.
A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários
para a execução do objeto.
8.2.1.
Somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.
8.3.
Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.
9.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA
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9.1.
Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação do
contratado, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de
habilitação previamente atestadas.
10.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1.
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993
10.2.
O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
10.3.
A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Básico.
10.4.
A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais
previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.5.
A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução
dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.
10.6.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.7.
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas,
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei nº 8.666, de 1993.
10.8.
As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique
assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não
comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
10.9.
Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo
intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.
10.10.
O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação
dos serviços realizada.
10.11.
Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
10.12.
A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
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comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
10.13.
Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
10.14.
O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que
o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestação dos serviços.
10.15.
A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.
10.16.

Cumpre, ainda, à fiscalização:

10.16.1.
solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
alocados na execução da obra, em especial, quanto:
10.16.1.1.
ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.
10.16.1.2.

aos depósitos do FGTS; e

10.16.1.3.
for devido;

à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando

10.16.1.4.

à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.16.1.5.
ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salário;
10.16.2.
solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado;
10.16.3.
oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de
irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o
FGTS;
10.16.4.
somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.
10.17.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei
nº 8.666, de 1993.
11.

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.1.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos serviços, nos termos abaixo.
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11.1.1.
Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços
executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
11.1.2.
Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.
11.1.3.
A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
11.1.4.
O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte
forma:
11.1.5.
A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar
e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
11.1.5.1.
Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do
objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato.
11.1.5.2.
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
11.1.5.3.
O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão
de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
11.1.5.4.
A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços
executados.
11.1.6.
No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
11.1.6.1.
quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na
execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.
11.1.6.2.
Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último
11.1.6.3.
Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser
procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
provisório no dia do esgotamento do prazo.
11.2.
No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos
serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
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11.2.1.
Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correções;
11.2.2.
Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
11.2.3.
Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalização.
11.3.
O recebimento provisório da última etapa da obra é condicionada, além da
execução do objeto em si, à entrega dos “as built”.
11.4.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
11.5.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
12.

DO PAGAMENTO

12.1.
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
12.2.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do
serviço, conforme este Projeto Básico
12.3.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3.1.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.4.
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais
como:
12.4.1.

o prazo de validade;

12.4.2.

a data da emissão;

12.4.3.

os dados do contrato e do órgão contratante;

12.4.4.

o período de prestação dos serviços;

12.4.5.

o valor a pagar; e

12.4.6.

eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

12.5.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante;
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12.6.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
12.7.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
12.8.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,
será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
12.9.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.10.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
12.11.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.
12.12.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize
sua situação junto ao SICAF.
12.12.1.
Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.
12.13.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
12.14.
É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa
privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante,
com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
12.15.
No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória
do cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante
comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
12.15.1.
Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento
das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execução dos serviços objeto do contrato.
12.15.2.
O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais,
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.
12.16.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
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compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
I=
(TX)

13.

I
=

( 6 / 100
)

TX = Percentual da taxa anual =
6%

REAJUSTE

13.1.
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.
13.1.1.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada,
os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
índice de variação da Tabela SINAPI em relação aos preços unitários regulados por ela e, de
acordo com a variação nos últimos doze meses do INCC/FGV, para os demais preços unitários
não previstos na Tabela SINAPI, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após
a ocorrência da anualidade.
13.2.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
13.3.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
13.4.
definitivo.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o

13.5.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
13.6.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
13.7.

O reajuste será realizado por apostilamento.

14.

GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1.
O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa)
dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.
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14.2.
No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
14.2.1.
A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
14.2.2.
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
14.3.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual.
14.4.
de:

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento

14.4.1.
prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
14.4.2.
prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
14.4.3.

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

14.4.4.
obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o
FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
14.5.
A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
14.6.
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
14.7.
Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.
14.8.
No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
14.9.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros
utilizados quando da contratação.
14.10.
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de
15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.
14.11.
matéria.

A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a

14.12.
Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou
autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
14.13.
O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
14.14.
A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.
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SANÇOES ADMINISTRATIVAS

15.1.
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 12.462, de 2011, e da
Resolução 143 CD, de 28 de agosto de 2019 da UFMS a Contratada que, na fase de execução
contratual:
15.2.

Não celebrar o contrato:

15.2.1.
recusar ou deixar de enviar documento necessário para comprovar a
capacidade de assinatura do contrato/ata de registro de preços;
15.2.2.
recusar ou deixar de assinar contrato/ata de registro de preços dentro do prazo
de convocação;
15.2.3.
recusar ou deixar de confirmar o recebimento da Nota de Empenho referente
ao contrato/ata de registro de preços
15.3.

Sanções aplicáveis para as condutas 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3:

15.3.1.

Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 04 meses;

15.3.2.

Descredenciamento do Sicaf pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.3.3.
Multa de 1% do valor total do contrato/ata de registro de preços, por dia de
descumprimento, no limite máximo de 15%
15.4.

Apresentar documentação falsa:

15.4.1.

omitir informações em documentos exigidos no certame;

15.4.2.

adulterar documento, público ou particular;

15.4.3.

encaminhar contrato/ata de registro de preços adulterada

15.5.

Sanções aplicáveis para as condutas 15.4.1, 15.4.2, 15.4.3:

15.5.1.

Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 3 (três) anos;

15.5.2.

Descredenciamento do Sicaf pelo prazo de até 3 (três) anos;

15.5.3.

Multa de 20% do valor total do contrato/ata de registro de preços;

15.6.

Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual:

15.6.1.
praticar qualquer ação ou omissão que prejudique o bom andamento da
execução do contrato.
15.6.2.

deixar de prestar garantia quando exigido.

15.7.

Sanções aplicáveis para a conduta 15.6.1:

15.7.1.

Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 1 (um) ano.

15.7.2.

Multa de 15% do valor total do contrato/ata de registro de preços

15.8.

Sanções aplicáveis para a conduta 15.6.2:

15.8.1.

Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 01 ano;

15.8.2.

Descredenciamento do Sicaf pelo prazo de até 01 (ano) ano;

15.8.3.
Multa de 1% do valor total do contrato/ata de registro de preços, por dia de
descumprimento, no limite máximo de 15%
15.9.

Falhar na execução do contrato

15.9.1.
entregar materiais com características diversas daquelas constantes na
proposta, no contrato ou na ata de registro de preços;
15.9.2.
deixar de substituir materiais com características diversas daquelas constantes
na proposta, no contrato ou na Ata de Registro de Preços, no prazo estipulado pela
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Administração;
15.9.3.
atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30
(trinta) dias;
15.9.4.

recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados/registrados;

15.9.5.

deixar de entregar documentação fundamental para execução contratual.

15.10.

Sanções aplicáveis para as condutas 15.9.1, 15.9.2, 15.9.3, 15.9.4, 15.9.5:

15.10.1.

Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 06 meses;

15.10.2.
Multa de 1% do valor total do material, por dia de descumprimento, no limite
máximo de 10%; e/ou Multa de 10% do valor total do material contratado;
15.10.3.

Descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 05 anos;

15.11.

Fraudar na execução do contrato

15.11.1.

elevar arbitrariamente os preços;

15.11.2.

fornecer, como verdadeiro ou perfeito, material falsificado ou deteriorado;

15.11.3.

entregar um material por outro;

15.11.4.

alterar substância, qualidade ou quantidade do material fornecido;

15.11.5.
tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a
execução do contrato;
15.12.
15.11.5:

Sanções aplicáveis para as condutas 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4,

15.12.1.
anos;

Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco)

15.12.2.

Multa de 20% do valor total do evento não cumprido

15.13.

Comportar-se de modo inidôneo

15.13.1.

realizar atos comprovadamente de má- fé ou com dolo;

15.13.2.
participar de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade
aplicada anteriormente;
15.13.3.
não realizar o recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições
sociais previdenciárias;
15.13.4.
não realizar o pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio
alimentação;
15.14.

Sanções aplicáveis para as condutas 15.13.1, 15.13.2, 15.13.3, 15.13.4:

15.14.1.

Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 3 anos;

15.14.2.
Multa de 20% do valor total do evento não cumprido; e/ou Multa de 1% do
valor total da obrigação, por dia de descumprimento, no limite máximo de 20%
15.15.

Cometer fraude fiscal

15.15.1.

fazer declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal;

15.15.2.

omitir informações em suas notas fiscais;

15.15.3.

falsificar ou alterar notas fiscais

15.16.

Sanções aplicáveis para as condutas 15.15.1, 15.15.2, 15.15.3:

15.16.1.

Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 5 anos;

15.16.2.

Multa de 20% do valor total do evento não cumprido.
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15.16.3.
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
15.17.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 10520/2002, subsidiariamente a Lei 8.666, de 1993, e Lei
nº 9.784, de 1999.
15.18.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
15.19.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
de 10 dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
15.20.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.
15.21.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.22.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
15.23.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
15.24.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
15.25.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.26.
Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU
1
2
3
4
5

CORRESPONDÊNCIA
0,2% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO
0,4% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO
0,8% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO
1,6% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO
3,2% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO

Tabela 2
INFRAÇÃO
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3433795&infra_siste…

19/24

27/10/2021 14:14

ITEM
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

SEI/UFMS - 2875589 - Projeto

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO
GRAU
PERMITIR SITUAÇÃO QUE CRIE A POSSIBILIDADE DE CAUSAR DANO FÍSICO, LESÃO CORPORAL OU
05
CONSEQÜÊNCIAS LETAIS, POR OCORRÊNCIA;
SUSPENDER OU INTERROMPER, SALVO MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, OS SERVIÇOS
04
CONTRATUAIS POR DIA E POR UNIDADE DE ATENDIMENTO;
MANTER FUNCIONÁRIO SEM QUALIFICAÇÃO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS CONTRATADOS, POR
03
EMPREGADO E POR DIA;
RECUSAR-SE A EXECUTAR SERVIÇO DETERMINADO PELA FISCALIZAÇÃO, POR SERVIÇO E POR DIA;
02
RETIRAR FUNCIONÁRIOS OU ENCARREGADOS DO SERVIÇO DURANTE O EXPEDIENTE, SEM A
03
ANUÊNCIA PRÉVIA DO CONTRATANTE, POR EMPREGADO E POR DIA;
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
REGISTRAR E CONTROLAR, DIARIAMENTE, A ASSIDUIDADE E A PONTUALIDADE DE SEU PESSOAL, POR
01
FUNCIONÁRIO E POR DIA;
CUMPRIR DETERMINAÇÃO FORMAL OU INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR DO ÓRGÃO FISCALIZADOR,
02
POR OCORRÊNCIA;
SUBSTITUIR EMPREGADO QUE SE CONDUZA DE MODO INCONVENIENTE OU NÃO ATENDA ÀS
01
NECESSIDADES DO SERVIÇO, POR FUNCIONÁRIO E POR DIA;
CUMPRIR QUAISQUER DOS ITENS DO EDITAL E SEUS ANEXOS NÃO PREVISTOS NESTA TABELA DE
MULTAS, APÓS REINCIDÊNCIA FORMALMENTE NOTIFICADA PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR, POR ITEM E 03
POR OCORRÊNCIA;
INDICAR E MANTER DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO OS PREPOSTOS PREVISTOS NO
01
EDITAL/CONTRATO;
01
PROVIDENCIAR TREINAMENTO PARA SEUS FUNCIONÁRIOS CONFORME PREVISTO NA RELAÇÃO DE
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.27.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:
15.27.1.
tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.27.2.

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.27.3.
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
15.28.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observandose o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.
15.29.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
15.29.1.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.
15.30.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.31.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
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competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
15.32.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
15.33.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
15.34.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

16.1.
As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2.

Qualificação Econômico-Financeira:

16.2.1.
certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
16.2.1.1.
No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
16.2.1.2.
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
16.2.1.3.
no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
16.2.1.4.
social

é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto

16.2.2.
comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicação das fórmulas:
LG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

SG =

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

LC =

ATIVO CIRCULANTE
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PASSIVO CIRCULANTE

16.2.3.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% do valor
estimado da contratação ou do item pertinente.
16.3.

Qualificação Técnica:

16.3.1.
Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;
16.3.2.
Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, comprovando a execução de obras ou
serviços de engenharia de instalação de sistemas de climatização tipo VRF, com no mínimo
10HPs (50% da Capacidade Nominal Total total), executada em área mínima de 26,70 m²
(50% da área de intervenção).
16.3.3.
Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;
16.3.4.
Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de
Certidão de Acervo Técnico em nome do engenheiro – CAT, expedida pelo CREA da região
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, comprovando a execução de obras ou serviços de
engenharia de instalação de sistemas de climatização tipo VRF, com no mínimo 10HPs (50%
da Capacidade Nominal Total total), executada em área mínima de 26,70 m² (50% da área
de intervenção).
16.3.5.
Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverão pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove
seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaração de
compromisso de vinculação contratual futura, caso o proponente seja efetivamente
contratado.
16.3.5.1.
No decorrer da execução da obra ou do serviço, os profissionais de que trata
este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja
aprovada pela Administração.
16.3.6.
A proponente, quando solicitada, deverá disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e serviços de engenharia.
16.3.7.
Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das
instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução
contratual.
16.4.
A proposta deverá contemplar os quantitativos e orientações previstas neste
Projeto Básico e Anexos.
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Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

16.5.1.
Valor Global estimado: R$ 289.910,92 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL,
NOVECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), sem desoneração.
16.5.2.

Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital

16.5.3.
Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou
empreitada integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique
que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de
referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no
cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos
respectivos.
16.5.4.
Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, os custos
unitários dos itens materialmente relevantes das propostas não podem exceder os custos
unitários estabelecidos no orçamento estimado pela administração pública, sendo
considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da
proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do
orçamento estimado ou que sejam considerados essenciais à funcionalidade da obra.
17.

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS PREFERENCIAIS

17.1.
O custo estimado da contratação é de R$ 289.910,92 (DUZENTOS E OITENTA E
NOVE MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), sem desoneração.
18.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1.

Será informado oportunamente pela PROPLAN/UFMS.

Campo Grande, 27 de outubro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Souza de Abreu,
Secretário(a), em 27/10/2021, às 11:45, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2875589 e o código CRC F3F70405.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária
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Fone: (67)3345-3590
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.030104/2021-19

SEI nº 2875589
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ANEXO II
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA DE
ENGENHARIA Nº , QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO DE APOIO
À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC E A EMPRESA
....................................................
A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC, entidade sem fins lucrativos, com personalidade
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.513.690/0001-50, com sede e foro nesta Capital, na
Rua 09 de Julho, nº 1922, Vila Ipiranga, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome),
nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOM de ..... de ............... de ...........,
doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida
pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do RDC Eletrônico nº ___/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de Empresa especializada em obras e serviços de
engenharia para execução da Obra de Instalação de Sistema de Climatização no Biotério da UFMS, localizada no
Setor 03 da Cidade Universitária da UFMS, em Campo Grandes/MS, com área de intervenção total de 53,40 m²,
conforme Projeto, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Planilha Orçamentária, quantidades e exigências
estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento
Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do RDC Eletrônico nº ___/2021 e seus
anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatório, com início na
data de ____/_____/______ e encerramento em ____/_____/_______.
2.2. O prazo de execução do objeto é de 03 (três) meses e será iniciada _________________ (indicar a data ou
evento para o início dos serviços/obra), cujas etapas observarão o cronograma anexado ao Edital do RDC
Eletrônico nº ___/2021.

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação
do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a
celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$ ______________ (______________).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
Convênio nº 01.20.0094-00, denominado, “Adequação de Biotério ao padrão NB3 da UFMS para o enfretamento
de viroses emergentes e reemergentes”.
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes, encontram-se definidos no
Projeto Básico.
6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
6.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Projeto Básico.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no
Projeto Básico, anexo ao Edital.
8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.
9. CLÁUSULA NONA – DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO
9.1. São aquelas definidas e previstas no Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS
10.1. São aquelas definidas e previstas no Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1. Será admitida a subcontratação do objeto licitatório, conforme regras constantes do Projeto Básico.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no
caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus
acréscimos.
12.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder os limites
estabelecidos no subitem anterior.
12.3. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser
reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
12.3.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses
serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no
orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do
orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.
12.4. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
12.5. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os
projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações
de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
12.6. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva sobre a quitação
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES
14.1. É vedado à CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
14.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo ao Instrumento
Convocatório.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO
16.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
16.1.1. Nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento
Convocatório;
16.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
16.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à
prévia e ampla defesa.
16.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art.
77 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
16.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma
físico-financeiro, atualizado;
16.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.4.3. Indenizações e multas.
16.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato
será causa de rescisão por ato unilateral e escrito da contratante.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de
1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078,
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO
18.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União,
no site da FAPEC e em jornal de grande circulação local, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO
19.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca
de Campo Grande - MS.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.
Campo Grande, MS, _______, de ________________ de 2021.

_______________________________________
Responsável legal da CONTRATANTE

_______________________________________
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Nome: _________________________________________
CPF: _________________________________
Nome: _________________________________________
CPF: _________________________________

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

UFMS - BIOTÉRIO

SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul
SBC - 10/2021 - Mato Grosso do Sul

23,54% E 13,73%
(DIF)

Não Desonerado:
Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

Planilha Orçamentária Resumida
Item

Descrição

Total

Peso (%)

1

Administração da obra e serviços complementares

13.518,70

4,66 %

2

Equipamentos Condicionadores de Ar

55.869,78

19,27 %

3

Rede de Dutos

46.496,30

16,04 %

4

Rede Frigorígena e de Drenagem

2.337,82

0,81 %

5

Instalações Elétricas de Climatização

168.686,94

58,19 %

6

Acessórios, Serviços e Itens Gerais

3.001,38

1,04 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

TÉCNICO RESPONSÁVEL:

CARIMBO

ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR ENGENHARIA

Eng. Leandro Lindenmeyer - CREA RS 116.761
CREA

Resumo do Orçamento

237.842,03
52.068,89
289.910,92

CARIMBO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

DESPESAS INDIRETAS DA SEDE
TIPO
DESCRIÇÃO
AC
administração central
DF
despesas financeiras
R
riscos ou eventuais
S+G
seguros + garantias

BENEFÍCIOS
TIPO
I

L

DESCRIÇÃO
tributos (a+b+c).......................
a) COFINS
...............
b) PIS
...............
c) ISS
...............
d) CPRB**
...............
lucro
...............

CÁLCULO DO BDI*
TAXA
4,00%
1,23%
1,27%
0,80%

%
%
%
%
%

TAXA (%)
6,65%
3,00%
0,65%
3,00%
0,00%
7,40%

FÓRMULA

BDI = {[(1 + AC + S + G + R)*(1 + DF)*(1 + L)]/(1 - I)} - 1
A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que
foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013
– TCU – Plenário

BDI =

23,54

%

Observações:
*Orçamento desonerado
**Conforme orientações do TCU, publicadas no guia ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS,
a CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta) deve ser incluída no cálculo do BDI de orçamentos que consideram a desoneração
da folha de pagamentos.
TÉCNICO RESPONSÁVEL:

CARIMBO

ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR ENGENHARIA

Eng. Leandro Lindenmeyer - CREA
RS 116.761

BDI

CARIMBO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO

DESPESAS INDIRETAS DA SEDE
TIPO
DESCRIÇÃO
AC
administração central
DF
despesas financeiras
R
riscos ou eventuais
S+G
seguros + garantias

BENEFÍCIOS
TIPO
I

L

DESCRIÇÃO
tributos (a+b+c).......................
a) COFINS
...............
b) PIS
...............
c) ISS
...............
d) CPRB**
...............
lucro
...............

CÁLCULO DO BDI*
TAXA
3,45%
0,85%
0,85%
0,48%

%
%
%
%
%

TAXA (%)
3,65%
3,00%
0,65%
0,00%
0,00%
3,70%

FÓRMULA

BDI = {[(1 + AC + S + G + R)*(1 + DF)*(1 + L)]/(1 - I)} - 1
A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi
aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU
– Plenário

BDI =

13,73

%

Observações:
*Orçamento desonerado
*Conforme orientações do TCU, publicadas no guia ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS, a
CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta) deve ser incluída no cálculo do BDI de orçamentos que consideram a desoneração da
folha de pagamentos.
TÉCNICO RESPONSÁVEL:

Eng. Leandro Lindenmeyer - CREA
RS 116.761

CARIMBO

ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR ENGENHARIA

CREA

BDI DIF

CARIMBO

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

UFMS - BIOTÉRIO

SINAPI - 08/2021 - Mato
Grosso do Sul
SBC - 10/2021 - Mato
Grosso do Sul

23,54% E
13,73% (DIF)

Não Desonerado:
Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

Item

Descrição

Cronograma Físico e Financeiro
Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

1

Administração da obra e serviços complementares

100,00%
17.298,54

40,00%
5.407,48

30,00%
4.055,61

30,00%
4.055,61

2

Equipamentos Condicionadores de Ar

100,00%
55.869,78

30,00%
16.760,93

35,00%
19.554,42

35,00%
19.554,42

3

Rede de Dutos

100,00%
46.496,30

40,00%
18.598,52

40,00%
18.598,52

20,00%
9.299,26

4

Rede Frigorígena e de Drenagem

100,00%
2.337,82

35,00%
818,24

35,00%
818,24

30,00%
701,35

5

Instalações Elétricas de Climatização

100,00%
168.686,94

20,00%
33.737,39

40,00%
67.474,78

40,00%
67.474,78

6

Acessórios, Serviços e Itens Gerais

100,00%
3.234,70

15,00%
450,21

45,00%
1.350,62

40,00%
1.200,55

26,14%
75.772,77
26,14%
75.772,76

38,58%
111.852,19
64,72%
187.624,95

35,28%
102.285,97
100,0%
289.910,92

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
TÉCNICO RESPONSÁVEL:

CARIMBO

ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR ENGENHARIA

Eng. Leandro Lindenmeyer - CREA RS 116.761
CREA

Cronograma

CARIMBO

Item

Código

Banco

1

1.1
1.2

CLIM.001201 Próprio
91677 SINAPI

2
2.1
2.1.1

CLIM.001308 Próprio

2.1.2

CLIM.001309 Próprio

2.2
2.2.1

CLIM.001306 Próprio

2.2.2

CLIM.001307 Próprio

2.3
2.3.1

CLIM.001498 Próprio

3
3.1
3.1.1

CLIM.000020 Próprio

3.1.2

CLIM.000021 Próprio

3.1.3

CLIM.001302 Próprio

3.1.4

CLIM.001303 Próprio

3.1.5

CLIM.000008 Próprio

3.2
3.2.1

CLIM.001499 Próprio

3.2.2

CLIM.001311 Próprio

3.2.3

70957 SBC

3.2.4

CLIM.000269 Próprio

3.2.5

CLIM.001313 Próprio

3.2.6

CLIM.000801 Próprio

3.2.7

CLIM.001314 Próprio

3.2.8

CLIM.001315 Próprio

3.2.9

CLIM.001480 Próprio

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

UFMS - BIOTÉRIO

SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul
SBC - 10/2021 - Mato Grosso do Sul

23,54% E
13,73% (DIF)

Não Desonerado:
Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

Descrição

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Und
Quant.
Valor Unit Valor Unit
com BDIM. O.

Administração da obra e serviços complementares
Serviço de içamento de equipamento por guindauto, inclusive amarração e desamarração após içamento
Engenheiro Mecânico com encargos complementares

h
h

Equipamentos Condicionadores de Ar
Equipamento tipo Air Handler
Fornecimento de Air Handler modular AB05DXRUG4F8, posição de montagem vertical, filtro G4, filtro F8, Trocador DX,
refrigerante R410a, válvula expansão eletrônica EXV-500,resistências elétricas com as devida proteções
umidificador, ventilador de insuflamento, vazão 3.060m3/h, PED 70mmca, base elevada de 120mm. Unidade
condensadora VRV AHU RHXYQ20ATL , 100% Inverter, capacidade nominal de 20HP. - Ref.: Modelo VRV Inova Quente/Frio da Daikin, ou equivalente técnico - Tensão: 220V-3ø-60Hz (BDI DIF)
Instalação de Air Handler modular AB05DXRUG4F8, posição de montagem vertical, filtro G4, filtro F8, Trocador DX,
refrigerante R410a, válvula expansão eletrônica EXV-500,resistências elétricas com as devida proteções
umidificador, ventilador de insuflamento, vazão 3.060m3/h, PED 70mmca, base elevada de 120mm. Unidade
condensadora VRV AHU RHXYQ20ATL , 100% Inverter, capacidade nominal de 20HP. - Ref.: Modelo VRV Inova Quente/Frio da Daikin, ou equivalente técnico - Tensão: 220V-3ø-60Hz
Equipamentos - Unidades Ventiladoras
Fornecimento de Gabinete De ventilação ar exterior para duto - Dados Técnicos: Pressão Est. - 69 mmCA, Vazão de
Projeto: 3.170 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 4.000 m³/h, com dois porta filtros para filtragem G4+H13. Modelo de
Ref.: BBS280 da Berliner Luft, ou equivalente - Tensão: 220V-2ø-60Hz (BDI DIF)
Instalação de Gabinete De ventilação ar exterior para duto - Dados Técnicos: Pressão Est. - 69 mmCA, Vazão de
Projeto: 3.170 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 4.000 m³/h, com dois porta filtros para filtragem G4+H13. Modelo de
Ref.: BBS280 da Berliner Luft, ou equivalente - Tensão: 220V-2ø-60Hz
Caixas de Resistências
Caixa de Resistências para instalação em dutos, dimensões 600x300x600mm, trifásica, 220V, com gabinte em chapa
de aço zincado e isolamento. Potência solicitada de 13,5 Kw, sem painel elétrico.
Ref.: Trox ou equivalente.
Rede de Dutos
Dutos
Chapa de aço galvanizado #26 para Dutos de ventilação e ar condicionado, incluindo fabricação, montagem, instalação
e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC
Chapa de aço galvanizado #24 para Dutos de ventilação e ar condicionado, incluindo fabricação, montagem, instalação
e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC
Isolamento térmico de duto em manta aluminizada de lã de vidro com espessura de 38mm e resistência térmica de
1,0m².ºC/W, incluindo cinta de arquear, selo plástico e fita adesiva aluminizada para acabamento. Ref.: Isoflex RT 1.0
da Isover ou equivalente técnico
Fornecimento e Aplicação de Fita PP metalizada autoadesiva - rolo de 50 m x 48 mm - Ref. Multivac ou equivalente
técnico
Fornecimento e Aplicação de Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC - 7x10x7 cm - Rolo 5 metros. Ref.:
Multivac ou equivalente
Dispositivos de Difusão de Ar
Damper controlador de vazão de lâminas opostas, com acionamento manual, linha Pesada, dimensões até
800x800mm, incluindo acessórios de instalação e fixação. Ref.: Modelo DCV-O da Tropical, JN-B da Trox ou
equivalente técnico
Registro (damper) de sobrepressão, para instalação em duto, fabricado em aço galvanizado, linha pesada. Inclui todos
os insumos e acessórios necessários à instalação. Ref.: Trox e Tropical. Dimensões (largura x altura) 350x350mm.

10
132

138,15
95,62

Total

70,79
116,66

Peso (%)

MAT.

Total

M. O.

MAT.

Total

99,88
1,46

170,67
118,12

707,90
11.666,00

998,80
146,00

13.518,70
1.706,70
11.812,00

4,66 %
0,59 %
4,07 %
19,27 %
14,68 %
12,92 %

cj

1

32.940,00

0,00

37.462,66

37.462,66

0,00

37.462,66

55.869,78
42.544,60
37.462,66

cj

1

4.113,60

3.921,36

1.160,58

5.081,94

3.921,36

1.160,58

5.081,94

1,75 %

unid.

1

6.964,54

0,00

7.920,77

7.920,77

0,00

7.920,77

8.241,65
7.920,77

2,84 %
2,73 %

unid.

1

259,74

241,79

79,09

320,88

241,79

79,09

320,88

0,11 %

unid.

1

4.114,89

154,28

4.929,25

5.083,53

154,28

4.929,25

5.083,53
5.083,53

1,75 %
1,75 %

16,04 %
8,73 %
0,78 %

kg

57

32,26

5,76

34,09

39,85

328,32

1.943,13

46.496,30
25.315,23
2.271,45

kg

550

31,24

5,76

32,83

38,59

3.168,00

18.056,50

21.224,50

7,32 %

m²

15

48,21

28,80

30,75

59,55

432,00

461,25

893,25

0,31 %

ROLO

2

15,82

5,87

13,67

19,54

11,74

27,34

39,08

0,01 %

ROLO

3

239,32

11,28

284,37

295,65

33,84

853,11

886,95

0,31 %
6,38 %
0,67 %

Porta de Inspeção para dutos, incluindo acessórios de fixação. Dim.:390x250mm. Ref.: Modelo Piper da Refrin ou
equivalente técnico.
Fornecimento e instalação de grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla
deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (225x165)mm - Ref.: Trox VAT-DG ou equivalente técnico
Fornecimento e instalação de grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla
deflexão, com registro, LxH (625x225)mm - Ref.: Trox VAT-DG ou equivalente técnico
Fornecimento e instalação de difusor de quatro direções em alumínio anodizado, com caixa pleno e registro borboleta,
dimensão 9"x9", incluindo acessórios de instalação. Ref.: DI-PLB da Tropical ou equivalente técnico
Fornecimento e instalação de tomada de ar exterior com veneziana e tela de proteção, LxH (750x750)mm - Ref.:
Tropical Rio VHT ou equivalente técnico
Fornecimento e instalação de caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 200x200mm, com atuador ON/OFF.
Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente técnico
Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 500x200mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente

Orçamento Sintético

unid.

1

1.582,66

24,17

1.931,04

1.955,21

24,17

1.931,04

18.510,66
1.955,21

unid.

2

360,43

58,24

387,03

445,27

116,48

774,06

890,54

0,31 %

unid.

12

205,85

33,20

221,10

254,30

398,40

2.653,20

3.051,60

1,05 %

unid.

1 290,59

62,34

296,65

358,99

62,34

296,65

358,99

0,12 %

unid.

1 385,92

36,12

440,64

476,76

36,12

440,64

476,76

0,16 %

unid.

4 450,46

20,14

536,35

556,49

80,56

2145,4

2.225,96

0,77 %

unid.

1 756,78

63,97

870,95

934,92

63,97

870,95

934,92

0,32 %

unid.

1 2792,52

45,16

3404,71

3449,87

45,16

3404,71

3.449,87

1,19 %

unid.

1 2087,39

90,32

2488,44

2578,76

90,32

2488,44

2.578,76

0,89 %

Item

Código

Banco

3.2.10
3.2.11
3.3
3.3.1
3.3.2

CLIM.001481 Próprio
CLIM.001482 Próprio
PARE.000052 Próprio
CLIM.001316 Próprio

3.3.3

CLIM.001317 Próprio

3.3.4

CLIM.001318 Próprio

4
4.1
4.1.1

CLIM.001292 Próprio

4.1.2

CLIM.000974 Próprio

4.2
4.2.1

CLIM.001081 Próprio

4.3
4.3.1

070401 SBC

4.3.2
5
5.1
5.1.1

CLIM.001155 Próprio

CLIM.001483 Próprio

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

CLIM.001484
CLIM.001485
CLIM.001486
CLIM.001487
70306

Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
SBC

5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.1.16

CLIM.001488
INEL.000488
CLIM.001489
CLIM.001490
CLIM.001491
CLIM.001492
CLIM.001493
CLIM.001494
CLIM.001495
CLIM.001496

Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio

5.1.17
5.2
5.2.2

INEL.000277

CLIM.001497 Próprio
Próprio

5.2.3

INEL.000267

Próprio

5.2.4

61946

SBC

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

UFMS - BIOTÉRIO

SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul
SBC - 10/2021 - Mato Grosso do Sul

23,54% E
13,73% (DIF)

Não Desonerado:
Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

Descrição

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Und
Quant.
Valor Unit Valor Unit
com BDIM. O.

Total
MAT.

Peso (%)

Total

M. O.

MAT.

Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 300x100mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente
Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 200x100mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente
Dispositivos de Exaustão de Ar
Fornecimento e instalação de tela ondulada galvanizada malha 25mm, fio 12.(tipo Otis)
Fornecimento e instalação de grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com registro de
lâminas convergentes. Dimensão 225x225mm. Ref.: Modelo AR da TroX ou equivalente técnico
Fornecimento e instalação de grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com registro de
lâminas convergentes. Dimensão 325x325mm. Ref.: Modelo AR da TroX ou equivalente técnico
Fornecimento e instalação de grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com registro de
lâminas convergentes. Dimensão 425x425mm. Ref.: Modelo AR da TroX ou equivalente técnico
Rede Frigorígena e de Drenagem
Tubulação de Cobre
Tubo de cobre para refrigeração, esp. parede 0,79 mm ø5/8", incluindo suportes, solda e acessórios para instalação,
Ref.: Eluma ou equivalente técnico com isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente técnico

unid.
unid.

1 1121,24
1 973,68

90,32
90,32

1294,85
1112,56

1385,17
1202,88

90,32
90,32

1294,85
1112,56

m²
unid.

1 252,63
1 248,95

27,32
100,74

284,77
206,81

312,09
307,55

27,32
100,74

284,77
206,81

unid.

1 325,26

100,74

301,08

401,82

100,74

301,08

unid.

3 444,92

100,74

448,91

549,65

302,22

1346,73

m

6,5

56,54

3,15

66,69

69,84

20,47

tubo de cobre para refrigeração, esp. parede 1,59 mm ø1.1/8", incluindo suportes, solda e acessórios para instalação,
Ref.: Eluma ou equivalente técnico com isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente técnico

m

6,5

128,50

4,49

154,25

158,74

m

4

45,26

13,68

42,23

kg

9

46,92

11,64

m³

3

28,81

1,87

Proteção Mecânica
Fornecimento e instalação de revestimento em Alumínio Corrugado com barreira de vapor, espessura mínima de 0,15
mm, corrugação 3/16". Incluindo cintas, selos e todos os acessórios e insumos para instalação. Utilização: proteção
mecânica de interligações frigorígenas externas.
Carga de Gás Refrigerante
Carga de Gás Refrigerante, tipo R-410a. Inclui aferição e ajuste da carga para o equipamento, conforme especificação
do seu fabricante. As medições deverão ser organizadas em relatório a ser submetido à fiscalização. Ref.: DuPont, ou
equivalente.
Fornecimento e Instalação de Gás Nitrogênio
Instalações Elétricas de Climatização
Automação do Sistema
Controlador programável, roteador e gateway Modbus e BACnet (8AI , 18DI/NTC, 8AO, 16DO) com porta Ethernet Ref.: un
MCP50-PRO
Módulo de expansão para MCP50-PRO (8AI,18DI/NTC,4AO,16DO). Ref: MCP46-I/O
un
Controlador programável para vav Modbus e BACnet 220V. Ref.: MVAV-PRO-220
un
Sensor de temperatura para ambiente com override manual tipo 10K - curva lll. Ref.: 01RT-5M-0
un
Sensor de temperatura de duto com haste de 4" do tipo 10K - curva lll. Ref.: 01DT-5ML
un
Sensor de umidade (4-20mA ou 0-10V) e temperatura (4-20mA ou 0-10V) para ambiente com precisão de 2%. Ref.:
un
RHP-2N44.
Pressostado diferencial de ar ON/OFF com range de 20 a 300Pa. Ref.: 01APS-50R
un
Transformador de 60VA com bourne e fusível de 110/220V para 24Vac. Ref: TRAFO24-60
un
Relé auxiliar 24 Vcc/Vca (NA/NF) com suporta até 3A. Ref.: R24A
un
Display VLT com potenciômetro para a linha FC-51. Ref: 132B0101
un
Inversor de frequência FC-51 de 5,0 HP - 220V (display VLT não incluso). Ref.: 132F0016)
un
Conversor de Potência Monofásico. Ref.: MPC-TPF-3242-80R
un
Sensor de baixa pressão diferencial de ar. Ref.: 610-25C-BDV
un
Infraestrutura
un
Sensor de baixa pressão diferencial de ar 0.25 inWC. Ref: A/DLP-D25-W-B-D-B-0-A-0P-S
un
Painel de força e automação (Controle da AHU Daikin + leitura da instrumentação ambiente + comando do ventilador de un
exaustão + comando da caixa d aquecimento)
Serviço de Programação
un
Eletrodutos
Eletroduto de Ferro Galvanizado, Ø20mm (3/4") c/ conexões, fixações e acessórios. Ref. Carbinox ou equivalente
m
técnico - Fornecimento e Instalação
Eletroduto de Ferro Galvanizado, Ø32 (1.1/4") c/ conexões, fixações e acessórios. Ref. Carbinox ou equivalente técnico - m
Fornecimento e Instalação
Fornecimento e Instalação de eletroduto metálico flexível com revestimento em Polivinyl extrudado (Sealtube) ø1.1/4"
m

Orçamento Sintético

Total
1.385,17
1.202,88
2.670,41
312,09
307,55

0,48 %
0,41 %
0,92 %
0,11 %
0,11 %

401,82

0,14 %

1.648,95

0,57 %

433,49

2.337,82
1.485,77
453,96

0,81 %
0,51 %
0,16 %

29,18

1.002,63

1.031,81

0,36 %

55,91

54,72

168,92

223,64
223,64

0,08 %
0,08 %

46,32

57,96

104,76

416,88

628,41
521,64

0,22 %
0,18 %

33,72

35,59

5,61

101,16

0,04 %
58,19 %
56,19 %
1,19 %

1 2782,49

38,57

3398,91

3437,48

38,57

3398,91

106,77
168.686,94
162.905,90
3.437,48

1
4
3
1
1

1250,7
1684,44
124,55
238,7
2301,3

38,57
38,57
28,91
28,91
26,28

1506,54
2042,38
124,95
265,97
2816,74

1545,11
2080,95
153,86
294,88
2843,02

38,57
154,28
86,73
28,91
26,28

1506,54
8169,52
374,85
265,97
2816,74

1.545,11
8.323,80
461,58
294,88
2.843,02

0,53 %
2,87 %
0,16 %
0,10 %
0,98 %

2
1
2
1
1
1
3
1
1
1

491,99
185,77
64,17
259,93
2646,54
1222,36
15631,5
1951,5
8403,5
20504

72,88
13,48
5,77
34,46
20,95
20,95
28,91
28,91
77,13
462,84

534,92
216,02
73,5
286,65
3248,58
1489,15
19282,24
2381,97
10304,55
24867,8

607,8
229,5
79,27
321,11
3269,53
1510,1
19311,15
2410,88
10381,68
25330,64

145,76
13,48
11,54
34,46
20,95
20,95
86,73
28,91
77,13
462,84

1069,84
216,02
147
286,65
3248,58
1489,15
57846,72
2381,97
10304,55
24867,8

1.215,60
229,50
158,54
321,11
3.269,53
1.510,10
57.933,45
2.410,88
10.381,68
25.330,64

0,42 %
0,08 %
0,05 %
0,11 %
1,13 %
0,52 %
19,98 %
0,83 %
3,58 %
8,74 %

0

43239

43239

0

43239

45 45,5

1 35000

8,2

48,01

56,21

369

2160,45

43.239,00
3.638,49
2.529,45

14,91 %
1,26 %
0,87 %

12 70,2

9,11

77,61

86,72

109,32

931,32

1.040,64

0,36 %

11,84

22,36

34,2

23,68

44,72

68,40

0,02 %

2 27,69

Item
5.3
5.3.1

Código

Banco

CLIM.000066

Próprio

5.3.2

INEL.001427

Próprio

5.3.3

INEL.000597

Próprio

5.4
5.4.9
6
6.1
6.2

INEL.000488

Próprio

CLIM.001084

Próprio

CLIM.000965

Próprio

6.3
6.4

70342
SBC
CLIM.000140 Próprio

6.5

CLIM.001324 Próprio

6.6

CLIM.000089 Próprio

6.7

CLIM.000090 Próprio

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

UFMS - BIOTÉRIO

SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul
SBC - 10/2021 - Mato Grosso do Sul

23,54% E
13,73% (DIF)

Não Desonerado:
Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

Descrição

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Und
Quant.
Valor Unit Valor Unit
com BDIM. O.

Condutores
Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º,
não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente
Fornecimento e instalação de cabo de cobre com blindagem Individual e Coletiva, de 4 vias de seção 1,50mm². Ref.:
Modelo BIC300 da Prysmian, ou equivalente técnico
Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x4,0mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º,
não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente
Itens Gerais
Transformador 220V para 24V - 60VA
Serviços e Itens Gerais
Fornecimento e instalação Plaqueta em acrilico para identificação dos equipamentos e quadros na cor preta e letras
brancas. Ref.: Afixgraf ou equivalente
Caixilho de madeira de reflorestamento, com moldura para acabamento aparente inclusive vedação de frestas com
espuma de poliuretano
AMORTECEDOR VIBRACAO 3/8 400 KG
Amortecedor de impacto e vibração, tipo coxim de borracha, dimensões Ø50x50mm, c/ parafuso de ajuste até 3/8",
capacidade 150kg.
Amortecedor de vibração (calço) em borracha/neoprene, dimensões: 100x100x100mm. Utilização: unidades
evaporadora e unidade condensadora.
Execução de balanceamento de vazões de ar em todos os difusores e grelhas das redes de dutos, utilizando-se
anemômetro digital aferido e com boa precisão. As medições deverão ser organizadas em relatório, a ser submetido a
fiscalização.
Start-up global da instalação (compreendendo testes, ajustes, balanceamentos e programação do sistema, emissão de
documentos, treinamento de pessoal, projeto as built, entre outros trâmites necessários ao bom funcionamento da
instalação). Deverá ser confecicionado um relatório com todas as medições importantes (subresfriamento,
superaquecimento, correntes elétricas, entre outros) a ser submetido à Fiscalização para aprovação.

Total
MAT.

Total

Peso (%)
M. O.

MAT.

m

5 16,45

1,14

19,18

20,32

5,7

95,9

1.913,05
101,60

0,66 %
0,04 %

m

45 25,88

1,91

30,06

31,97

85,95

1352,7

1.438,65

0,50 %

m

10 30,18

7,04

30,24

37,28

70,4

302,4

372,80

0,13 %

229,50
229,50
3.001,38
87,80

0,08 %
0,08 %
1,04 %
0,03 %

un

1 185,77

pç

10 7,11

13,48

216,02

229,5

13,48

216,02

1,87

6,91

8,78

18,7

69,1

m²

2 182,35

88,44

136,83

225,27

176,88

273,66

450,54

0,16 %

pç
pç

4 88,56
4 33,7

16,27
4,49

93,13
37,14

109,4
41,63

65,08
17,96

372,52
148,56

437,60
166,52

0,15 %
0,06 %

pç

4 45,67

4,76

51,66

56,42

19,04

206,64

225,68

0,08 %

h

8 47,22

45,16

13,17

58,33

361,28

105,36

466,64

0,16 %

h

24 47,22

45,16

13,17

58,33

903,2

263,4

1.166,60

0,40 %

Totais ->

26.024,91

263.886,01

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
TÉCNICO RESPONSÁVEL:

Total

CARIMBO

Eng. Leandro Lindenmeyer - CREA RS 116.761

Orçamento Sintético

ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR ENGENHARIA

289.910,92
237.842,03
52.068,89
289.910,92

CARIMBO

Obra

Bancos

UFMS - BIOTÉRIO

SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul COMPOSIÇÕES
SBC - 10/2021 - Mato Grosso do Sul
UNITÁRIAS SEM BDI
APLICADO

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

Planilha Orçamentária Analítica
1

1.1
Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Administração da obra e serviços complementares

Código Banco
CLIM.001201 Próprio
88243
88279
88296
030542

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SBC

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Serviço de içamento de equipamento por guindauto, inclusive amarração e desamarração após
içamento.
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CAMINHAO GUINDAUTO MERCEDES L1620 8tn 200CV

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

h

1,0000000

138,15

138,15

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Und
H
H
H
H

1,0000000
1,0000000
1,0430000
1,0000000
0,00

20,56
26,66
24,39
65,50
MO com LS =>
Valor com BDI =>
10,0000000 Preço Total =>

20,56
26,66
25,43
65,50
57,32
138,15
1.381,50

57,32
0,00

LS =>
Quant. =>

1.2
Composição
Composição Auxiliar

Código Banco
91677 SINAPI
95407 SINAPI

Insumo

00043486 SINAPI

Insumo
Insumo
Insumo

00034783 SINAPI
00037372 SINAPI
00043462 SINAPI

Insumo

00037373 SINAPI

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)
ENGENHEIRO ELETRICISTA
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

H
H

1,0000000
1,0000000

95,62
2,24

95,62
2,24

Equipamento

H

1,0000000

0,55

0,55

Mão de Obra
Outros
Equipamento

H
H
H

1,0000000
1,0000000
1,0000000

92,21
0,55
0,01

92,21
0,55
0,01

0,06
MO com LS =>
Valor com BDI =>
100,0000000 Preço Total =>

0,06
94,45
95,62
9.562,00

Taxas
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Und

H
94,45
0,00

LS =>
Quant. =>

2
2.1

2.1.1
Composição

Insumo

Equipamentos Condicionadores de Ar
Equipamento tipo Air Handler

Código Banco
CLIM.001308 Próprio

00002834 Próprio

Descrição

Tipo

Und

Fornecimento de Air Handler modular AB05DXRUG4F8, posição de montagem vertical, filtro G4,
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
filtro F8, Trocador DX, refrigerante R410a, válvula expansão eletrônica EXV-500,resistências
elétricas com as devida proteções umidificador, ventilador de insuflamento, vazão 3.060m3/h, PED
70mmca, base elevada de 120mm. Unidade condensadora VRV AHU RHXYQ20ATL , 100%
Inverter, capacidade nominal de 20HP. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou
equivalente técnico - Tensão: 220V-3ø-60Hz
Air Handler modular AB05DXRUG4F8, posição de montagem vertical, filtro G4, filtro F8, Trocador
Material
DX, refrigerante R410a, válvula expansão eletrônica EXV-500,resistências elétricas com as devida
proteções umidificador, ventilador de insuflamento, vazão 3.060m3/h, PED 70mmca, base elevada
de 120mm. Unidade condensadora VRV AHU RHXYQ20ATL , 100% Inverter, capacidade nominal
de 20HP. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 220V-3ø-60Hz
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

2.1.2
Composição

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar

Código Banco
CLIM.001309 Próprio

88243
88264
88247
88279

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Quant.

Valor Unit

Total

cj

1,0000000

32.940,00

32.940,00

un

1,0000000

32.940,00

32.940,00

LS =>

0,00

Quant. =>

1,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

0,00
32.940,00
32.940,00

0,00
0,00

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Instalação de Air Handler modular AB05DXRUG4F8, posição de montagem vertical, filtro G4, filtro
F8, Trocador DX, refrigerante R410a, válvula expansão eletrônica EXV-500,resistências elétricas
com as devida proteções umidificador, ventilador de insuflamento, vazão 3.060m3/h, PED
70mmca, base elevada de 120mm. Unidade condensadora VRV AHU RHXYQ20ATL , 100%
Inverter, capacidade nominal de 20HP. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou
equivalente técnico - Tensão: 220V-3ø-60Hz
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Und
cj

1,0000000

4.113,60

4.113,60

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
MO sem LS =>
3.175,52
Valor do BDI =>
0,00

H
H
H
H

80,0000000
8,0000000
8,0000000
80,0000000
0,00

20,56
23,72
18,28
26,66
MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

1.644,80
189,76
146,24
2.132,80
3.175,52
4.113,60
4.113,60

LS =>
Quant. =>

2.2

2.2.1
Composição

Insumo

2.2.2
Composição

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar

Equipamentos - Unidades Ventiladoras

Código Banco
CLIM.001306 Próprio

00002833 Próprio

Código Banco
CLIM.001307 Próprio

100308 SINAPI
88243 SINAPI

Descrição

Tipo

Fornecimento de gabinete de ventilação para duto - D=280mm - Dados Técnicos: Pressão Est. - 63 INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
mmCA, Vazão em Descarga Livre: 4.000 m³/h. Tensão: 220V-2ø-60Hz. Modelo de Ref.: BBT 280
da Berliner Luft ou equivalente técnico
Gabinete de ventilação para duto - D=280mm - Dados Técnicos: Pressão Est. - 63 mmCA, Vazão
Material
em Descarga Livre: 4.000 m³/h. Tensão: 220V-2ø-60Hz. Modelo de Ref.: BBT 280 da Berliner Luft
ou equivalente técnico
MO sem LS =>
0,00
Valor do BDI =>
0,00

Und

Quant.

Valor Unit

Total

unid.

1,0000000

6.964,54

6.964,54

un

1,0000000

6.964,54

6.964,54

LS =>

0,00

Quant. =>

1,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

0,00
6.964,54
6.964,54

Descrição

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Instalação de gabinete de ventilação para duto - D=280mm - Dados Técnicos: Pressão Est. - 63
mmCA, Vazão em Descarga Livre: 4.000 m³/h. Tensão: 220V-2ø-60Hz. Modelo de Ref.: BBT 280
da Berliner Luft ou equivalente técnico
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

unid.

1,0000000

259,74

259,74

22,73
20,56
MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

136,38
123,36
195,84
259,74
259,74

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

H
H
195,84
0,00

LS =>
Quant. =>

2.3

2.3.1
Composição

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001498 Próprio

88264 SINAPI
88247 SINAPI
00003259 Próprio

3
3.1
Composição

4.114,89

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Caixa de Resistências para instalação em dutos, dimensões 600x300x600mm, trifásica, 220V, com
gabinte em chapa de aço zincado e isolamento. Potência solicitada de 13,5 Kw, sem painel elétrico.
Ref.: Trox ou equivalente técnico
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Caixa de Resistências para instalação em dutos, dimensões 600x300x600mm, trifásica, 220V, com
gabinte em chapa de aço zincado e isolamento. Potência solicitada de 13,5 Kw, sem painel elétrico.
Ref.: Trox ou equivalente

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Und
un

1,0000000

4.114,89

4.114,89

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
UN

4,0000000
4,0000000
1,0000000

23,72
18,28
3.946,89

94,88
73,12
3.946,89

LS =>

0,00

Quant. =>

1,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

124,96
4.114,89
4.114,89

124,96
0,00

Rede de Dutos
Dutos

Código Banco
CLIM.000020 Próprio

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo
Insumo

88243
88279
00011051
00011950

Insumo

00000567 SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Chapa de aço galvanizado #26 para Dutos de ventilação e ar condicionado, incluindo fabricação,
montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E),
1,27KG/M

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

kg

1,0000000

32,26

32,26

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
Material

Und
H
H
KG
UN

0,1280000
0,1280000
1,2000000
1,0000000

20,56
26,66
20,37
0,14

2,63
3,41
24,44
0,14

0,1000000

16,40

1,64

MO com LS =>
Valor com BDI =>
57,0000000 Preço Total =>

4,67
32,26
1.838,82

Material

M

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

4,67
0,00

LS =>
Quant. =>

3.1.2
Composição

Código Banco
CLIM.000021 Próprio

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

88243 SINAPI
88279 SINAPI
00011950 SINAPI

Insumo

00000567 SINAPI

Insumo

00043106 SINAPI

Und

3.1.3

Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001302 Próprio

88243 SINAPI
033661 SBC

0,00

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Chapa de aço galvanizado #24 para Dutos de ventilação e ar condicionado, incluindo fabricação,
montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E),
1,27KG/M
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

kg

1,0000000

31,24

31,24

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
UN

0,1280000
0,1280000
1,0000000

20,56
26,66
0,14

2,63
3,41
0,14

M

0,1000000

16,40

1,64

KG

1,2000000
0,00

19,52
MO com LS =>
Valor com BDI =>
550,0000000 Preço Total =>

23,42
4,67
31,24
17.182,00

Material
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

4,67
0,00

LS =>
Quant. =>

Composição

6,0000000
6,0000000
0,00

Caixas de Resistências

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

3.1.1

1,0000000
0,00

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Isolamento térmico de duto em manta aluminizada de lã de vidro com espessura de 38mm e
resistência térmica de 1,0m².ºC/W, incluindo cinta de arquear, selo plástico e fita adesiva
aluminizada para acabamento. Ref.: Isoflex RT 1.0 da Isover ou equivalente técnico
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MANTA LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38mm

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Und
m²

1,0000000

48,21

48,21

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

H
m²

1,5260000
1,1000000
0,00

20,56
15,31
MO com LS =>
Valor com BDI =>
15,0000000 Preço Total =>

31,37
16,84
23,33
48,21
723,15

23,33
0,00

LS =>
Quant. =>

Composições Analíticas

Obra

Bancos

UFMS - BIOTÉRIO

SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul COMPOSIÇÕES
SBC - 10/2021 - Mato Grosso do Sul
UNITÁRIAS SEM BDI
APLICADO

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

Planilha Orçamentária Analítica
3.1.4
Composição
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001303 Próprio
88267 SINAPI
014837 SBC

Descrição

Tipo

Fornecimento e Aplicação de Fita PP metalizada autoadesiva - rolo de 50 m x 48 mm - Ref.
Multivac ou equivalente técnico
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FITA ALUMINIZADA (PACOTE COM 5 ROLOS 48x50) TIPO ALUPIR

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Und

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Quant.

Valor Unit

Total

ROLO

1,0000000

15,82

15,82

H
UN

0,3000000
0,2000000
0,00

20,81
47,90
MO com LS =>
Valor com BDI =>
2,0000000 Preço Total =>

6,24
9,58
4,76
15,82
31,64

4,76
0,00

LS =>
Quant. =>

3.1.5
Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.000008 Próprio
88279 SINAPI
88243 SINAPI
00000161 Próprio

Descrição

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e Aplicação de Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC - 7x10x7 cm - Rolo 5
metros. Ref.: Multivac ou equivalente
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC (7x10x7)cm - rolo de 5 metros. Ref.: Multivac ou
equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

ROLO

1,0000000

239,32

239,32

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
ROLO

0,2500000
0,2500000
1,0000000

26,66
20,56
227,52

6,66
5,14
227,52

LS =>

0,00

Quant. =>

3,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

9,14
239,32
717,96

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

3.2

3.2.1
Composição

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Dispositivos de Difusão de Ar

Código Banco
CLIM.001499 Próprio

100308 SINAPI
88243 SINAPI
00003260 Próprio

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e Instalação de Damper controlador de vazão de lâminas opostas, com acionamento
manual, linha Pesada, dimensões até 800x800mm, incluindo acessórios de instalação e fixação.
Ref.: Modelo DCV-O da Tropical, JN-B da Trox ou equivalente técnico
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Damper controlador de vazão de lâminas opostas, com acionamento manual, linha Pesada,
dimensões até 800x800mm, incluindo acessórios de instalação e fixação. Ref.: Modelo DCV-O da
Tropical, JN-B da Trox ou equivalente técn

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0000000

1.582,66

1.582,66

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
un

0,6000000
0,6000000
1,0000000

22,73
20,56
1.556,70

13,63
12,33
1.556,70

LS =>

0,00

Quant. =>

1,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

19,58
1.582,66
1.582,66

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

3.2.2
Composição

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco

3.2.3

Und

19,58
0,00

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

CLIM.001311 Próprio

Fornecimento e Instalação de Registro (damper) de sobrepressão, para instalação em duto,
fabricado em aço galvanizado, linha pesada. Inclui todos os insumos e acessórios necessários à
instalação. Ref.: Trox e Tropical ou equivalente técnico. Dimensões (largura x altura) 350x350mm

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0000000

360,43

360,43

100308 SINAPI
88250 SINAPI
00002836 Próprio

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Registro (damper) de sobrepressão, para instalação em duto, fabricado em aço galvanizado, linha
pesada. Inclui todos os insumos e acessórios necessários à instalação. Ref.: Trox e Tropical ou
equivalente técnico. Dimensões (largura x altura) 350x350mm

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
un

1,5000000
1,5000000
1,0000000

22,73
18,59
298,46

34,09
27,88
298,46

LS =>

0,00

Quant. =>

2,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

47,17
360,43
720,86

Quant.

Valor Unit

Total

205,85
17,19
21,18
168,49
MO com LS =>
Valor com BDI =>
12,0000000 Preço Total =>

205,85
16,74
20,62
168,49
26,88
205,85
2.470,20

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

9,14
0,00

Código Banco
070957
88251
88315
036565

SBC
SINAPI
SINAPI
SBC

Descrição

Tipo

PORTA DE INSPECAO/DUTOS AR CONDICIONADO+ISOLAM.400X250 MM
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PORTA DE INSPECAO P/ DUTOS AR CONDICIONADO+ISOLAM.400x250mm

70
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Und

47,17
0,00

Und
UN
H
H
UN
26,88
0,00

LS =>
Quant. =>

3.2.4
Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.000269 Próprio
100308 SINAPI
88243 SINAPI
00001185 Próprio

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Grelha de dupla deflexão vertical em alumínio anodizado, com registro de lâminas convergentes Dim.: 225x165 mm - Ref.: VAT-DG da Tropical ou equivalente
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Grelha de dupla deflexão vertical em alumínio anodizado, com registro de lâminas convergentes Dim.: 225x165 mm - Ref.: VAT-DG da Tropical ou equivalente

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0000000

290,59

290,59

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
un

1,5470000
1,5470000
1,0000000

22,73
20,56
223,63

35,16
31,80
223,63

LS =>

0,00

Quant. =>

1,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

50,49
290,59
290,59

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

3.2.5
Composição

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001313 Próprio

88279 SINAPI
88243 SINAPI
00002838 Próprio

3.2.6

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e instalação de grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis
individualmente, dupla deflexão, com registro, LxH (625x225)mm - Ref.: Trox VAT-DG ou
equivalente técnico
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com
registro, LxH (625x225)mm - Ref.: Trox VAT-DG ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

unid

1,0000000

385,92

385,92

H
H
un

0,8000000
0,8000000
1,0000000

26,66
20,56
348,16

21,32
16,44
348,16

LS =>

0,00

Quant. =>

1,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

29,25
385,92
385,92

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

3.2.7
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Difusor de quatro direções em alumínio anodizado, com caixa pleno e registro borboleta, dimensão
até 9"x9", incluindo acessórios de instalação. Ref.: DI-PLB da Tropical ou equivalente

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0000000

450,46

450,46

100308 SINAPI
88243 SINAPI
00001279 Próprio

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Difusor de quatro direções em alumínio anodizado, com caixa pleno e registro borboleta, dimensão
até 9"x9", incluindo acessórios de instalação. Ref.: DI-PLB da Tropical ou equivalente

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
un

0,5000000
0,5000000
1,0000000

22,73
20,56
428,82

11,36
10,28
428,82

LS =>

0,00

Quant. =>

4,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

16,31
450,46
1.801,84

Código Banco
CLIM.001314 Próprio
100308 SINAPI
88243 SINAPI
00002839 Próprio

3.2.8
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001315 Próprio
88279 SINAPI
88243 SINAPI
00002840 Próprio

3.2.9
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001480 Próprio
88279 SINAPI
88243 SINAPI
00003261 Próprio

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0000000

756,78

756,78

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
un

1,4880000
1,7010000
1,0000000

22,73
20,56
687,99

33,82
34,97
687,99

LS =>

0,00

Quant. =>

1,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

51,81
756,78
756,78

3.2.10
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar

Código Banco
CLIM.001481 Próprio
88279 SINAPI
88243 SINAPI

Und

51,81
0,00

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e instalação de caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 200x200mm, com
atuador ON/OFF. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente técnico
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 200x200mm, com atuador ON/OFF. Ref.:
Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

pç

1,0000000

2.792,52

2.792,52

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
un

1,0000000
1,0000000
1,0000000

26,66
20,56
2.745,30

26,66
20,56
2.745,30

LS =>

0,00

Quant. =>

1,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

36,57
2.792,52
2.792,52

Und

36,57
0,00

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e instalação de Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 500x200mm. Ref.:
Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente técnico
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 500x200mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox
ou equivalente

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0000000

2.087,39

2.087,39

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
un

2,0000000
2,0000000
1,0000000

26,66
20,56
1.992,95

53,32
41,12
1.992,95

LS =>

0,00

Quant. =>

1,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

73,14
2.087,39
2.087,39

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Composição

16,31
0,00

Fornecimento e instalação de tomada de ar exterior com veneziana e tela de proteção, LxH
(750x750)mm - Ref.: Tropical Rio VHT ou equivalente técnico
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Tomada de ar exterior com veneziana e tela de proteção, LxH (750x750)mm - Ref.: Tropical Rio VHT
ou equivalente técnico

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Composição

Und

Descrição

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Composição

29,25
0,00

CLIM.000801 Próprio

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Composição

50,49
0,00

Descrição

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Composição

Und

1,0000000
0,9740000
0,9740000
1,0000000
0,00

Und

73,14
0,00

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e Instalação de Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 300x100mm. Ref.:
Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente técnico
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0000000

1.121,24

1.121,24

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

H
H

2,0000000
2,0000000

26,66
20,56

53,32
41,12

Composições Analíticas

Und

Obra

Bancos

UFMS - BIOTÉRIO

SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul COMPOSIÇÕES
SBC - 10/2021 - Mato Grosso do Sul
UNITÁRIAS SEM BDI
APLICADO

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo

00003262 Próprio

Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 300x100mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox Material
ou equivalente
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

UN
73,14
0,00

1,0000000
LS =>

Quant. =>

3.2.11
Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001482 Próprio
88279 SINAPI
88243 SINAPI
00003263 Próprio

3.3

3.3.1
Composição
Composição Auxiliar
Insumo
Insumo

3.3.2

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0000000

973,68

973,68

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
un

2,0000000
2,0000000
1,0000000

26,66
20,56
879,24

53,32
41,12
879,24

LS =>

0,00

Quant. =>

1,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

73,14
973,68
973,68

Quant.

Valor Unit

Total

252,63
21,18
11,26
94,33
MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

252,63
29,65
125,83
97,15
22,12
252,63
252,63

73,14
0,00

Dispositivos de Exaustão de Ar

Código Banco
PARE.000052
88315
00040535
00001989

Próprio
SINAPI
SINAPI
Próprio

Descrição

Tipo

Fornecimento e instalação de tela ondulada galvanizada malha 25mm, fio 12.(tipo Otis)
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM
Tela ondulada galvanizada malha 25mm, fio 12.(tipo Otis)

PARE - PAREDES/PAINEIS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Código Banco
CLIM.001316 Próprio

Und
m²
H
KG
m²
22,12
0,00

LS =>

100308 SINAPI
88243 SINAPI
00002841 Próprio

3.3.3

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001317 Próprio

100308 SINAPI
88243 SINAPI
00002842 Próprio

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e instalação de grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais
fixas, com registro de lâminas convergentes. Dimensão 225x225mm. Ref.: Modelo AR da TroX ou
equivalente técnico
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com registro de lâminas
convergentes. Dimensão 225x225mm. Ref.: Modelo AR da TroX ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0000000

248,95

248,95

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
un

2,5000000
2,5000000
1,0000000

22,73
20,56
140,73

56,82
51,40
140,73

LS =>

0,00

Quant. =>

1,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

81,59
248,95
248,95

3.3.4

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001318 Próprio

100308 SINAPI
88243 SINAPI
00002843 Próprio

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e instalação de grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais
fixas, com registro de lâminas convergentes. Dimensão 325x325mm. Ref.: Modelo AR da TroX ou
equivalente técnico
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com registro de lâminas
convergentes. Dimensão 325x325mm. Ref.: Modelo AR da TroX ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0000000

325,26

325,26

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
un

2,5000000
2,5000000
1,0000000

22,73
20,56
217,04

56,82
51,40
217,04

LS =>

0,00

Quant. =>

1,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

81,59
325,26
325,26

4.1.1
Composição

Und

81,59
0,00

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e instalação de grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais
fixas, com registro de lâminas convergentes. Dimensão 425x425mm. Ref.: Modelo AR da TroX ou
equivalente técnico
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com registro de lâminas
convergentes. Dimensão 425x425mm. Ref.: Modelo AR da TroX ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0000000

444,92

444,92

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
un

2,5000000
2,5000000
1,0000000

22,73
20,56
336,70

56,82
51,40
336,70

LS =>

0,00

Quant. =>

3,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

81,59
444,92
1.334,76

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

4
4.1

81,59
0,00

Descrição

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Composição

Und

Und

81,59
0,00

Rede Frigorígena e de Drenagem
Tubulação de Cobre

Código Banco
CLIM.001292 Próprio

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

88279 SINAPI
88243 SINAPI
00001645 Próprio

Insumo

00039853 SINAPI

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Tubo de cobre para refrigeração, esp. parede 0,79 mm ø5/8", incluindo suportes, solda e acessórios
para instalação, Ref.: Eluma ou equivalente técnico com isolamento em espuma elastomérica - ref.
Armaflex ou equivalente técnico
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Tubulação em cobre, para refrigeração, diâmetro 5/8", esp. de parede 0,79 mm (1/32"). Referência
Eluma ou equivalente técnico
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO
DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Und
m

1,0000000

56,54

56,54

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
m

0,0700000
0,0700000
1,0500000

26,66
20,56
30,25

1,86
1,43
31,76

1,0500000

20,47

21,49

MO com LS =>
Valor com BDI =>
6,5000000 Preço Total =>

2,55
56,54
367,51

Material

M

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

2,55
0,00

LS =>
Quant. =>

4.1.2
Composição

Código Banco
CLIM.000974 Próprio

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

88279 SINAPI
88243 SINAPI
00001648 Próprio

Insumo

00001656 Próprio

Und

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

tubo de cobre para refrigeração, esp. parede 1,59 mm ø1.1/8", incluindo suportes, solda e acessórios
para instalação, Ref.: Eluma ou equivalente técnico com isolamento em espuma elastomérica - ref.
Armaflex ou equivalente técnico
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Tubulação em cobre, para refrigeração, diâmetro 1.1/8", esp. de parede 1,59 mm (1/16"). Referência
Eluma ou equivalente técnico
Isolamento em espuma elastomérica de células fechadas para tubulação em cobre diâmetro 1.1/8".
Ref.: Armaflex ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

m

1,0000000

128,50

128,50

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
m

0,1000000
0,1000000
1,0500000

26,66
20,56
103,83

2,66
2,05
109,02

1,0500000

14,07

14,77

MO com LS =>
Valor com BDI =>
6,5000000 Preço Total =>

3,64
128,50
835,25

Material

m
3,64
0,00

LS =>
Quant. =>

4.2

4.2.1

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001081 Próprio

100308 SINAPI
88243 SINAPI
005913 SBC

4.3

4.3.1

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Revestimento em Alumínio Corrugado com barreira de vapor, espessura mínima de 0,15 mm,
corrugação 3/16". Incluindo cintas, selos e todos os acessórios e insumos para instalação.
Utilização: proteção mecânica de interligações frigorígenas externas.
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ALUMINIO CORRUGADO 0,7mm (2,307kg/m2)

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Und
m

1,0000000

45,26

45,26

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

H
H
m²

0,3400000
0,3400000
1,1000000
0,00

22,73
20,56
27,78
MO com LS =>
Valor com BDI =>
4,0000000 Preço Total =>

7,72
6,99
30,55
11,08
45,26
181,04

11,08
0,00

LS =>

Carga de Gás Refrigerante

Código Banco
070401
88275
88250
004817

SBC
SINAPI
SINAPI
SBC

Descrição

Tipo

GAS REFRIGERANTE R410
MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
GAS REFRIGERANTE R 410

70
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Und

Quant.

KG
H
H
KG
9,43
0,00

LS =>
Quant. =>

4.3.2
Composição
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001155 Próprio
88243 SINAPI
00002097 Próprio

Descrição

Tipo

Fornecimento e Instalação de Gás Nitrogênio
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Gás nitrogênio

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
1,52
Valor do BDI =>
0,00

Und

5
5.1
Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar

Valor Unit

Total

46,92
29,07
18,59
35,30
MO com LS =>
Valor com BDI =>
9,0000000 Preço Total =>

46,92
7,09
4,53
35,30
9,43
46,92
422,28

1,0000000
0,2440000
0,2440000
1,0000000
0,00

Quant.

m³
H
m³
LS =>
Quant. =>

5.1.1

0,00

Proteção Mecânica

Quant. =>

Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

0,00

Descrição

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Composição

1,0000000
1,4000000
11,1750000
1,0300000
0,00

Descrição

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Composição

73,14
1.121,24
1.121,24

Fornecimento e Instalação de Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 200x100mm. Ref.:
Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente técnico
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 200x100mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox
ou equivalente

Quant. =>

Composição

1.026,80

Descrição

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Und

1.026,80

MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

0,00

Valor Unit

Total

28,81
20,56
26,76
MO com LS =>
Valor com BDI =>
3,0000000 Preço Total =>

28,81
2,05
26,76
1,52
28,81
86,43

1,0000000
0,1000000
1,0000000
0,00

Instalações Elétricas de Climatização
Automação do Sistema

Código Banco
CLIM.001483 Próprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI

Descrição

Tipo

Fornecimento e Instalação de Controlador programável, roteador e gateway Modbus e BACnet (8AI , INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
18DI/NTC, 8AO, 16DO) com porta Ethernet Ref.: MCP50-PRO ou equivalente técnico
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Composições Analíticas

Und

Quant.

Valor Unit

Total

un

1,0000000

2.782,49

2.782,49

H
H

1,0000000
1,0000000

23,72
18,28

23,72
18,28

Obra

Bancos

UFMS - BIOTÉRIO

SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul COMPOSIÇÕES
SBC - 10/2021 - Mato Grosso do Sul
UNITÁRIAS SEM BDI
APLICADO

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo

00003244 Próprio

Controlador programável, roteador e gateway Modbus e BACnet (8AI , 18DI/NTC, 8AO, 16DO) com
porta Ethernet Ref.: MCP50-PRO

Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

un

1,0000000

31,24
0,00

LS =>
Quant. =>

5.1.2
Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001484 Próprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
00003245 Próprio

Und

5.1.3
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001485 Próprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
00003246 Próprio

Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001486 Próprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
00003247 Próprio

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0000000

1.250,70

1.250,70

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

H
H
un

1,0000000
1,0000000
1,0000000
0,00

23,72
18,28
1.208,70
MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

23,72
18,28
1.208,70
31,24
1.250,70
1.250,70

31,24
0,00

LS =>

Descrição

Tipo

Fornecimento e Instalação de Controlador programável para vav Modbus e BACnet 220V. Ref.:
MVAV-PRO-220 ou equivalente técnico
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Controlador programável para vav Modbus e BACnet 220V. Ref.: MVAV-PRO-220

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Und
un

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

H
H
un
31,24
0,00

LS =>

Und

5.1.5
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001487 Próprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
00003248 Próprio

Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
070306
88247
88264
002833

SBC
SINAPI
SINAPI
SBC

5.1.7
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001488 Próprio
88264 SINAPI
88267 SINAPI
88248 SINAPI
00003249 Próprio

Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
INEL.000488
88247
88264
00000780

Próprio
SINAPI
SINAPI
Próprio

5.1.9
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001489 Próprio
88247 SINAPI
88264 SINAPI
00003250 Próprio

5.1.10
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001490 Próprio
88266 SINAPI
88243 SINAPI
00003251 Próprio

Quant.

Valor Unit

Total

1,0000000

124,55

124,55

H
H
un

0,7500000
0,7500000
1,0000000
0,00

23,72
18,28
93,05
MO com LS =>
Valor com BDI =>
3,0000000 Preço Total =>

17,79
13,71
93,05
23,42
124,55
373,65

23,42
0,00

LS =>

Descrição

Tipo

Fornecimento e Instalação de Sensor de temperatura de duto com haste de 4" do tipo 10K - curva lll.
Ref.: 01DT-5ML ou equivalente técnico
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Sensor de temperatura de duto com haste de 4" do tipo 10K - curva lll. Ref.: 01DT-5ML

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Und
un

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

H
H
UN
23,42
0,00

LS =>

Descrição

Tipo

SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE DUTO 2% DWYER RHP-2D11
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE DUTO 2% DWYER

70
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Und

21,29
0,00

Descrição

Tipo

LS =>

Und

Fornecimento e Instalação de Pressostato diferencial de ar ON/OFF com range de 20 a 300Pa. Ref.: INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
01APS-50R ou equivalente técnico
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
COMPLEMENTARES
Pressostato diferencial de ar ON/OFF com range de 20 a 300Pa. Ref.: 01APS-50R
Material
MO sem LS =>
59,02
Valor do BDI =>
0,00

5.1.11
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001491 Próprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
00003252 Próprio

5.1.12
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001492 Próprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
00003253 Próprio

5.1.13
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001493 Próprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
00003254 Próprio

5.1.14
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar

Código Banco
CLIM.001494 Próprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI

238,70

23,72
18,28
207,20
MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

17,79
13,71
207,20
23,42
238,70
238,70

0,7500000
0,7500000
1,0000000
0,00

Valor Unit

Total

2.301,30
18,28
23,72
2.272,67
MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

2.301,30
12,46
16,17
2.272,67
21,29
2.301,30
2.301,30

1,0000000
0,6820000
0,6820000
1,0000000
0,00

Quant.

Valor Unit

Total

491,99

491,99

H
H
H

1,0000000
1,5000000
1,5000000

23,72
20,81
16,17

23,72
31,21
24,25

412,81
MO com LS =>
Valor com BDI =>
2,0000000 Preço Total =>

412,81
59,02
491,99
983,98

UN
LS =>

1,0000000
0,00

Descrição

Tipo

Und

Quant.

Fornecimento e Instalação de Transformador 220V/24V AC, 60VA.
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Transformador 220V/24V AC, 60VA.

INEL - INSTALAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

UN
H
H
unid.

1,0000000
0,3500000
0,3500000
1,0000000
0,00

10,92
0,00

LS =>

Und

Valor Unit

Total

185,77
18,28
23,72
171,08
MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

185,77
6,39
8,30
171,08
10,92
185,77
185,77

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e instalação de Relé auxiliar 24 Vcc/Vca (NA/NF) com suporta até 3A. Ref.: R24A ou
equivalente técnico
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Relé auxiliar 24 Vcc/Vca (NA/NF) com suporta até 3A. Ref.: R24A ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0000000

64,17

64,17

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

H
H
un

0,1500000
0,1500000
1,0000000
0,00

18,28
23,72
57,88
MO com LS =>
Valor com BDI =>
2,0000000 Preço Total =>

2,74
3,55
57,88
4,68
64,17
128,34

4,68
0,00

LS =>

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e Instalação de Display VLT com potenciômetro para a linha FC-51. Ref: 132B0101
ou equivalente técnico
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Display VLT com potenciômetro para a linha FC-51. Ref: 132B0101 ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

UN

1,0000000

259,93

259,93

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Und
H
H
un

0,6190000
0,6190000
1,0000000
0,00

35,18
20,56
225,44
MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

21,77
12,72
225,44
27,90
259,93
259,93

27,90
0,00

LS =>

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e Instalação de Inversor de frequência FC-51 de 5,0 HP - 220V. Ref.: 132F0016 ou
equivalente técnico
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Inversor de frequência FC-51 de 5,0 HP - 220V. Ref.: 132F0016 ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

UN

1,0000000

2.646,54

2.646,54

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Und
H
H
un

0,7500000
0,2500000
1,0000000
0,00

23,72
18,28
2.624,18
MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

17,79
4,57
2.624,18
16,97
2.646,54
2.646,54

16,97
0,00

LS =>

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e Instalação de Conversor de Potência Monofásico. Ref.: MPC-TPF-3242-80R ou
equivalente técnico
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Conversor de Potência Monofásico. Ref.: MPC-TPF-3242-80R ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

UN

1,0000000

1.222,36

1.222,36

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Und
H
H
un

0,7500000
0,2500000
1,0000000
0,00

23,72
18,28
1.200,00
MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

17,79
4,57
1.200,00
16,97
1.222,36
1.222,36

16,97
0,00

LS =>

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e Instalação de Sensor de baixa pressão diferencial de ar. Ref.: 610-25C-BDV ou
equivalente técnico
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Sensor de baixa pressão diferencial de ar. Ref.: 610-25C-BDV ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

UN

1,0000000

15.631,50

15.631,50

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Und
H
H
un

0,7500000
0,7500000
1,0000000
0,00

23,72
18,28
15.600,00
MO com LS =>
Valor com BDI =>
3,0000000 Preço Total =>

17,79
13,71
15.600,00
23,42
15.631,50
46.894,50

23,42
0,00

LS =>
Quant. =>

Composição

Total

238,70

1,0000000

Quant. =>

Composição

Valor Unit

un

Quant. =>

Composição

Quant.
1,0000000

Quant.

UN
H
H
UN

Quant. =>

Composição

23,72
18,28
1.642,44
31,24
1.684,44
6.737,76

un

Quant. =>

Composição

23,72
18,28
1.642,44
MO com LS =>
Valor com BDI =>
4,0000000 Preço Total =>

1,0000000
1,0000000
1,0000000
0,00

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Quant. =>

Composição

1.684,44

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Quant. =>

5.1.8

Total

1.684,44

Fornecimento e Instalação de Sensor de temperatura para ambiente com override manual tipo 10K curva lll. Ref.: 01RT-5M-0 ou equivalente técnico
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Sensor de temperatura para ambiente com override manual tipo 10K - curva lll. Ref.: 01RT-5M-0

Quant. =>

Composição

Valor Unit

Tipo

Quant. =>

5.1.6

Quant.
1,0000000

Descrição

Quant. =>

Composição

31,24
2.782,49
2.782,49

Fornecimento e Instalação de Módulo de expansão para MCP50-PRO (8AI,18DI/NTC,4AO,16DO).
Ref: MCP46-I/O ou equivalente técnico
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Módulo de expansão para MCP50-PRO (8AI,18DI/NTC,4AO,16DO). Ref: MCP46-I/O

Quant. =>

5.1.4

2.740,49

Descrição

Quant. =>

Composição

2.740,49

MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

0,00

Descrição

Tipo

Fornecimento e Instalação de Sensor de baixa pressão diferencial de ar 0.25 inWC. Ref: A/DLP-D25- INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
W-B-D-B-0-A-0P-S ou equivalente técnico
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Composições Analíticas

Und

Quant.

Valor Unit

Total

UN

1,0000000

1.951,50

1.951,50

H
H

0,7500000
0,7500000

23,72
18,28

17,79
13,71

Obra

Bancos

UFMS - BIOTÉRIO

SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul COMPOSIÇÕES
SBC - 10/2021 - Mato Grosso do Sul
UNITÁRIAS SEM BDI
APLICADO

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo

00003255 Próprio

Sensor de baixa pressão diferencial de ar 0.25 inWC. Ref: A/DLP-D25-W-B-D-B-0-A-0P-S

Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

un
23,42
0,00

LS =>
Quant. =>

5.1.15
Composição

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001495 Próprio

88264 SINAPI
88247 SINAPI
00003256 Próprio

5.1.16
Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Código Banco
CLIM.001496
88264
88247
00003257

Próprio
SINAPI
SINAPI
Próprio

5.1.17

Código Banco
CLIM.001497 Próprio
00003258 Próprio

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e Instalação de Painel de força e automação (Controle da AHU Daikin + leitura da
instrumentação ambiente + comando do ventilador de exaustão + comando da caixa d aquecimento)
ou equivalente técnico
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Painel de força e automação (Controle da AHU Daikin + leitura da instrumentação ambiente +
comando do ventilador de exaustão + comando da caixa d aquecimento) ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

UN

1,0000000

8.403,50

8.403,50

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
un

2,0000000
2,0000000
1,0000000

23,72
18,28
8.319,50

47,44
36,56
8.319,50

LS =>

0,00

Quant. =>

1,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

62,48
8.403,50
8.403,50

Quant.

Valor Unit

Total

20.504,00
23,72
18,28
20.000,00
MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

20.504,00
284,64
219,36
20.000,00
374,88
20.504,00
20.504,00

62,48
0,00

Descrição

Tipo

Infraestrutura do sistema de automação
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Infraestrutura do sistema de automação

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
374,88
Valor do BDI =>
0,00

Und
UN
H
H
un
LS =>

Descrição

Tipo

Serviço de programação do sistema de automação
Serviço de programação do sistema de automação

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Material
MO sem LS =>
0,00
Valor do BDI =>
0,00

Und

5.2

5.2.1
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar

Composição Auxiliar
Insumo

LS =>

5.2.2
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar

Composição Auxiliar
Insumo

5.2.3

88264 SINAPI
88247 SINAPI
91170 SINAPI

95753 SINAPI
00000334 Próprio

Código Banco
INEL.000267 Próprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
91170 SINAPI

95755 SINAPI
00000328 Próprio

Código Banco
061946
88247
88264
085233

SBC
SINAPI
SINAPI
SBC

5.3

5.3.1

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo
Insumo

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS

Und
m

1,0000000

45,50

45,50

H
H
M

0,1400000
0,1400000
1,0000000

23,72
18,28
2,40

3,32
2,55
2,40

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
Material

UN

0,3300000

6,36

2,09

pç

0,4000000

87,86

35,14

LS =>

0,00

Quant. =>

45,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

6,64
45,50
2.047,50

6,64
0,00

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Eletroduto de Ferro Galvanizado a fogo, pesado, Ø32mm (1.1/4") x 3,00m, c/ conexões, fixações e
acessórios. Ref. Carbinox ou equivalente técnico - Fornecimento e Instalação
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''),
APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
Eletroduto de Ferro Galvanizado a fogo, pesado, Ø32mm (1.1/4") x 3,00m. Ref. Carbinox ou
equivalente técnico

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS

Und
M

1,0000000

70,20

70,20

H
H
M

0,1400000
0,1400000
1,0000000

23,72
18,28
2,40

3,32
2,55
2,40

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
Material

UN

0,3300000

11,41

3,76

pç

0,3400000

171,11

58,17

LS =>

0,00

Quant. =>

12,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

7,38
70,20
842,40

Quant.

Valor Unit

Total

27,69
18,28
23,72
14,80
MO com LS =>
Valor com BDI =>
2,0000000 Preço Total =>

27,69
5,61
7,28
14,80
9,59
27,69
55,38

Descrição

Tipo

ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4""
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/4"

61
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

7,38
0,00

Und
M
H
H
M
9,59
0,00

LS =>

5.3.2
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

88264
88247
00021127
028658

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SBC

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º,
não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente
técnico - Fornecimento e Instalação
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Und
m

1,0000000

16,45

16,45

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

H
H
UN
M

0,0300000
0,0300000
0,0090000
1,0200000
0,00

23,72
18,28
2,86
14,89
MO com LS =>
Valor com BDI =>
5,0000000 Preço Total =>

0,71
0,54
0,02
15,18
0,93
16,45
82,25

0,93
0,00

Código Banco
INEL.001427 Próprio
88247 SINAPI
88264 SINAPI
00002094 Próprio

Descrição

Tipo

Fornecimento e instalação de cabo de cobre com blindagem Individual e Coletiva, de 4 vias de seção
1,50mm². Ref.: Modelo BIC300 da Prysmian, ou equivalente técnico
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Cabo de cobre com blindagem Individual e Coletiva, de 4 vias de seção 1,50mm². Ref.: Modelo
BIC300 da Prysmian, ou equivalente técnico

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

LS =>

Und

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

5.3.3
Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo
Insumo

Código Banco
INEL.000597
88264
88243
00034627
00021127

Próprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Descrição

Tipo

Cabo flexível tipo PP 4x # 4,0 mm² - Isolação 450/750V
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

INEL - INSTALAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Quant.

Valor Unit

Total

m

1,0000000

25,88

25,88

H
H
m

0,0500000
0,0500000
1,0000000

18,28
23,72
23,79

0,91
1,18
23,79

LS =>

0,00

Quant. =>

45,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

1,55
25,88
1.164,60

Quant.

Valor Unit

Total

30,18
23,72
20,56
22,20
2,86
MO com LS =>
Valor com BDI =>
10,0000000 Preço Total =>

30,18
4,03
3,49
22,64
0,02
5,70
30,18
301,80

1,55
0,00

Und
m
H
H
M
UN
5,70
0,00

LS =>
Quant. =>

5.4

5.4.1
Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Próprio
SINAPI
SINAPI
Próprio

6

6.1
Composição Auxiliar
Insumo

1,0000000
0,1700000
0,1700000
1,0200000
0,0090000
0,00

Itens Gerais

Código Banco
INEL.000488
88247
88264
00000780

Descrição

Tipo

Und

Quant.

Fornecimento e Instalação de Transformador 220V/24V AC, 60VA.
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Transformador 220V/24V AC, 60VA.

INEL - INSTALAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

UN
H
H
unid.

1,0000000
0,3500000
0,3500000
1,0000000
0,00

10,92
0,00

LS =>
Quant. =>

Composição

1,0000000
0,3070000
0,3070000
1,0000000
0,00

Condutores

Código Banco
CLIM.000066 Próprio

Quant. =>

Composição

35.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00

Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø20mm (3/4") x 3,00m, c/ conexões, fixações e acessórios.
Ref. Carbinox ou equivalentes técnicos
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE,
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø20mm (3/4") x 3,00m. Ref. Carbinox ou equivalentes
técnicos

Quant. =>

Composição

Total

35.000,00
35.000,00
MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

Descrição

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

Valor Unit

1,0000000
1,0000000
0,00

Eletrodutos

Código Banco
INEL.000277 Próprio

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Composição

1,0000000
12,0000000
12,0000000
1,0000000
0,00

Quant.

UN
un

Quant. =>

Composição

1.920,00
23,42
1.951,50
1.951,50

Tipo

Quant. =>

Composição
Insumo

1.920,00
MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

Descrição

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Und

1,0000000
0,00

Valor Unit

Total

185,77
18,28
23,72
171,08
MO com LS =>
Valor com BDI =>
1,0000000 Preço Total =>

185,77
6,39
8,30
171,08
10,92
185,77
185,77

Serviços e Itens Gerais

Código Banco
CLIM.001084 Próprio
88243 SINAPI
00001934 Próprio

Descrição

Tipo

Valor Unit

Total

Fornecimento e instalação Plaqueta em acrilico para identificação dos equipamentos e quadros na
cor preta e letras brancas. Ref.: Afixgraf ou equivalente
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Plaqueta em acrilico para identificação dos equipamentos e quadros na cor preta e letras brancas.
Ref.: Afixgraf ou equivalente

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

pç

1,0000000

7,11

7,11

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
UN

0,1000000
1,0000000

20,56
5,06

2,05
5,06

MO com LS =>
Valor com BDI =>
10,0000000 Preço Total =>

1,52
7,11
71,10

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Und

1,52
0,00

Quant.

LS =>
Quant. =>

Composições Analíticas

0,00

6.2

Obra

Bancos

UFMS - BIOTÉRIO

SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul COMPOSIÇÕES
SBC - 10/2021 - Mato Grosso do Sul
UNITÁRIAS SEM BDI
APLICADO

Código Banco

Composição

CLIM.000965 Próprio

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

88273 SINAPI
88239 SINAPI
00020017 SINAPI

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

00038124
00039026
00005061
00003993

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Descrição

Planilha Orçamentária Analítica
Tipo

Caixilho de madeira de reflorestamento, com moldura para acabamento aparente inclusive vedação
de frestas com espuma de poliuretano
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L =
*5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML
PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

6.3

Código Banco
070342
88275
88250
203031

SBC
SINAPI
SINAPI
SBC

Encargos Sociais

Und

Quant.

Valor Unit

Total

m²

1,0000000

182,35

182,35

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
M

2,5000000
2,5000000
3,0000000

21,46
17,75
4,36

53,65
44,37
13,08

UN
KG
KG
m²

0,5400000
0,0890000
0,2000000
0,5400000

27,89
26,25
22,95
91,25

15,06
2,33
4,59
49,27

LS =>

0,00

Quant. =>

2,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

71,62
182,35
364,70

Quant.

Valor Unit

Total

88,56
29,07
18,59
72,32
MO com LS =>
Valor com BDI =>
4,0000000 Preço Total =>

88,56
9,91
6,33
72,32
13,18
88,56
354,24

Material
Material
Material
Material

Descrição

Tipo

AMORTECEDOR VIBRACAO 3/8 400 KG
MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AMORTECEDOR DE VIBRACAO MICRO N 2 COM ROSCA 5/16" VIBRA STOP

70
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

71,62
0,00

Und
UN
H
H
UN
13,18
0,00

LS =>
Quant. =>

6.4

Código Banco

Composição

CLIM.000140 Próprio

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

88279 SINAPI
88243 SINAPI
00000772 Próprio

Und

6.5

Código Banco
CLIM.001324 Próprio

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

88250 SINAPI
88275 SINAPI
203033 SBC

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Amortecedor de impacto e vibração, tipo coxim de borracha, dimensões Ø50x50mm, c/ parafuso de
ajuste até 3/8", capacidade 150kg.
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Amortecedor de impacto e vibração, tipo coxim de borracha, dimensões Ø50x50mm, c/ parafuso de
ajuste até 3/8", capacidade 150kg.

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0000000

33,70

33,70

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

H
H
un

0,1000000
0,1000000
1,0000000

26,66
20,56
28,99

2,66
2,05
28,99

LS =>

0,00

Quant. =>

4,0000000

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

3,64
33,70
134,80

3,64
0,00

Descrição

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Fornecimento e instalação de amortecedor de vibração (calço) em borracha/neoprene, dimensões:
100x100x100mm
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AMORTECEDOR DE VIBRACAO (CALCO)BORRACHA/NEOPRENE, G1500KG

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

unid.

1,0000000

45,67

45,67

H
H
UN

0,1000000
0,1000000
1,0000000
0,00

18,59
29,07
40,92
MO com LS =>
Valor com BDI =>
4,0000000 Preço Total =>

1,85
2,90
40,92
3,86
45,67
182,68

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

3,86
0,00

LS =>
Quant. =>

6.6

Código Banco

Composição

CLIM.000089 Próprio

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar

88279 SINAPI
88243 SINAPI

Descrição

Tipo

Quant.

Valor Unit

Total

Execução de balanceamento de vazões de ar em todos os difusores e grelhas das redes de dutos,
utilizando-se anemômetro digital aferido e com boa precisão. As medições deverão ser organizadas
em relatório, a ser submetido a fiscalização.
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Und
h

1,0000000

47,22

47,22

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

H
H

1,0000000
1,0000000
0,00

26,66
20,56
MO com LS =>
Valor com BDI =>
8,0000000 Preço Total =>

26,66
20,56
36,57
47,22
377,76

36,57
0,00

LS =>
Quant. =>

6.7

Código Banco

Composição

CLIM.000090 Próprio

Composição Auxiliar
Composição Auxiliar

88279 SINAPI
88243 SINAPI

Descrição

Tipo

Und

Start-up global da instalação (compreendendo testes, ajustes, balanceamentos e programação do
sistema, emissão de documentos, treinamento de pessoal, projeto as built, entre outros trâmites
necessários ao bom funcionamento da instalação). Deverá ser confecicionado um relatório com
todas as medições importantes (subresfriamento, superaquecimento, correntes elétricas, entre
outros) a ser submetido à Fiscalização para aprovação.
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

h

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

H
H
36,57
0,00

LS =>
Quant. =>

TÉCNICO RESPONSÁVEL:

1,0000000
0,3410000
0,3410000
1,0000000
0,00

Descrição

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Composição

Não Desonerado:
Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Composição
Composição Auxiliar
Composição Auxiliar
Insumo

B.D.I.

CARIMBO

ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR ENGENHARIA

Eng. Leandro Lindenmeyer - CREA RS 116.761

Composições Analíticas

Quant.

Valor Unit

Total

1,0000000

47,22

47,22

26,66
20,56
MO com LS =>
Valor com BDI =>
20,0000000 Preço Total =>

26,66
20,56
36,57
47,22
944,40

1,0000000
1,0000000
0,00

CARIMBO

Código Banco

Encargos Sociais

Obra

Bancos

B.D.I.

UFMS - BIOTÉRIO

SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul
SBC - 10/2021 - Mato Grosso do Sul

INSUMOS SEM Não Desonerado:
BDI APLICADO Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

Descrição

Curva ABC de Serviços
Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Peso (%) Peso Acumulado
(%)

Classificação

CLIM.001493

Próprio

Fornecimento e Instalação de Sensor de baixa pressão diferencial de ar. Ref.: 61025C-BDV ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

UN

3,0

15.631,50

46.894,50

19,72

19,72

A

CLIM.001497

Próprio

Serviço de programação do sistema de automação

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

UN

1,0

35.000,00

35.000,00

14,72

34,43

A

CLIM.001308

Próprio

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

cj

1,0

32.940,00

32.940,00

13,85

48,28

A

CLIM.001496

Próprio

Fornecimento de Air Handler modular AB05DXRUG4F8, posição de montagem
vertical, filtro G4, filtro F8, Trocador DX, refrigerante R410a, válvula expansão
eletrônica EXV-500,resistências elétricas com as devida proteções umidificador,
ventilador de insuflamento, vazão 3.060m3/h, PED 70mmca, base elevada de
Infraestrutura do sistema de automação

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

UN

1,0

20.504,00

20.504,00

8,62

56,90

A

CLIM.000021

Próprio

Chapa de aço galvanizado #24 para Dutos de ventilação e ar condicionado, incluindo
fabricação, montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado
NBR7008 ZC

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

kg

550,0

31,24

17.182,00

7,22

64,13

A

91677

SINAPI

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

H

100,0

95,62

9.562,00

4,02

68,15

A

CLIM.001495

Próprio

Fornecimento e Instalação de Painel de força e automação (Controle da AHU Daikin +
leitura da instrumentação ambiente + comando do ventilador de exaustão + comando
da caixa d aquecimento) ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

UN

1,0

8.403,50

8.403,50

3,53

71,68

A

CLIM.001306

Próprio

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

unid.

1,0

6.964,54

6.964,54

2,93

74,61

A

CLIM.001485

Próprio

Fornecimento de gabinete de ventilação para duto - D=280mm - Dados Técnicos:
Pressão Est. - 63 mmCA, Vazão em Descarga Livre: 4.000 m³/h. Tensão: 220V-2ø60Hz. Modelo de Ref.: BBT 280 da Berliner Luft ou equivalente técnico
Fornecimento e Instalação de Controlador programável para vav Modbus e BACnet
220V. Ref.: MVAV-PRO-220 ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

4,0

1.684,44

6.737,76

2,83

77,44

A

CLIM.001498

Próprio

un

1,0

4.114,89

4.114,89

1,73

79,17

A

Próprio

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

cj

1,0

4.113,60

4.113,60

1,73

80,90

B

CLIM.001315

Próprio

Caixa de Resistências para instalação em dutos, dimensões 600x300x600mm,
trifásica, 220V, com gabinte em chapa de aço zincado e isolamento. Potência
solicitada de 13,5 Kw, sem painel elétrico. Ref.: Trox ou equivalente técnico
Instalação de Air Handler modular AB05DXRUG4F8, posição de montagem vertical,
filtro G4, filtro F8, Trocador DX, refrigerante R410a, válvula expansão eletrônica EXVFornecimento e instalação de caixa de sistema de volume de ar variável (VAV)
200x200mm, com atuador ON/OFF. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou
equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

CLIM.001309

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

pç

1,0

2.792,52

2.792,52

1,17

82,08

B

CLIM.001483

Próprio

Fornecimento e Instalação de Controlador programável, roteador e gateway Modbus e
BACnet (8AI , 18DI/NTC, 8AO, 16DO) com porta Ethernet Ref.: MCP50-PRO ou
equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0

2.782,49

2.782,49

1,17

83,25

B

CLIM.001491

Próprio

UN

1,0

2.646,54

2.646,54

1,11

84,36

B

SBC

Fornecimento e Instalação de Inversor de frequência FC-51 de 5,0 HP - 220V. Ref.:
132F0016 ou equivalente técnico
PORTA DE INSPECAO/DUTOS AR CONDICIONADO+ISOLAM.400X250 MM

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

070957

70

UN

12,0

205,85

2.470,20

1,04

85,40

B

070306

SBC

SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE DUTO 2% DWYER RHP-2D11

70

UN

1,0

2.301,30

2.301,30

0,97

86,36

B

CLIM.001480

Próprio

Fornecimento e instalação de Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV)
500x200mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0

2.087,39

2.087,39

0,88

87,24

B

INEL.000277

Próprio

Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø20mm (3/4") x 3,00m, c/ conexões,
fixações e acessórios. Ref. Carbinox ou equivalentes técnicos

m

45,0

45,50

2.047,50

0,86

88,10

B

CLIM.001494

Próprio

Fornecimento e Instalação de Sensor de baixa pressão diferencial de ar 0.25 inWC.
Ref: A/DLP-D25-W-B-D-B-0-A-0P-S ou equivalente técnico

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

UN

1,0

1.951,50

1.951,50

0,82

88,92

B

CLIM.000020

Próprio

Chapa de aço galvanizado #26 para Dutos de ventilação e ar condicionado, incluindo
fabricação, montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado
NBR7008 ZC

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

kg

57,0

32,26

1.838,82

0,77

89,70

B

CLIM.000801

Próprio

un

4,0

450,46

1.801,84

0,76

90,45

B

Próprio

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0

1.582,66

1.582,66

0,67

91,12

B

CLIM.001201

Próprio

Difusor de quatro direções em alumínio anodizado, com caixa pleno e registro
borboleta, dimensão até 9"x9", incluindo acessórios de instalação. Ref.: DI-PLB da
Fornecimento e Instalação de Damper controlador de vazão de lâminas opostas, com
acionamento manual, linha Pesada, dimensões até 800x800mm, incluindo acessórios
Serviço de içamento de equipamento por guindauto, inclusive amarração e
desamarração após içamento.

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

CLIM.001499

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

h

10,0

138,15

1.381,50

0,58

91,70

B

CLIM.001318

Próprio

Fornecimento e instalação de grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas
horizontais fixas, com registro de lâminas convergentes. Dimensão 425x425mm. Ref.:
Modelo AR da TroX ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

3,0

444,92

1.334,76

0,56

92,26

B

CLIM.001484

Próprio

Fornecimento e Instalação de Módulo de expansão para MCP50-PRO
(8AI,18DI/NTC,4AO,16DO). Ref: MCP46-I/O ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0

1.250,70

1.250,70

0,53

92,79

B

CLIM.001492

Próprio

UN

1,0

1.222,36

1.222,36

0,51

93,30

B

Próprio

Fornecimento e Instalação de Conversor de Potência Monofásico. Ref.: MPC-TPF3242-80R ou equivalente técnico
Fornecimento e instalação de cabo de cobre com blindagem Individual e Coletiva, de 4
vias de seção 1,50mm². Ref.: Modelo BIC300 da Prysmian, ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INEL.001427

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA

m

45,0

25,88

1.164,60

0,49

93,79

B

CLIM.001481

Próprio

Fornecimento e Instalação de Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV)
300x100mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0

1.121,24

1.121,24

0,47

94,26

B

CLIM.001488

Próprio

un

2,0

491,99

983,98

0,41

94,68

B

Próprio

Fornecimento e Instalação de Pressostato diferencial de ar ON/OFF com range de 20
a 300Pa. Ref.: 01APS-50R ou equivalente técnico
Fornecimento e Instalação de Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV)
200x100mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

CLIM.001482

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0

973,68

973,68

0,41

95,09

C

CLIM.000090

Próprio

h

20,0

47,22

944,40

0,40

95,48

C

Próprio

12,0

70,20

842,40

0,35

95,84

C

Próprio

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

M

CLIM.000974

Start-up global da instalação (compreendendo testes, ajustes, balanceamentos e
programação do sistema, emissão de documentos, treinamento de pessoal, projeto as
built, entre outros trâmites necessários ao bom funcionamento da instalação). Deverá
Eletroduto de Ferro Galvanizado a fogo, pesado, Ø32mm (1.1/4") x 3,00m, c/
conexões, fixações e acessórios. Ref. Carbinox ou equivalente técnico - Fornecimento
tubo de cobre para refrigeração, esp. parede 1,59 mm ø1.1/8", incluindo suportes,
solda e acessórios para instalação, Ref.: Eluma ou equivalente técnico com
isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INEL.000267

m

6,5

128,50

835,25

0,35

96,19

C

CLIM.001314

Próprio

un

1,0

756,78

756,78

0,32

96,51

C

Próprio

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

m²

15,0

48,21

723,15

0,30

96,81

C

CLIM.001311

Próprio

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

2,0

360,43

720,86

0,30

97,11

C

CLIM.000008

Próprio

Fornecimento e instalação de tomada de ar exterior com veneziana e tela de proteção,
LxH (750x750)mm - Ref.: Tropical Rio VHT ou equivalente técnico
Isolamento térmico de duto em manta aluminizada de lã de vidro com espessura de
38mm e resistência térmica de 1,0m².ºC/W, incluindo cinta de arquear, selo plástico e
Fornecimento e Instalação de Registro (damper) de sobrepressão, para instalação em
duto, fabricado em aço galvanizado, linha pesada. Inclui todos os insumos e
acessórios necessários à instalação. Ref.: Trox e Tropical ou equivalente técnico.
Dimensões (largura x altura) 350x350mm
Fornecimento e Aplicação de Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC 7x10x7 cm - Rolo 5 metros. Ref.: Multivac ou equivalente

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

CLIM.001302

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

ROLO

3,0

239,32

717,96

0,30

97,41

C

070401

SBC

70

KG

9,0

46,92

422,28

0,18

97,59

C

CLIM.001313

Próprio

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

unid

1,0

385,92

385,92

0,16

97,75

C

GAS REFRIGERANTE R410

Fornecimento e instalação de grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais
ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro, LxH (625x225)mm - Ref.:
Trox VAT-DG ou equivalente técnico

Curva ABC de Serviços

Código Banco

Encargos Sociais

Obra

Bancos

B.D.I.

UFMS - BIOTÉRIO

SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul
SBC - 10/2021 - Mato Grosso do Sul

INSUMOS SEM Não Desonerado:
BDI APLICADO Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

Curva ABC de Serviços
Tipo

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Peso (%) Peso Acumulado
(%)

Classificação

CLIM.000089

Próprio

Execução de balanceamento de vazões de ar em todos os difusores e grelhas das
redes de dutos, utilizando-se anemômetro digital aferido e com boa precisão. As
medições deverão ser organizadas em relatório, a ser submetido a fiscalização.

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

h

8,0

47,22

377,76

0,16

97,91

C

CLIM.001486

Próprio

Fornecimento e Instalação de Sensor de temperatura para ambiente com override
manual tipo 10K - curva lll. Ref.: 01RT-5M-0 ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

3,0

124,55

373,65

0,16

98,07

C

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

UN

2,0

185,77

371,54

0,16

98,23

C

m

6,5

56,54

367,51

0,15

98,38

C

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

m²

2,0

182,35

364,70

0,15

98,53

C

70

UN

4,0

88,56

354,24

0,15

98,68

C

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0

325,26

325,26

0,14

98,82

C

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

m

10,0

30,18

301,80

0,13

98,95

C

un

1,0

290,59

290,59

0,12

99,07

C

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

UN

1,0

259,93

259,93

0,11

99,18

C

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

unid.

1,0

259,74

259,74

0,11

99,29

C

INEL.000488

Próprio

Fornecimento e Instalação de Transformador 220V/24V AC, 60VA.

CLIM.001292

Próprio

CLIM.000965

Próprio

070342

SBC

Tubo de cobre para refrigeração, esp. parede 0,79 mm ø5/8", incluindo suportes,
solda e acessórios para instalação, Ref.: Eluma ou equivalente técnico com
Caixilho de madeira de reflorestamento, com moldura para acabamento aparente
inclusive vedação de frestas com espuma de poliuretano
AMORTECEDOR VIBRACAO 3/8 400 KG

CLIM.001317

Próprio

INEL.000597

Próprio

CLIM.000269

Próprio

Grelha de dupla deflexão vertical em alumínio anodizado, com registro de lâminas
convergentes - Dim.: 225x165 mm - Ref.: VAT-DG da Tropical ou equivalente

CLIM.001490

Próprio

CLIM.001307

Próprio

Fornecimento e Instalação de Display VLT com potenciômetro para a linha FC-51.
Ref: 132B0101 ou equivalente técnico
Instalação de gabinete de ventilação para duto - D=280mm - Dados Técnicos:
Pressão Est. - 63 mmCA, Vazão em Descarga Livre: 4.000 m³/h. Tensão: 220V-2ø60Hz. Modelo de Ref.: BBT 280 da Berliner Luft ou equivalente técnico

PARE.000052

Próprio

Fornecimento e instalação de tela ondulada galvanizada malha 25mm, fio 12.(tipo
Otis)

PARE - PAREDES/PAINEIS

m²

1,0

252,63

252,63

0,11

99,39

C

CLIM.001316

Próprio

Fornecimento e instalação de grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas
horizontais fixas, com registro de lâminas convergentes. Dimensão 225x225mm. Ref.:
Modelo AR da TroX ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0

248,95

248,95

0,10

99,50

C

CLIM.001487

Próprio

Fornecimento e Instalação de Sensor de temperatura de duto com haste de 4" do tipo
10K - curva lll. Ref.: 01DT-5ML ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

1,0

238,70

238,70

0,10

99,60

C

CLIM.001324

Próprio

unid.

4,0

45,67

182,68

0,08

99,68

C

Próprio

Fornecimento e instalação de amortecedor de vibração (calço) em borracha/neoprene,
dimensões: 100x100x100mm
Revestimento em Alumínio Corrugado com barreira de vapor, espessura mínima de
0,15 mm, corrugação 3/16". Incluindo cintas, selos e todos os acessórios e insumos
para instalação. Utilização: proteção mecânica de interligações frigorígenas externas.

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

CLIM.001081

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

m

4,0

45,26

181,04

0,08

99,75

C

CLIM.000140

Próprio

Amortecedor de impacto e vibração, tipo coxim de borracha, dimensões Ø50x50mm,
c/ parafuso de ajuste até 3/8", capacidade 150kg.

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

4,0

33,70

134,80

0,06

99,81

C

CLIM.001489

Próprio

Fornecimento e instalação de Relé auxiliar 24 Vcc/Vca (NA/NF) com suporta até 3A.
Ref.: R24A ou equivalente técnico

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

un

2,0

64,17

128,34

0,05

99,86

C

CLIM.001155

Próprio

Fornecimento e Instalação de Gás Nitrogênio

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

m³

3,0

28,81

86,43

0,04

99,90

C

CLIM.000066

Próprio

Cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação
750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex Prysmian ou equivalente técnico - Fornecimento e Instalação

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

m

5,0

16,45

82,25

0,03

99,93

C

CLIM.001084

Próprio

Fornecimento e instalação Plaqueta em acrilico para identificação dos equipamentos e
quadros na cor preta e letras brancas. Ref.: Afixgraf ou equivalente

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

pç

10,0

7,11

71,10

0,03

99,96

C

61

M

2,0

27,69

55,38

0,02

99,99

C

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

ROLO

2,0

15,82

31,64

0,01

100,00

C

061946

SBC

CLIM.001303

Próprio

Fornecimento e instalação de grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas
horizontais fixas, com registro de lâminas convergentes. Dimensão 325x325mm. Ref.:
Cabo flexível tipo PP 4x # 4,0 mm² - Isolação 450/750V

ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4""
Fornecimento e Aplicação de Fita PP metalizada autoadesiva - rolo de 50 m x 48 mm Ref. Multivac ou equivalente técnico

TÉCNICO RESPONSÁVEL:

CARIMBO

ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR ENGENHARIA

Eng. Leandro Lindenmeyer - CREA RS 116.761

Curva ABC de Serviços

CARIMBO

Código Banco

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

UFMS - BIOTÉRIO

SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul
SBC - 10/2021 - Mato Grosso do Sul

INSUMOS SEM
BDI APLICADO

Não Desonerado:
Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

Curva ABC de Insumos
Tipo

Descrição

Und

Quantidade
Operativa

Valor Unitário
Improdutiva

Operativa

Improdutiva

Total
Operativa

Improdutiva

Peso
Geral

Valor Peso Acumulado
Acumulado

Classificação

00003254 Próprio
00003258 Próprio
00002834 Próprio

Sensor de baixa pressão diferencial de ar. Ref.: 610-25C-BDV ou equivalente técnico
Serviço de programação do sistema de automação
Air Handler modular AB05DXRUG4F8, posição de montagem vertical, filtro G4, filtro F8, Trocador
DX, refrigerante R410a, válvula expansão eletrônica EXV-500,resistências elétricas com as devida
proteções umidificador, ventilador de insuflamento, vazão 3.060m3/h, PED 70mmca, base elevada
de 120mm. Unidade condensadora VRV AHU RHXYQ20ATL , 100% Inverter, capacidade nominal
de 20HP. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 220V-3ø-60Hz

Material
Material
Material

un
un
un

2,9998323
0,9999441
0,9999441

15.600,00
35.000,00
32.940,00

46.797,38
34.998,04
32.938,16

46.797,38
34.998,04
32.938,16

19,68%
14,71%
13,85%

46.797,38
81.795,43
114.733,59

19,68%
34,39%
48,24%

A
A
A

00003257
00043106
00034783
00003256

Infraestrutura do sistema de automação
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Painel de força e automação (Controle da AHU Daikin + leitura da instrumentação ambiente +
comando do ventilador de exaustão + comando da caixa d aquecimento) ou equivalente técnico

Material
Material
Mão de Obra
Material

un
KG
H
un

0,9999441
659,9631073
102,4242744
0,9999441

20.000,00
19,52
92,21
8.319,50

19.998,88
12.882,48
9.444,54
8.319,03

19.998,88
12.882,48
9.444,54
8.319,03

8,41%
5,42%
3,97%
3,50%

134.732,47
147.614,95
157.059,49
165.378,53

56,65%
62,06%
66,04%
69,53%

A
A
A
A

Gabinete de ventilação para duto - D=280mm - Dados Técnicos: Pressão Est. - 63 mmCA, Vazão
em Descarga Livre: 4.000 m³/h. Tensão: 220V-2ø-60Hz. Modelo de Ref.: BBT 280 da Berliner Luft ou
equivalente técnico
Controlador programável para vav Modbus e BACnet 220V. Ref.: MVAV-PRO-220
MONTADOR DE MAQUINAS
Caixa de Resistências para instalação em dutos, dimensões 600x300x600mm, trifásica, 220V, com
gabinte em chapa de aço zincado e isolamento. Potência solicitada de 13,5 Kw, sem painel elétrico.
Ref.: Trox ou equivalente
AJUDANTE ESPECIALIZADO
Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 200x200mm, com atuador ON/OFF. Ref.:
Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente técnico
Controlador programável, roteador e gateway Modbus e BACnet (8AI , 18DI/NTC, 8AO, 16DO) com
porta Ethernet Ref.: MCP50-PRO
Inversor de frequência FC-51 de 5,0 HP - 220V. Ref.: 132F0016 ou equivalente técnico
SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE DUTO 2% DWYER
PORTA DE INSPECAO P/ DUTOS AR CONDICIONADO+ISOLAM.400x250mm
Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 500x200mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox
ou equivalente
Sensor de baixa pressão diferencial de ar 0.25 inWC. Ref: A/DLP-D25-W-B-D-B-0-A-0P-S
Difusor de quatro direções em alumínio anodizado, com caixa pleno e registro borboleta, dimensão
até 9"x9", incluindo acessórios de instalação. Ref.: DI-PLB da Tropical ou equivalente

Material

un

0,9999441

6.964,54

6.964,15

6.964,15

2,93%

172.342,68

72,46%

A

Material
Mão de Obra
Material

un
H
UN

3,9997764
210,2657679
0,9999441

1.642,44
20,83
3.946,89

6.569,39
4.379,84
3.946,67

6.569,39
4.379,84
3.946,67

2,76%
1,84%
1,66%

178.912,07
183.291,90
187.238,57

75,22%
77,06%
78,72%

A
A
A

Mão de Obra
Material

H
un

260,0687995
0,9999441

15,17
2.745,30

3.945,24
2.745,15

3.945,24
2.745,15

1,66%
1,15%

191.183,82
193.928,96

80,38%
81,54%

B
B

Material

un

0,9999441

2.740,49

2.740,34

2.740,34

1,15%

196.669,30

82,69%

B

Material
Material
Material
Material

un
UN
UN
un

0,9999441
0,9999441
11,9993292
0,9999441

2.624,18
2.272,67
168,49
1.992,95

2.624,03
2.272,54
2.021,77
1.992,84

2.624,03
2.272,54
2.021,77
1.992,84

1,10%
0,96%
0,85%
0,84%

199.293,33
201.565,88
203.587,64
205.580,48

83,79%
84,75%
85,60%
86,44%

B
B
B
B

Material
Material

un
un

0,9999441
3,9997764

1.920,00
428,82

1.919,89
1.715,18

1.919,89
1.715,18

0,81%
0,72%

207.500,38
209.215,56

87,24%
87,96%

B
B

Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø20mm (3/4") x 3,00m. Ref. Carbinox ou equivalentes
técnicos
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)
Damper controlador de vazão de lâminas opostas, com acionamento manual, linha Pesada,
dimensões até 800x800mm, incluindo acessórios de instalação e fixação. Ref.: Modelo DCV-O da
Tropical, JN-B da Trox ou equivalente técn
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)
Módulo de expansão para MCP50-PRO (8AI,18DI/NTC,4AO,16DO). Ref: MCP46-I/O
Conversor de Potência Monofásico. Ref.: MPC-TPF-3242-80R ou equivalente técnico
Cabo de cobre com blindagem Individual e Coletiva, de 4 vias de seção 1,50mm². Ref.: Modelo
BIC300 da Prysmian, ou equivalente técnico
ELETRICISTA
Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 300x100mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox
ou equivalente
Grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com registro de lâminas
convergentes. Dimensão 425x425mm. Ref.: Modelo AR da TroX ou equivalente técnico
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M

Material

pç

17,9989938

87,86

1.581,39

1.581,39

0,66%

210.796,95

88,63%

B

Outros
Material

H
un

671,6175858
0,9999441

2,32
1.556,70

1.558,15
1.556,61

1.558,15
1.556,61

0,66%
0,65%

212.355,10
213.911,72

89,28%
89,94%

B
B

Material
Material
Material
Material

KG
un
un
m

68,3961766
0,9999441
0,9999441
44,9974846

20,37
1.208,70
1.200,00
23,79

1.393,23
1.208,63
1.199,93
1.070,49

1.393,23
1.208,63
1.199,93
1.070,49

0,59%
0,51%
0,50%
0,45%

215.304,95
216.513,58
217.713,51
218.784,00

90,52%
91,03%
91,54%
91,99%

B
B
B
B

Mão de Obra
Material

H
UN

59,6899270
0,9999441

17,87
1.026,80

1.066,66
1.026,74

1.066,66
1.026,74

0,45%
0,43%

219.850,66
220.877,40

92,44%
92,87%

B
B

Material

un

2,9998323

336,70

1.010,04

1.010,04

0,42%

221.887,45

93,29%

B

Material

M

60,6966070

16,40

995,42

995,42

0,42%

222.882,87

93,71%

B

Material

un

0,9999441

879,24

879,19

879,19

0,37%

223.762,06

94,08%

B

Material
Material

UN
m

1,9998882
6,8246185

412,81
103,83

825,57
708,60

825,57
708,60

0,35%
0,30%

224.587,64
225.296,24

94,43%
94,73%

B
B

Material

pç

4,0797719

171,11

698,09

698,09

0,29%

225.994,33

95,02%

C

203031 SBC
00003247 Próprio

Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 200x100mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox
ou equivalente
Pressostato diferencial de ar ON/OFF com range de 20 a 300Pa. Ref.: 01APS-50R
Tubulação em cobre, para refrigeração, diâmetro 1.1/8", esp. de parede 1,59 mm (1/16"). Referência
Eluma ou equivalente técnico
Eletroduto de Ferro Galvanizado a fogo, pesado, Ø32mm (1.1/4") x 3,00m. Ref. Carbinox ou
equivalente técnico
AJUDANTE DE ELETRICISTA
Tomada de ar exterior com veneziana e tela de proteção, LxH (750x750)mm - Ref.: Tropical Rio VHT
ou equivalente técnico
Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC (7x10x7)cm - rolo de 5 metros. Ref.: Multivac ou
equivalente técnico
CAMINHAO GUINDAUTO MERCEDES L1620 8tn 200CV
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)
Registro (damper) de sobrepressão, para instalação em duto, fabricado em aço galvanizado, linha
pesada. Inclui todos os insumos e acessórios necessários à instalação. Ref.: Trox e Tropical ou
equivalente técnico. Dimensões (largura x altura) 350x350mm
MECANICO DE REFRIGERACAO
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)
Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com
registro, LxH (625x225)mm - Ref.: Trox VAT-DG ou equivalente técnico
Transformador 220V/24V AC, 60VA.
GAS REFRIGERANTE R 410
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
AMORTECEDOR DE VIBRACAO MICRO N 2 COM ROSCA 5/16" VIBRA STOP
Sensor de temperatura para ambiente com override manual tipo 10K - curva lll. Ref.: 01RT-5M-0

00043491 SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento

H

033661
00034627
00003251
00001185

MANTA LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38mm
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2
Display VLT com potenciômetro para a linha FC-51. Ref: 132B0101 ou equivalente técnico
Grelha de dupla deflexão vertical em alumínio anodizado, com registro de lâminas convergentes Dim.: 225x165 mm - Ref.: VAT-DG da Tropical ou equivalente
Grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com registro de lâminas
convergentes. Dimensão 325x325mm. Ref.: Modelo AR da TroX ou equivalente técnico
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)
OPERADOR DE GUINDASTE
Sensor de temperatura de duto com haste de 4" do tipo 10K - curva lll. Ref.: 01DT-5ML
SERRALHEIRO
Tubulação em cobre, para refrigeração, diâmetro 5/8", esp. de parede 0,79 mm (1/32"). Referência
Eluma ou equivalente técnico
AMORTECEDOR DE VIBRACAO (CALCO)BORRACHA/NEOPRENE, G1500KG
Grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com registro de lâminas
convergentes. Dimensão 225x225mm. Ref.: Modelo AR da TroX ou equivalente técnico
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
AJUDANTE DE SERRALHEIRO
PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM
ALUMINIO CORRUGADO 0,7mm (2,307kg/m2)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Amortecedor de impacto e vibração, tipo coxim de borracha, dimensões Ø50x50mm, c/ parafuso de
ajuste até 3/8", capacidade 150kg.
Relé auxiliar 24 Vcc/Vca (NA/NF) com suporta até 3A. Ref.: R24A ou equivalente técnico
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)
TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
AUXILIAR DE MECANICO
MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS
Tela ondulada galvanizada malha 25mm, fio 12.(tipo Otis)
Isolamento em espuma elastomérica de células fechadas para tubulação em cobre diâmetro 1.1/8".
Ref.: Armaflex ou equivalente técnico
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
MARCENEIRO
Gás nitrogênio
CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2
CARPINTEIRO AUXILIAR
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
Plaqueta em acrilico para identificação dos equipamentos e quadros na cor preta e letras brancas.
Ref.: Afixgraf ou equivalente
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML
ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/4"
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM
(3/4")
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5*
CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material
Material
Material
Material

m²
M
un
un

Material
Equipamento
Mão de Obra
Material
Mão de Obra
Material

FITA ALUMINIZADA (PACOTE COM 5 ROLOS 48x50) TIPO ALUPIR
ELETROTECNICO
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1
1/4")
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Próprio
SINAPI
SINAPI
Próprio

00002833 Próprio

00003246 Próprio
00002437 SINAPI
00003259 Próprio

00000242 SINAPI
00002840 Próprio
00003244 Próprio
00003252
002833
036565
00003261

Próprio
SBC
SBC
Próprio

00003255 Próprio
00001279 Próprio

00000334 Próprio
00037370 SINAPI
00003260 Próprio

00011051
00003245
00003253
00002094

SINAPI
Próprio
Próprio
Próprio

00002436 SINAPI
00003262 Próprio
00002843 Próprio
00000567 SINAPI
00003263 Próprio
00003249 Próprio
00001648 Próprio
00000328 Próprio
00000247 SINAPI
00002839 Próprio
00000161 Próprio
030542 SBC
00037371 SINAPI
00002836 Próprio

00034794 SINAPI
00037372 SINAPI
00002838 Próprio
00000780 Próprio
004817 SBC
00043484 SINAPI

SBC
SINAPI
Próprio
Próprio

00002842 Próprio
00043460 SINAPI
00004254
00003248
00006110
00001645

SINAPI
Próprio
SINAPI
Próprio

203033 SBC
00002841 Próprio
00039853 SINAPI

00000252
00040535
005913
00002696
00000772

SINAPI
SINAPI
SBC
SINAPI
Próprio

00003250 Próprio
00043467 SINAPI
00003993 SINAPI
00000251
00004058
00001989
00001656

SINAPI
SINAPI
Próprio
Próprio

00011950 SINAPI
00012868
00002097
028658
00006117
00043486

SINAPI
Próprio
SBC
SINAPI
SINAPI

00001934 Próprio
00000392 SINAPI
00037373
00000246
00038124
085233
00002637

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SBC
SINAPI

00020017 SINAPI

00043489 SINAPI
014837 SBC
00002438 SINAPI
00002639 SINAPI
00043465 SINAPI
00043488 SINAPI
00043483 SINAPI
00005061 SINAPI
00043485 SINAPI
00039026 SINAPI
00043459 SINAPI
00043461 SINAPI
00043462 SINAPI
00021127 SINAPI
00043464 SINAPI

TÉCNICO RESPONSÁVEL:

Mão de Obra
Material

H
un

54,8651767
0,9999441

12,57
687,99

689,66
687,95

689,66
687,95

0,29%
0,29%

226.683,98
227.371,93

95,31%
95,60%

C
C

Material

ROLO

2,9998323

227,52

682,52

682,52

0,29%

228.054,46

95,88%

C

Material
Serviços
Material

H
H
un

9,9994410
671,6175858
1,9998882

65,50
0,92
298,46

654,96
617,89
596,89

654,96
617,89
596,89

0,28%
0,26%
0,25%

228.709,42
229.327,31
229.924,19

96,16%
96,42%
96,67%

C
C
C

Mão de Obra
Outros
Material

H
H
un

29,0547273
771,6119960
0,9999441

17,02
0,55
348,16

494,51
424,39
348,14

494,51
424,39
348,14

0,21%
0,18%
0,15%

230.418,71
230.843,09
231.191,23

96,88%
97,06%
97,20%

C
C
C

Material
Material
Equipamento

unid.
KG
H

1,9998882
8,9994969
346,4387637

171,08
35,30
0,91

342,14
317,68
315,26

342,14
317,68
315,26

0,14%
0,13%
0,13%

231.533,37
231.851,06
232.166,31

97,35%
97,48%
97,61%

C
C
C

Material
Material

UN
un

3,9997764
2,9998323

72,32
93,05

289,26
279,13

289,26
279,13

0,12%
0,12%

232.455,58
232.734,71

97,74%
97,85%

C
C

257,9535801

1,01

260,53

260,53

0,11%

232.995,25

97,96%

C

16,4990777
10,1994298
0,9999441
0,9999441

15,31
22,20
225,44
223,63

252,60
226,43
225,43
223,62

252,60
226,43
225,43
223,62

0,11%
0,10%
0,09%
0,09%

233.247,85
233.474,27
233.699,70
233.923,32

98,07%
98,16%
98,26%
98,35%

C
C
C
C

un

0,9999441

217,04

217,03

217,03

0,09%

234.140,35

98,44%

C

H

346,4387637

0,62

214,79

214,79

0,09%

234.355,14

98,53%

C

H
UN
H
m

10,5514412
0,9999441
13,1945840
6,8246185

19,67
207,20
15,68
30,25

207,55
207,19
206,89
206,44

207,55
207,19
206,89
206,44

0,09%
0,09%
0,09%
0,09%

234.562,69
234.769,87
234.976,77
235.183,21

98,62%
98,71%
98,80%
98,88%

C
C
C
C

Material
Material

UN
un

3,9997764
0,9999441

40,92
140,73

163,67
140,72

163,67
140,72

0,07%
0,06%

235.346,88
235.487,60

98,95%
99,01%

C
C

Material

M

6,8246185

20,47

139,70

139,70

0,06%

235.627,30

99,07%

C

H
KG
m²
H
un

11,7831829
11,1743753
4,3997540
7,6289959
3,9997764

11,72
11,26
27,78
15,68
28,99

138,10
125,82
122,23
119,62
115,95

138,10
125,82
122,23
119,62
115,95

0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

235.765,40
235.891,23
236.013,45
236.133,07
236.249,03

99,13%
99,18%
99,23%
99,28%
99,33%

C
C
C
C
C

Material
Equipamento

un
H

1,9998882
257,9535801

57,88
0,41

115,75
105,76

115,75
105,76

0,05%
0,04%

236.364,78
236.470,54

99,38%
99,42%

C
C

Material

m²

1,0799396

91,25

98,54

98,54

0,04%

236.569,09

99,46%

C

Mão de Obra
Mão de Obra
Material
Material

H
H
m²
m

7,0166798
3,9831413
1,0299424
6,8246185

13,99
24,44
94,33
14,07

98,16
97,35
97,15
96,02

98,16
97,35
97,15
96,02

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

236.667,25
236.764,60
236.861,75
236.957,77

99,51%
99,55%
99,59%
99,63%

C
C
C
C

Material

UN

606,9660699

0,14

84,98

84,98

0,04%

237.042,75

99,66%

C

Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra
Equipamento

H
m³
M
H
H

5,0522176
2,9998323
5,0997149
5,0522176
99,9944102

16,02
26,76
14,89
12,35
0,55

80,94
80,28
75,93
62,39
55,00

80,94
80,28
75,93
62,39
55,00

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%

237.123,69
237.203,96
237.279,90
237.342,29
237.397,29

99,70%
99,73%
99,76%
99,79%
99,81%

C
C
C
C
C

Material

UN

9,9994410

5,06

50,60

50,60

0,02%

237.447,89

99,83%

C

Material

UN

37,0479290

1,26

46,68

46,68

0,02%

237.494,57

99,85%

C

Taxas
Mão de Obra
Material
Material
Material

H
H
UN
M
UN

771,6119960
3,6154939
1,0799396
1,9998882
14,8491699

0,06
11,10
27,89
14,80
1,93

46,30
40,13
30,12
29,60
28,66

46,30
40,13
30,12
29,60
28,66

0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%

237.540,86
237.580,99
237.611,11
237.640,71
237.669,37

99,87%
99,89%
99,90%
99,92%
99,93%

C
C
C
C
C

Mão de Obra
Material
Material
Mão de Obra
Material

Material

M

5,9996646

4,36

26,16

26,16

0,01%

237.695,53

99,94%

C

Equipamento

H

24,7746151

0,95

23,54

23,54

0,01%

237.719,07

99,95%

C

Material
Mão de Obra
Material

UN
H
UN

0,3999776
0,6325826
3,9597786

47,90
29,16
3,99

19,16
18,45
15,80

19,16
18,45
15,80

0,01%
0,01%
0,01%

237.738,22
237.756,67
237.772,47

99,96%
99,96%
99,97%

C
C
C

Equipamento

H

24,7746151

0,58

14,37

14,37

0,01%

237.786,84

99,98%

C

Equipamento

H

21,3488066

0,63

13,45

13,45

0,01%

237.800,29

99,98%

C

Equipamento

H

9,9994410

1,05

10,50

10,50

0,00%

237.810,79

99,99%

C

Material
Equipamento

KG
H

0,3999776
11,1023794

22,95
0,80

9,18
8,88

9,18
8,88

0,00%
0,00%

237.819,97
237.828,85

99,99%
99,99%

C
C

Material
Equipamento

KG
H

0,1779901
9,9994410

26,25
0,38

4,67
3,80

4,67
3,80

0,00%
0,00%

237.833,52
237.837,32

100,00%
100,00%

C
C

Equipamento

H

11,1023794

0,28

3,11

3,11

0,00%

237.840,43

100,00%

C

Equipamento

H

99,9944102

0,01

1,00

1,00

0,00%

237.841,43

100,00%

C

Material
Equipamento

UN
H

0,1349925
21,3488066

2,86
0,01

0,39
0,21

0,39
0,21

0,00%
0,00%

237.841,82
237.842,03

100,00%
100,00%

C
C
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SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso do Sul
SBC - 10/2021 - Mato Grosso do Sul

UFMS - BIOTÉRIO

B.D.I.

Encargos Sociais

INSUMOS SEM BDI
APLICADO

Não Desonerado:
Horista: 111,99%
Mensalista: 69,76%

MAPA DE COTAÇÕES
Código

Descrição

Und

COTAÇÃO

Valor Unitário Adotado
EMPRESA 1

COTAÇÃO
PREÇO

EMPRESA 2

3257
3258
1989

Tela ondulada galvanizada malha 25mm, fio 12.(tipo Otis)

m

R$

94,33

OMEGA

R$

100,00

334
328
1645
1648

Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø20mm (3/4") x 3,00m. Ref. Carbinox ou equivalentes técnicos
Eletroduto Galvanizado ø1.1/4" tipo Pesado, incluindo suportes e acessórios para instalação
Tubulação em cobre, para refrigeração, diâmetro 5/8", esp. de parede 0,79 mm (1/32"). Referência Eluma ou equivalente técnico
Tubulação em cobre, para refrigeração, diâmetro 1.1/8", esp. de parede 1,59 mm (1/16"). Referência Eluma ou equivalente técnico

pç
pç
m
m

R$
R$
R$
R$

87,86
171,11
30,25
103,83

DIMENSIONAL
COLOMBELLI
BCM
BCM

R$
R$
R$
R$

82,90
ELETROTRAFO
160,85
ELETROTRAFO
28,88 CAPITAL REFRIGERAÇÃO
102,65 CAPITAL REFRIGERAÇÃO

1656

Isolamento em espuma elastomérica de células fechadas para tubulação em cobre diâmetro 1.1/8". Ref.: Armaflex ou equivalente técnico

m

R$

14,07

BCM

2094

Cabo de cobre com blindagem Individual e Coletiva, de 4 vias de seção 1,50mm². Ref.: Modelo BIC300 da Prysmian, ou equivalente técnico

m

R$

23,79

ANDRA

161
2097
1934

Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC - 7x10x7 cm - Rolo 5 metros. Ref.: Multivac ou equivalente
Gás nitrogênio
Plaqueta em acrilico para identificação dos equipamentos e quadros na cor preta e letras brancas. Ref.: Afixgraf ou equivalente

un
m³
un

R$
R$
R$

227,52
26,76
5,06

RETEC
ABF OXIGENIIO
Elo 7

2834

2833
3259
3260
2836
1185
2838
1279
2839
2840
3261
3262
3263
2841
2842
2843
3244
3245
3246
3247
3248
3249
780
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256

TÉCNICO RESPONSÁVEL:

COTAÇÃO
PREÇO

Air Handler modular AB05DXRUG4F8, posição de montagem vertical, filtro G4, filtro F8, Trocador DX, refrigerante R410a, válvula expansão
eletrônica EXV-500,resistências elétricas com as devida proteções
umidificador, ventilador de insuflamento, vazão 3.060m3/h, PED 70mmca, base elevada de 120mm. Unidade condensadora VRV AHU
RHXYQ20ATL , 100% Inverter, capacidade nominal de 20HP. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão:
220V-3ø-60Hz .
Gabinete de ventilação para duto - D=280mm - Dados Técnicos: Pressão Est. - 63 mmCA, Vazão em Descarga Livre: 4.000 m³/h. Modelo
de Ref.: BBT 280 da Berliner Luft ou equivalente - Tensão: 220V-2ø-60Hz
Caixa de Resistências para instalação em dutos, dimensões 600x300x600mm, trifásica, 220V, com gabinte em chapa de aço zincado e
isolamento. Potência solicitada de 13,5 Kw, sem painel elétrico.
Ref.: Trox ou equivalente técnico
Damper controlador de vazão de lâminas opostas, com acionamento manual, linha Pesada, dimensões até 800x800mm, incluindo
acessórios de instalação e fixação. Ref.: Modelo DCV-O da Tropical, JN-B da Trox ou equivalente técnico
Registro (damper) de sobrepressão, para instalação em duto, fabricado em aço galvanizado, linha pesada. Inclui todos os insumos e
acessórios necessários à instalação. Ref.: Trox e Tropical ou equivalente técnico. Dimensões (largura x altura) 350x350mm.
Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro, LxH (225x165)mm - Ref.: Trox
VAT-DG ou equivalente técnico
Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro, LxH (625x225)mm - Ref.: Trox
VAT-DG ou equivalente téc
Difusor de quatro direções em alumínio anodizado, com caixa pleno e registro borboleta, dimensão 9"x9", incluindo acessórios de
instalação. Ref.: DI-PLB da Tropical ou equivalente técnico
Tomada de ar exterior com veneziana e tela de proteção, LxH (750x750)mm - Ref.: Tropical Rio VHT ou equivalente técnico
Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 200x200mm, com atuador ON/OFF. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente
técnico
Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 500x200mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente técnico
Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 300x100mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente técnico
Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 200x100mm. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente técnico
Grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com registro de lâminas convergentes. Dimensão 225x225mm.
Ref.: Modelo AR da TroX ou equivalente técnico
Grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com registro de lâminas convergentes. Dimensão 325x325mm.
Ref.: Modelo AR da TroX ou equivalente técnico
Grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com registro de lâminas convergentes. Dimensão 425x425mm.
Ref.: Modelo AR da TroX ou equivalente técnico
Controlador programável, roteador e gateway Modbus e BACnet (8AI , 18DI/NTC, 8AO, 16DO) com porta Ethernet Ref.: MCP50-PRO ou
equivalente técnico
Módulo de expansão para MCP50-PRO (8AI,18DI/NTC,4AO,16DO). Ref: MCP46-I/O ou equivalente técnico
Controlador programável para vav Modbus e BACnet 220V. Ref.: MVAV-PRO-220 ou equivalente técnico
Sensor de temperatura para ambiente com override manual tipo 10K - curva lll. Ref.: 01RT-5M-0 ou equivalente técnico
Sensor de temperatura de duto com haste de 4" do tipo 10K - curva lll. Ref.: 01DT-5ML ou equivalente técnico
Pressostato diferencial de ar ON/OFF com range de 20 a 300Pa. Ref.: 01APS-50R ou equivalente técnico
Transformador de 60VA com bourne e fusível de 110/220V para 24Vac. Ref: TRAFO24-60 ou equivalente técnico
Relé auxiliar 24 Vcc/Vca (NA/NF) com suporta até 3A. Ref.: R24A ou equivalente técnico
Display VLT com potenciômetro para a linha FC-51. Ref: 132B0101 ou equivalente técnico
Inversor de frequência FC-51 de 5,0 HP - 220V. Ref.: 132F0016 ou equivalente técnico
Conversor de Potência Monofásico. Ref.: MPC-TPF-3242-80R ou equivalente técnico
Sensor de baixa pressão diferencial de ar. Ref.: 610-25C-BDV ou equivalente técnico
Sensor de baixa pressão diferencial de ar 0.25 inWC. Ref: A/DLP-D25-W-B-D-B-0-A-0P-S ou equivalente técnico
Painel de força e automação (Controle da AHU Daikin + leitura da instrumentação ambiente + comando do ventilador de exaustão +
comando da caixa d aquecimento) ou equivalente técnico
Infraestrutura do sistema de automação
Serviço de programação do sistema de automação

EMPRESA 3

pç

R$

32.940,00

AIRSIDE

R$

32.940,00

unid.

R$

6.964,54

Berliner Luft

R$

8.161,39

INDUSTRIAS TOSI

R$

7.221,00

un

R$

3.946,89

KLEBER

R$

3.579,74

Tork

R$

4.314,05

pç

R$

1.556,70

TROPICAL RIO

R$

1.244,08

KLEBER

R$

1.889,03

pç

R$

298,46

NOVA EXAUSTORES

R$

117,10

AR COTEC

R$

207,09

pç

R$

223,63

NOVA EXAUSTORES

R$

389,30

AR COTEC

R$

85,60

pç

R$

348,16

NOVA EXAUSTORES

R$

374,19

AR COTEC

R$

pç

R$

428,82

KLEBER

R$

308,60

FINCO

pç

R$

687,99

KLEBER

R$

950,89

pç

R$

2.745,30

KLEBER

R$

un
un
un

R$
R$
R$

1.992,95
1.026,80
879,24

KLEBER
KLEBER
KLEBER

un

R$

140,73

un

R$

217,04

un

R$

336,70

un

R$

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

un
un
un

PREÇO

R$

5.511,22

Tork

R$

1.536,98

INDUSTRIAS TOSI

R$

571,20

FRIOSHOPPING

R$

195,99

251,48

KLEBER

R$

418,82

R$

305,70

FRIOSHOPPING

R$

672,15

FINCO

R$

478,40

FRIOSHOPPING

R$

634,69

2.006,53

TROPICAL RIO

R$

3.310,00

FRIOSHOPPING

R$

2.919,38

R$
R$
R$

2.426,92
1.956,44
1.822,54

TROPICAL RIO
TROPICAL RIO
TROPICAL RIO

R$
R$
R$

1.992,95
1.026,80
879,24

NOVA EXAUSTORES

R$

129,82

AR COTEC

R$

92,29

FRIOSHOPPING

R$

189,17

NOVA EXAUSTORES

R$

231,69

AR COTEC

R$

117,08

FRIOSHOPPING

R$

316,99

NOVA EXAUSTORES

R$

328,37

AR COTEC

R$

187,69

FRIOSHOPPING

R$

485,71

2.740,49

Mercato

R$

2.740,49

1.208,70
1.642,44
93,05
207,20
412,81
171,08
57,88
225,44
2.624,18
1.200,00
15.600,00
1.920,00

Mercato
Mercato
Mercato
Mercato
Mercato
Mercato
Mercato
Mercato
Mercato
Mercato
Mercato
Mercato

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.208,70
1.642,44
93,05
113,73
255,92
131,49
31,15
175,02
2.416,58
1.200,00
15.600,00
1.920,00

Total Automação
Total Automação
Proesi
Dimensional
PER Automação
Total Cool

R$
R$
R$
R$
R$
R$

300,67
569,70
164,81
62,45
261,91
2.488,25

View Tech
Cetti
DKA Automação
View Tech

R$
R$
R$
R$

216,94
80,03
239,40
2.967,70

R$

8.319,50

Mercato

R$

8.319,50

R$
R$

20.000,00
35.000,00

Mercato
Mercato

R$
R$

20.000,00
35.000,00
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Soler & Pallau

R$

93,00

CASA DAS CERCAS

R$

90,00

R$
R$
R$
R$

79,99
181,82
32,24
103,01

TEKY
TEKY
REFRIGAS
ARCOTEC

R$
R$
R$
R$

100,70
170,66
29,64
105,84

R$

13,59 CAPITAL REFRIGERAÇÃO R$

15,59

ARCOTEC

R$

13,03

R$

17,76

MASTERCABOS

R$

37,50

ELETROPEÇAS

R$

16,11

R$
R$
R$

322,53
24,28
4,90

NOVA EXAUSTORES
WHITE MARTINS
BR ELETRÔNICA

R$
R$
R$

191,16
28,00
7,29

MULTIVAC
OXISOLDA
INSTALAR

R$
R$
R$

168,88
28,00
3,00
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1. OBJETIVO
Este documento tem por objetivo apresentar a metodologia utilizada e os resultados
obtidos no dimensionamento do sistema de ar condicionado para os ambientes do Biotério da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, localizado em Campo Grande/MS.
Por se tratar de um local com exigência de nível de biosegurança 3, o sistema foi projetado
para sempre manter uma diferença de pressão de 40 Pa abaixo da pressão do ambiente externo.
2. NORMAS APLICÁVEIS
Foram seguidas as recomendações das seguintes normas e entidades nos cálculos
apresentados no presente documento:
•
•
•
•
•
•

ABNT NBR-16401 – Instalações de Ar Condicionado – Sistemas Centrais e Unitários;
Portaria n° 3.523, de 28/08/98 do Ministério da Saúde (incluindo resolução 176 de
outubro de 2000 e a resolução 9 de janeiro de 2003);
NBR 10152 - Níveis de Ruído para Conforto Acústico;
NBR 7256 – Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde;
Resolução Normativa Concea Nº 15;
Catálogos, ITs e Recomendações de fabricantes dos materiais e equipamentos.

Estes documentos são complementados pelas normas e artigos abaixo, emitidos por
organizações internacionais reconhecidas, não estando limitado a esta lista. São utilizados para
situações não previstas nas normas nacionais ou onde, a cargo do projetista ou solicitação do
cliente, julgar-se necessário aplicar diretrizes de maior exigência.
•
•
•
•
•
•

AHRI - Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute;
ANSI - American National Standards Institute;
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers;
ASME - American Society of Mechanical Engineers;
SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association;
Catálogos e Instruções técnicas de fabricantes.

3. BASES DE CÁLCULO
Na sequência são apresentadas as condições e parâmetros principais utilizados no
dimensionamento do sistema de ar condicionado para a edificação em estudo.
3.1 Condições Externas
Os dados climáticos de projeto (*) utilizados nos cálculos foram os seguintes:
Temperatura de bulbo seco (verão).............................................................................37,6 °C
Temperatura de bulbo úmido coincidente (verão)........................................................30,0 °C
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Segue no Apêndice A os parâmetros climáticos e geográficos declarados ao software de
cálculo de carga térmica.
* Conforme ABNT NBR 16401-1 (Tabela A.5 – Região Centro-Oeste; MS, Campo Grande).

3.2 Condições Internas
Foi considerada a seguinte condição de temperatura para os ambientes internos
climatizados:
Temperatura de bulbo seco.....................................................................................24,0 ± 2°C

3.3 Ar Exterior
Para o sistema de renovação de ar considerou-se a taxa de 100% de renovação, sem
utilização de ar de retorno no sistema. Essa renovação total de ar é feita pela AHU, responsável
por insuflar o ar renovado e climatizado.
3.4 Coeficiente Global de Transferência de Calor (U)
A obtenção dos coeficientes globais de transferência de calor para as superfícies de trocas
térmicas com o ambiente externo, dados em W/(m².K), é demonstrada a seguir.
•

Paredes Externas

Consideraram-se para a composição física das paredes externas – com insolação à
sudeste e noroeste - o seguinte elemento: tijolo à vista. Para as paredes externas – com insolação
à sudoeste e nordeste - o seguinte elemento: chapa de aço pintada na cor azul escuro.
Considera-se também as resistências de convecção interna e externa. Na figura 3.1 e 3.2, são
apresentados os parâmetros utilizados na obtenção do coeficiente global de transferência de calor
para as paredes externas.
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Figura 3.1 – Parâmetros para a obtenção do coeficiente U das paredes externa com insolação.

O coeficiente U é dado pelo inverso da soma das resistências de condução R, ou seja:

•

Cobertura

Para a obtenção do coeficiente global de transferência de calor para a cobertura do Hall,
considerou-se a seguinte composição: forro mineral e laje de concreto, além das resistências de
convecção e das películas de ar.
Na figura 3.2 são apresentados os parâmetros utilizados na obtenção do coeficiente global
de transferência de calor para a cobertura.

Figura 3.2 – Parâmetros para a obtenção do coeficiente U da cobertura

O coeficiente U é dado pelo inverso da soma das resistências de condução R, ou seja:

3.5 Dissipação de Calor – Equipamentos
Para a dissipação de calor nos ambientes, devido aos equipamentos eletro-eletrônicos,
considerou-se o layout dos ambientes e seguiu-se as informações apresentadas na ABNT NBR
16401-1:2008.
3.6 Dissipação de Calor – Luminárias
Considerou-se a potência conforme valores presentes no projeto de luminotécnico, na
ausência de definição deste para algum ambiente específico, foi considerada uma taxa de 12
W/m² como dissipação de calor das luminárias durante a análise.
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3.7 Dissipação de Calor – Pessoas
Para as taxas de calor sensível e latente dissipada pelas pessoas – conforme o nível de
atividade das mesmas – considerou-se os valores recomendados pela ABNT NBR 16401-1:2008.
3.8 População
Para a ocupação dos ambientes do prédio, considerou-se o layout fornecido no projeto
arquitetônico. Nos ambientes onde o layout não foi apresentado, consideraram-se as densidades
populacionais recomendadas pela ABNT NBR 16401-1.

4. CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA
O cálculo de carga térmica foi feito através do software E-20II da Carrier Company.

4.1 Cargas dos Ambientes
Segundo os dados apresentados nas seções anteriores, foi calculada a carga térmica de
cada ambiente dentro da área de intervenção do Biotério. A tabela 4.1, abaixo, apresenta um
resumo dos resultados relevantes por ambiente a ser climatizado.

Biotério
Ambiente
Área [m²]
Sala Animais
5,6

Carga Total [kW]

Carga Sensível [kW]

Vazão total (100% Ar
Exterior) [L/s]

12,0

1,7

192,0

28,9

4,1

463,0

7,8

1,1

127,0

4,5

0,6

69,0

Biotério Experimental
24,4
Antecâmara Entrada
6,3
Antecâmara Saída
3,0

Tabela 4.1 – Resultados do cálculo da carga térmica.

O Apêndice B mostra tabelas de cada cargas discriminadas (paredes, iluminação,
pessoas, equipamentos, etc.), assim como os valores totais, permitindo uma perfeita
compreensão da carga térmica calculada.
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4.2 Controle de temperatura
O aparelho selecionado tanto para climatização quanto para a renovação de ar foi uma
AHU. A evaporadora insuflará o ar constantemente a 13,9°C. Além de manter essa temperatura
de insuflamento, a AHU terá uma uma vazão constante para conseguir controlar pressão e
umidade. As variações de vazão no insuflamento serão geradas propositalmente pelas VAV’s
para a manutenção fina da pressão quando necessário, e para uma manutenção da temperatura,
mas não de maneira tão controlada, na sala dos animais. Para manter uma temperatura de 22 °C
com um controle rigoroso é necessária a utilização de uma caixa de resistência no duto.
O sistema de climatização está preparado para trabalhar gerando conforto no chamado
“dia de projeto”, atendendo cerca de 99,6% do tempo no calendario anual da cidade de Campo
Grande. Entretanto, por já trabalhar controlando pressão e umidade e por não ter nenhuma
porcentagem de ar de retorno, o controle da temperatura se torna complexo. Para garantir que
haja de fato um controle funcional o emprego da caixa de resistência é essencial.
4.3 Seleção da Caixa de Resistência
Para realizar o controle de temperatura em dias mais amenos, foi selecionada uma caixa
de resistência para ser instalada no duto de insuflamento, necessárias. Essa caixa, selecionada
através de um software da Trox, conta com dois estágios de resistências, sendo acionados
simultanêamente ou não, dependendo da necessidade. A caixa de resistência será acionada
assim que o sensor de temperatura indicar que ela está abaixo de 22°C, temperatura de conforto
para humanos e animais.

5. SISTEMA DE EXAUSTÃO DE AR
5.1 Dimensionamento de Vazão e Rede de Dutos de Exaustão
O dimensionamento da vazão total de exaustão do Biotério foi realizado levando em
consideração a necessidade da manutenção de um diferencial de pressão negativo desse
ambiente em relação a pressão do ambiente externo. Os cálculos foram efetuados considerando
uma diferença de pressão de 40 Pa, ou seja, a pressão nos ambientes com NB3 deve sempre
estar 40 Pa abaixo da pressão externa.
Para tornar isso possível, a exaustão de ar tem um incremento em relação ao insuflamento
de ar, fazendo com que os ambientes NB3 não tenham perda do seu ar ambiente para os
ambientes externos ou adjacentes. Para calcular esse incremento, foi utilizado o método indicado
pela ASHRAE, levando em consideração todas as aberturas/frestas existentes em cada ambiente.
Com base nisso foi utilizada a Equação abaixo:

Onde:
Q é a vazão de ar (m³/s);
é o coeficiente de descarga da abertura/fresta;
A é área da abertura/fresta (m²);
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é diferença de pressão entre os ambientes de cada lado da abertura/fresta (Pa);
é a densidade do ar (kg/m³).
Os valores de incremento de vazão de exaustão necessários para manter a diferença de
pressão de 40 Pa em cada ambiente são mostrados na tabela 5.1:

Biotério
Ambiente

Vazão total
Insuflamento [L/s]

Vazão pela
abertura/fresta
[L/s]

Vazão total
Exaustão [L/s]

Sala Animais

192,0

12,0

204,0

Biotério Experimental

463,0

18,0

481,0

Antecâmara Entrada

127,0

12,0

139,0

Antecâmara Saída

69,0

10,0

79,0

Tabela 5.1 – Resultados das vazões de exaustão para manter o diferencial de pressão.

O dimensionamento da rede de dutos de exaustão para os ambientes foi realizado
calculando-se a perda de carga para cada trecho de seção constante. A seleção do ventilador foi
feita considerando a perda de carga (em mmCA) e vazão necessária da rede de dutos
considerando o trajeto crítico.

6. SELEÇÃO VENTILADORES
6.1 Seleção Ventiladores de exaustão
O ventilador foi selecionado conforme catálogo técnico disponibilizado pela fabricante de
ventiladores Berliner Luft. Foi selecionado um gabinete capaz de suprir a necessidade de vazão
de exaustão aliado à necessidade de filtragem do ar antes que seja despejado no ambiente
externo.
Em função desse pré-requisito, o gabinete selecionado conta com duas gavetas porta
filtros. A primeira pela qual o ar vai passar antes de ser exaurido conta com um filtro G4, a
segunda conta com um filtro HEPA (H13 absoluto). Os filtros devem ser mantidos nessa
sequência para que a frequencia de troca do filtro G4 seja maior (por ser um filtro mais acessível)
e dessa forma seja possível proporcionar maior longevidade ao filtro HEPA (por ser um filtro mais
oneroso).
Nas figuras abaixo são apresentadas as curvas de desempenho para a unidade de
ventilação selecionada para a exaustão de ar nos ambientes: Sala dos animais, Biotério
Experimental, Antecâmara de Entrada e Antecâmara do Biotério.
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Biotério – Áreas NB3 (VL-EX-01)

Figura 6.1 – Curvas de desempenho do ventilador (Modelo BBS 280, Berliner Luft).
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7. MANUTENÇÃO DA DIFERENÇA DE PRESSÃO
Além do incremento na exaustão, responsável pela geração da diferença de pressão nos
ambientes com Nível de Biosegurança 3, a manutenção dessa diferença de pressão é
fundamental.
É preciso levar em consideração que nos ambientes existe a circulação de pessoas, e
portanto, variações na vazão pelas frestas/aberturas. Para solucionar essa questão, foram
adicionadas caixas VAV (Volume de Ar Variável) aos ramais dos dutos de insuflamento
responsáveis por cada ambiente. Com a utilização destes equipamentos é possível reduzir ou
aumentar a vazão de insuflamento, ajustando-a de acordo com a necessidade de cada momento,
obtendo assim o controle do diferencial de pressão. Para maiores detalhes consultar o Memorial
Descritivo.
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APÊNDICE A – Parâmetros Climáticos de Projeto

A Figura A mostrada abaixo apresenta os parâmetros climáticos declarados ao software.

Figura A – Parâmetros climáticos de projeto utilizados no cálculo das cargas térmicas
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APÊNDICE B – Tabelas de Cargas Térmicas
B.1- UC-01
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Porto Alegre, Novembro de 2021.
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Instalação do sistema de climatização tipo Air Handler.

O sistema de climatização do Biotério da UFMS será através de sistema VRF de
tratamento de ar com expansão direta que conta com equipamento evaporador Air Handler
Modular. A unidade evaporadora foi prevista na casa de máquinas, com capacidade conforme
carga térmica calculada. A unidade condensadora foi prevista para instalação em ambiente
externo, no nível do pavimento térreo, conforme indicado em projeto.
Para o ar exterior de renovação o mesmo Air Handler (AHU) será utilizado. Se trata de
um sistema com 100% de renovação com ar exterior (que não reutiliza ar de retorno), onde o ar
ambiente contaminado é exaurido. O insuflamento de ar de renovação tratado será por rede de
dutos, grelhas e difusores, que fará simultaneamente a climatização e renovação de ar de todos
os ambientes com Nível de Biosegurança 3. Uma vazão fixa de ar é coletada externamente, e
este ar não contaminado, duplamente filtrado por filtro G4 e filtro F8, é tratado termicamente para
redução de temperatura, chegando ao valor de 13,9 ºC, e então é insuflado para o Biotério.
Como o insuflamento da AHU tem temperatura e vazão fixas, para efeturar o controle da
temperatura é imprescindível a utilização de uma caixa de resistências. Nos dias em que a
temperatura não estiver similar à do “dia de projeto” (temperatura crítica, utilizada para o cálculo
da carga térmica), a caixa de resistências será a responsável pelo controle da temperatura até
que ela atinja o valor de conforto para humanos e animais (22ºC). Na sala dos animais também
será empregada uma VAV para realizar um ajuste mais fino da temperatura.
A exaustão dos ambientes NB3 será de extrema importância para criar o diferencial de
pressão exigido nesses locais. Tendo uma vazão fixa maior que a do insuflamento, a exaustão
criará uma diferença de pressão negativa (-40Pa) com os ambientes vizinhos. Aliadas à isso
estarão as VAV’s (caixas de Volume de Ar Variável), aparelhos retangulares de controle de fluxo
para sistema de volume de ar variável. Instaladas nos dutos de insuflamento, elas estarão
regulando a sua vazão quando houver variações de pressão em alguma das salas. Agindo em
conjunto, exaustão com vazão constante e VAV’s nos dutos de insuflamento, garantirão o
diferencial negativo de pressão, assegurando que o ar contaminado do Biotério não atinja
ambientes vizinhos. O ar recolhido pelo gabinete de exaustão passará por um filtro G4 e um filtro
HEPA (H13) absoluto antes de ser lançado ao meio ambiente.
Todos esses equipamentos devem estar interligados e trabalhar em conjunto para
alinhar todas as variáveis com as exigências do projeto, função esta do sistema de automação.

0.2.

RELAÇÃO DE PRANCHAS/ARQUIVOS

0.2.1.

Projeto de Climatização
OS11_UFMS_BIOTÉRIO_CLI_R01-Planta Baixa
OS11_UFMS_BIOTÉRIO_CLI_R01-Automação
OS11_UFMS_BIOTÉRIO_CLI_R01-Cortes
OS11_UFMS_BIOTÉRIO_CLI_R01-Diagramas Elétricos
OS11_UFMS_BIOTÉRIO_CLI_R01- Diagrama Serpentina
OS11_UFMS_BIOTÉRIO_CLI_R01-Detalhes Gerais
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RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Empresa projetista: CBR Engenharia
Endereço: Rua Washington Luiz, 1118 – Sala 901 – Centro – Porto Alegre/RS.

0.3.1.

Projetos de Instalação de Ar Condicionado
Autor: Eng. Mec. Leandro P. Lindenmeyer
CREA RS 116.761
ART N°:
Coautor: Eng. Mec. Beatriz P. Gluz
CREA RS 217.081
ART N°:

0.4.

PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão realizados de acordo com o cronograma, devendo a CONTRATADA,
sob a coordenação da FISCALIZAÇÃO, definir um plano de serviços coerente com os critérios
de segurança.
Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, deverá ser realizada
em horário coerente com a legislação municipal para cargas.
Serviços que deverão ser considerados:
•
•
•
•
0.4.1.

Instalações civis;
Instalações elétricas;
Instalações de Climatização
Todos os outros necessários à realização dos serviços necessários.

Controles tecnológicos

A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos elementos
utilizados.
0.4.2.

Amostras

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO amostras dos
materiais e / ou acabamentos a serem utilizados no Complexo, podendo ser danificadas no
processo de verificação, como:
- Difusão de ar- difusores, grelhas e venezianas;
- Registros e dampers de regulagem de ar;
- Painéis rígidos de poliuretano;
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- Junta flexível em lona vinílica;
- Sistema de isolamento térmica flexível para tubulação frigorígena;
- Válvula de bloqueio com porta de acesso para tubulação frigorígena;
- Cabo elétrico de comunicação para o sistema de climatização VRF.
Todos os materiais listas estão caracterizados neste memorial.
As despesas decorrentes de tal providência ocorrerão por conta da CONTRATADA.
0.4.3.

Assistência técnica

Após o recebimento provisório do serviço, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das
imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período,
independentemente de sua responsabilidade civil.
A assistência técnica será abrangente, isto é, cobrirá durante 02 (dois) anos de
equipamentos e instalações e 05 (cinco) anos para os compressores das unidades externas.
0.4.4.

Anotação de responsabilidade técnica do CREA

A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA do profissional de nível superior,
referente à realização dos serviços destinados a área de instalação de ar condicionado, com a
respectiva taxa recolhida, antes de iniciar os mesmos.
0.4.5.

Limpeza Geral diária

Após a conclusão dos serviços diários a CONTRATADA se obrigará a realizar uma
limpeza geral.
0.4.6.

Equipamentos de proteção coletiva - EPC

Em todos os itens constantes da planilha, deverão ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas
dos serviços, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de segurança necessários.
0.4.7.

Equipamentos de proteção individual – EPI

Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individuais necessários e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos serviços, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de segurança necessários.
0.4.8.

Materiais

A qualidade dos materiais utilizados no Complexo é fundamental para a durabilidade das
instalações no decorrer da utilização do prédio. Deve-se priorizar a utilização de materiais
substituíveis e facilmente encontrados no mercado e que possuam certificado de garantia
fornecido pelo fabricante. O desenvolvimento e acompanhamento de um programa de
manutenções preventivas são essenciais para a boa conservação das Unidades.
Outro aspecto a ser observado é o potencial poluidor do material e de seu ciclo de
fabricação, fazendo-se considerações também sobre o descarte do mesmo. Materiais de maior
reciclabilidade devem ser preferidos em relação aos demais. A utilização de especificação de

Av. Rio Branco, 181 | Sala 203 | Centro - CEP 20040-007 | Fone: (21) 3177.3946

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS DE CLIMATIZAÇÃO
Data: Novembro/2021

Revisão:02

Página 7 de 48

fabricantes com processos de fabricação limpos e ambientalmente sustentáveis deverá ser
incentivada, sempre que legalmente viável.
Todos os materiais e suas características serão detalhados no item 0.17 - Materiais e
Insumos, deste mesmo memorial.
CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NOS ITENS, TODOS OS MATERIAIS, MÃO-DEOBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, RECONSTITUIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS
NECESSÁRIOS, MESMO QUE NÃO EXPLICITAMENTE DESCRITOS NESTA
ESPECIFICAÇÃO, PORÉM INDISPENSÁVEIS PARA A PERFEITA CONCLUSÃO DO
SERVIÇO.

0.5.

DEFINIÇÕES, PREMISSAS E CALCULOS

0.5.1.

Introdução
O sistema de climatização visa garantir conforto térmico aos ocupantes e garantir as

condições de operação dos equipamentos instalados nos diversos ambientes. Assim, visando
absorver a dissipação térmica dos equipamentos, iluminação, insolação e pessoas de forma a
atender às exigências de higiene e conforto térmico. Além disso, visa garantir a difereça de
pressão nos ambientes atendidos.
Os itens a seguir indicam as premissas e condições que foram adotadas no
desenvolvimento do projeto.
0.5.2.

Normas regulamentadoras
Para o presente projeto foram seguidas as prescrições técnicas das normas da ABNT e

as NBR inerentes a cada serviço aplicado e constante neste Caderno, como:
a) NBR10142 – Condicionador de ar tipo compacto – Ensaios de aceitação em
fábrica;
b) NBR11215 – Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor –
Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento;
c) ABNT 14518 – Sistemas de Ventilação para Cozinhas Profissionais.
d) ANSI S 12.32-90 – “Precision methods for the determination of sound power
levels of discrete frequency and narrow-band sources in reverberation rooms”;
e) ISO 3741-99 – “Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure – Precision methods for reverberation rooms;
f)

ARI 270-95 – “Sound rating of outdoor unitary equipment”;

g) ARI 275-97 – “Application of sound rating levels of outdoor unitary equipment”.
h) NBR 16401 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários.
Parte 1: Projetos das Instalações;
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NBR 16401 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários.
Parte 2: Parâmetros de Conforto Térmico;

j)

NBR 16401 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários.
Parte 3: Qualidade do Ar Interior;

k) NBR 7256 – Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde;
l) ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers;
m) SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association,
Inc.;
n) AMCA – Air Moving & Conditioning Association;
o) Portaria n° 3.523, de 28/08/98 do Ministério da Saúde (incluindo resolução 176
de outubro de 2000 e a resolução 9 de janeiro de 2003);
p) ASTM B 280/2013 - Tubulações Frigoríficas;
q) Resolução Normativa Concea Nº 15;
r)

Catálogos de fabricantes.

As marcas de materiais constantes neste memorial são meramente referenciais de
qualidade, podendo a empresa contratada propor outra marca, desde que previamente aprovada
pela Fiscalização, considerando os aspectos de equivalência de qualidade e desempenho
técnico.

0.5.3.

Premissas básicas de projeto
Para o desenvolvimento do projeto e cálculo da carga térmica dos ambientes

condicionados foram consideradas as seguintes premissas básicas:

Condições Externas:
Cidade: Campo Grande – MS
Temperatura de bulbo seco verão 37,6ºC
Temperatura de bulbo úmido verão 30,0 ºC
Temperatura de bulbo seco inverno 8,1ºC
Temperatura de bulbo úmido inverno 2,2 ºC

Condições Internas:
Temperatura de bulbo seco 24ºC ± 2,0º C
Umidade Relativa (sem controle) 50% ± 20,0 %

Condições Internas Ar de renovação:
Temperatura de bulbo seco 24ºC
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Umidade Relativa (sem controle) 50% ± 20,0 %
Filtragem Nível G4+F8

0.6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA
Sistema de ar condicionado do tipo expansão direta utilizando condensador inverter com
volume de refrigerante variável (VRV), condensação a ar, equipados com compressores do tipo
Scroll Inverter de alta eficiência. O fluido refrigerante usado é o fluido ecológico R410A isento de
CFCs (clorofluorcarbonos).
O sistema de Volume de Refrigerante Variável (VRV) é um modelo de ar condicionado
desenvolvido especialmente para residências amplas e edifícios de médio e grande porte.
Possui um sistema multi-split com apenas uma unidade ou conjunto de unidades
externas (condensador) interligadas a uma unidade ou múltiplas unidades internas (evaporador).
Este funcionamento opera individualmente por ambiente (equipamento previsto no interior do
ambiente) ou múltiplos ambientes (equipamento dutado previsto no interior da casa de máquinas
atendendo a vários ambientes simultaneamente).
O gás refrigerante utilizado será preferencialmente o R-410A, R-407 ambientalmente
correto conforme protocolo de Kyoto.
Esta solução contaria especialmente com as seguintes vantagens:
a) Permite modulação individual de capacidade em cada unidade interna pela variação
do volume de gás refrigerante, permitindo atender a carga térmica individual de cada ambiente,
proporcionando conforto térmico individual de temperatura.
b) Maior economia de energia – têm-se a informação de que o sistema VRV é um dos
mais eficientes a nível energético. Outra vantagem do sistema VRV é a questão da economia de
energia elétrica principalmente fora do horário comercial. Neste caso não necessitamos de uma
central de água gelada gerando energia térmica para poucos ambientes;
c) O grande diferencial nesse sistema VRV é simplesmente uma combinação de
tecnologia eletrônica com sistemas de controle microprocessados, aliado à combinação de
múltiplas unidades internas em um só ciclo de refrigeração;
d) Baixo nível de ruído e consumo elétrico;
e) Sistema de automação embarcado de fábrica;
f) Controle remoto central ou individual.

0.6.1.

Equipamentos:

0.6.1.1.

Unidade Condensadora:

A unidade condensadora VRF deverá ser do tipo modular formada por um módulo
autônomo operando individualmente. Este será composto por compressores 100% inverter,
trocador de calor, ventilador com descarga vertical, quadro elétrico, acumulador de sucção,
separador de óleo, tanque de líquido, sensores e válvulas de controle.
A condensação será a ar com descarga de ar vertical. Deverá ser instalada sobre
amortecedores de vibração adequados, do tipo com molas, localizados nos vértices da unidade.
Deverá operar com gás refrigerante não agressivo à camada de ozônio, isento de cloro.
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Pavimento Térreo

Tag
Capacidade Nominal Total (HP)
Local de Instalação

UC-01
20
Área técnica
externa

Obs.: 1 HP = 2500 kcal/h (Fonte: Daikin)
Modelo de referência: linha VRV Inova da Daikin, ou equivalente.

Gabinete: A estrutura do gabinete da unidade deverá ser com fabricação em painéis de
chapa de aço galvanizado, protegidas com pintura de resina de poliéster com 70 µm de
espessura. Os painéis serão removíveis para permitir fácil acesso ao interior da máquina. Deverá
receber tratamento adequado para instalação ao tempo.
Ventiladores: Os ventiladores serão do tipo AXIAL com descarga do ar vertical, com 4
pás em plástico de engenharia, moldado com desenho aerodinâmico de alto desempenho e baixo
nível de ruído, balanceados, estática e dinamicamente. Deverão operar sobre mancais de
rolamentos auto-alinhantes, auto-lubrificados e blindados. O ventilador deve ser protegido por
grade de segurança. O controle de velocidade com variação de 0% a 100%, através de inversor
de frequência.
Compressores: A unidade condensadora deverá operar 100% com compressores
"Scroll" dotados de tecnologia Inverter, ou seja, acionamento através de inversor de frequência.
Deve ser do tipo DC duplo rotativo. Deve ser equipado com isolantes de vibração adequados. O
compressor deverá ser equipado com uma válvula de serviço na linha de descarga. O controle
de capacidade deverá ser tal que seja capaz de proporcionar controle de capacidade linear.
Tensão de acionamento: 220 V / 3F / 60 Hz, com ponto de força independente. É
importante que o alimentador da unidade externa possua neutro.
Condensador: Deverá ser do tipo aletado com sub-resfriamento incluído, construído em
tubos de cobre com aletas em chapa de alumínio corrugado, montado sobre cabeceiras em
chapa de aço galvanizado. A perfeita aderência entre os tubos e as aletas deverá ser obtida por
expansão mecânica dos tubos, conferindo ao conjunto elevada eficiência na troca de calor.
A serpentina deverá possuir película anticorrosiva, para proteção contra ação da poluição e de
atmosferas corrosivas. O condensador deverá ser testado contra vazamentos a uma pressão de
teste de 3400 kPa.
Eficiência Energética: O Coeficiente de Performance (COP) de resfriamento mínimo de
cada módulo de condensadora não deverá ser inferior a 3,70 - avaliado em 100% de sua
capacidade, nas condições padrões ISO 5151. Observação: este parâmetro deverá ser
devidamente ratificado através de catálogos ou informações técnicas do fabricante dos
equipamentos.
Quadro Elétrico: A unidade deverá ser fornecida com quadro elétrico próprio, de fábrica,
com sistema de controle microprocessado, com os principais componentes agrupados em placas
de circuito impresso de fácil substituição nos moldes "plug & play".
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A placa controladora principal deverá possuir sistema de visualização das condições
operacionais, controlado por chaves seletoras e informações visualizadas por displays de 7
segmentos que permitam verificar os alarmes presentes no sistema:
O sistema microprocessado de controle e proteção deverá possuir:
- Sensores de temperatura de descarga, sucção, temperatura ambiente e subresfriamento, no
mínimo;
- Sensores de pressão de alta e baixa pressão e Pressostato de alta;
- Sensores de corrente na alimentação do compressor e na alimentação do inversor;
- Detecção de variação de tensão, falta de fase ou inversão de fase .
O nível de ruído dos módulos condensadores, individualmente, não poderá ultrapassar
a 63 dB(A) e em conjunto não pode ultrapassar 68 dB(A). O condensador deverá possuir recurso
de redução de ruído durante o período de operação noturna.
O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, sem costura, em bitolas
adequadas, conforme norma ABNT NBR 7541:2004, de modo a garantir a aplicação das
velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado.
Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo, e testes de pressão do circuito,
antes da colocação do gás refrigerante.
Compatível com gás refrigerante R410A.
A unidade condensadora deve ter a opção de alta pressão estática externa, superior a
81 Pa, que pode ser ajustada em campo para atender a requisitos de instalação que venham a
ocorrer.
O procedimento de retorno de óleo deverá ser realizado de forma automática pela
unidade condensadora, conforme a necessidade. Não será aceito a utilização de tubo de
equalização entre os módulos que formam a unidade externa.
O resfriamento da placa eletrônica deverá ser realizado isotermicamente por refrigerante
liquido de forma a manter e garantir a estabilidade de funcionamento. Não será aceito sistemas
com resfriamento da placa eletrônica principal através de trocador aletado.
- Banco de capacitores para correção do fator de potência para valor igual ou superior a
0,92 (se a correção for necessária);
O equipamento condensador deverá ter dispositivo de sobretensão e subtensão.

Observação: O equipamento deverá ser obrigatoriamente instalado por
equipe técnica qualificada. A empresa instaladora deverá comprovar a
qualificação por meio de carta(s) de credenciamento (dentro do prazo de
validade), certificados de treinamento, atestados de capacidade técnica ou
documentação equivalente, emitidas pelo fabricante do equipamento
adquirido e que será instalado.
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Caixa de Resistências:

Para realizar o controle de temperatura foi selecionada uma caixa de resistência para
ser instalada no duto de insuflamento. Essa caixa conta com dois estágios de resistências,
sendo acionados simultanêamente ou não, dependendo da necessidade. A caixa de
resistência será acionada assim que o sensor de temperatura indicar que ela está abaixo de
22°C, temperatura de conforto para os animais.
0.6.2.

Coeficiente de Performace (COP)

Para o fornecimento do sistema VRV, visando obter o máximo de rendimento e economia
de energia, é fundamental a exigência de produtos com alta eficiência energética, onde se utiliza
o Coeficiente de Performance, denominado de COP.
Entende-se por COP dos condensadores, a razão entre a capacidade nominal de
resfriamento e a soma do consumo de energia na condição de teste padrão, estabelecida pela
ISO 5151.
Ou seja:
COP = CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DA CONDENSADORA (kW) / CONSUMO
ENERGIA DA CONDENSADORA (kW)
Tendo em vista que os condensadores são formados em módulos, o COP mínimo, para
atender às capacidades determinadas neste Memorial Descritivo, devem conter os seguintes
valores:
* O COP mínimo a 100% de carga de cada unidade externa não deve ser menor do que
3,89 kW/kW;

Observação: A eficiência energética deverá ser comprovada por meio
dos catálogos técnicos ou comerciais dos fabricantes.
Obs: Condições de referência conforme ISO 5151:
* Temperatura externa de 35º C (bulbo seco).
* Temperatura interna de 27º C (bulbo seco) e 19º C (bulbo úmido).
* Comprimento de linha (tubulação) de 7,5 metros.
* Desnível entre as unidades de 0 (zero) metros.
O ICOP que é o desempenho em cargas parciais conforme NORMA ANSI/AHRI 1230 de
cada unidade externa, não deve ser menor do que 6,72 kW/kW.
Observação: O ICOP deverá ser comprovado por meio do Manual de
Engenharia ou do Catálogo do FABRICANTE.
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Sistema de automação Evaporadora/Condensadora

Para cada sistema de climatização, deverá ser instalada uma conexão entre as unidades
evaporadoras e a sua unidade condensadora (as) através de um par de cabos blindados
permitindo o perfeito funcionamento da rede.
Este cabo deverá conter as seguintes características construtivas:
1- Cabo composto por 4x1,5 mm²,
2- Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento
classe 2;
3- Isolação em composto á base de cloreto de polivinila (PVC/A)70ºC.
4- Condutor dreno para aterramento da blindagem formado por fios de cobre eletrolítico
estanhados, têmpera mole.
5- Blindagem metálica de fita alumínio/poliéster aplicada helicoidalmente, com sobreposição
mínima de 25%.
6- Cobertura em composto á base de cloreto de polivinila (PVC), na cor preta.
Obs:
- Para controles remotos utilizar fiação 0,5~1,0mm².
- Todos os cabos devem usar terminais, garfo, pino ou olhal nas pontas, conforme o tipo de borne
de conexão utilizado.
Esta interligação será feita através de placas eletrônicas controladoras, entre placas
eletrônicas das unidades externas e internas.
Para a interligação de todos os sistemas será dotado o uso de HUB, desde que o
computador central não disponha de várias portas USB, pode-se conectar até 8 placas de
interfaces controladoras, aumentando para 128 unidades externas ou 1024 unidades internas.
Dessa forma deverá permitir a centralização do gerenciamento de toda a instalação a
partir de um ponto.
Este sistema assim instalado conectará os fios de controle entre as unidades externas e
internas por meio de dois ou mais sistemas de refrigeração. Independentemente da ordem ou
número de unidades a serem conectadas, todas as unidades poderão ser controladas, uma vez
conectadas.

PECIFICAÇ
0.6.4.

Automação do Sistema de Climatização
Para atingir o conforto térmico e umidade relativa ideais para os animais e, acima de

tudo, o controle do diferencial de pressão, um sistema de automação adequado é imprescindível.
De acordo com a necessidades dos ambientes, serão utilizados sensores nos ambientes e dutos
do sistema de ar condicionado, de maneira a obter-se as leituras das variáveis a serem
controladas.
O controlador da AHU, deve ser previsto em painel de automação, de maneira a atender
a demanda da AHU e demais intertravamentos necessários. O gerenciador / sistema de
supervisão, deve ser abrigado em painel automação, e conectado a rede Ethernet do cliente,
para garantir acesso ao mesmo através das estações de trabalho/monitoramento do sistema de
climatização.
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Para suprir todas as necessidades de um Bióterio com nível de biosegurança 3 de
maneira adequada, a seguir, será explicado como a automação funcionará:
•

A AHU e o gabinete de exaustão funcionarão de maneira intertravada, ou seja: são
ligados ou desligados simultaneamente;

•

A caixa de resistências só será acionada em caso de necessidade, e sob hipótese
alguma será ligada sozinha, sem que AHU e exaustão estejam funcionando;

•

Alarme sonoro e visual em caso de perda do controle do diferencial da pressão;

•

Botoeira para desligamento de emergência do sistema;

•

Controle do diferencial de pressão em relação aos ambientes vizinhos, matendo uma
disparidade de -40Pa;

•

Controle da temperatura entre 20ºC e 24ºC, sendo 22ºC a temperatura de conforto para
humanos e animais;

•

Controle da umidade relativa do ar entre 40% e 60%, sendo 50% a ideal;

Abaixo, uma descriminação de sensores e sistemas por ambiente NB3 do Biotério.

SALA DOS ANIMAIS:
o

Sensor de temperatura ambiente: instalado no ambiente e interligado ao controlador de
VAV que atende o ambiente;

o

Sensor de umidade para referência do funcionamento do controle de umidade, deve ser
interligado ao controlador da AHU. Será responsável pelo controle do umidificador
embarcado na AHU.

o

Sensor de pressão diferencial de ar: Instalado no ambiente, deve ser interligado ao
controlador de VAV que atende o ambiente.

o

Todos os sensores deverão contar com visor para leitura e monitoramento dos
parâmetros.

BIOTÉRIO EXPERIMENTAL:
o

Sensor de temperatura ambiente: instalado no ambiente e interligado ao controlador de
VAV. Este sensor será responsável por monitorar a temperatura do ambiente e fornecer
por rede o valor que será lido pelo controlador da AHU que efetuará o comando da Caixa
de resistência instalada no duto, responsável pelo controle da temperatura;

o

Sensor de diferencial de pressão ambiente: instalado e interligado na controladora de
VAV que atende o ambiente e estará instalada no duto de insuflamento, esse sensor
informará o diferencial de pressão na sala e servirá de parâmetro para a modulação da
VAV;
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Todos os sensores deverão contar com visor para leitura e monitoramento dos
parâmetros.

o

Botoeira para desligamento de emergência do sistema, que deve ser interligado ao
controlador da AHU; Alarme visual e sonoro para indicação de pressão abaixo o limite
admitido para o ambiente também interligados ao controlador principal, no painel de
automação da AHU.

ANTECÂMARA DE ENTRADA
o

Sensor de pressão diferencial de ar: Instalado no ambiente, deve ser interligado ao
controlador de VAV que atende o ambiente.

o

Todos os sensores deverão contar com visor para leitura e monitoramento dos
parâmetros.

ANTECÂMARA DE SAÍDA
o

Sensor de pressão diferencial de ar: Instalado no ambiente, deve ser interligado ao
controlador de VAV que atende o ambiente e estará instalada no duto de insuflamento.

o

Todos os sensores deverão contar com visor para leitura e monitoramento dos
parâmetros.

Controlador da AHU (MCP50)
Controlador responsável pelas rotinas de funcionamento da AHU, incluindo:
Refrigeração, aquecimento, controle de rotação do ventilador (vazão de ar), umidificação. Além
disso, deve ser intertravado ao funcionamento da AHU, o funcionamento do ventilador de
exaustão (VEX). Sempre que a AHU estiver funcionando, o ventilador de exaustão deve ser
acionado. Para garantir pressão negativa, o ventilador de exaustão, que terá vazão fixa, deve
ser colocado em funcionamento antes da partida da AHU. A Lógica no controlador da AHU, deve
prever esta rotina.
Este controlador é o principal do sistema, e além de prever todas as rotinas de
funcionamento para a AHU, receberá informações da instrumentação de campo e também via
comunicação com as controladoras de VAV, para tomada de decisões.
A premissa do projeto é a manutenção das faixas de pressões diferenciais entre
ambientes. O ambiente crítico é a antecâmara de entrada, que em hipótese alguma, deve deixar
de ter pressão negativa em relação ao ambiente externo. Todas as demais salas, terão pressões
diferenciais de ar com relação à antecâmara de entrada.
Para o Biotério Experimental, deve-se ainda manter a umidade relativa do ar com valores
entre 40% e 60%. A faixa de temperatura para climatização dos ambientes é de 20°C a 24°C.
Deve ser previsto a interligação dos controladores de VAV (MVAV) através de protocolo
padronizado BACnet MS/TP ou MODBUS RTU, ao controlador central da AHU (MCP50).
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Controlador para caixas de VAV (volume de ar varíavel). – MVAV
Este controlador, além de responsável pela variação da posição do damper da caixa
VAV, deve ter integrado sensor de vazão de ar (tomada de pressão diferencial), para
monitoramento e controle da vazão do ambiente. O atuador do damper, também é integrador ao
controlador, para garantir melhor funcionamento. Deve ainda, prever pontos de controle de
entradas e saídas, conforme memorial de especificação técnica dos equipamentos.

Sistema de supervisão e controle predial (SSCP)
O sistema de automação adotado para este projeto, deve permitir o monitoramento das
variáveis controladas, como pressão, temperatura, umidade e vazões de ar, entre outras. O
acesso aos valores das variáveis, deve ser instantâneo, em tempo real e também através de
consultas a históricos de gráficos e tabelas.
O Sistema deve prever diferentes níveis de acessos, como ex:
- Visualização;
- Visualização e operação;
- Visualização, operação e configuração;
Estes níveis serão gerenciados por criação de usuários do sistema, atribuindo a cada
um os níveis de acesso permitidos. Além disso, para fins de auditoria, o sistema deve prever
relatório com registro de acessos e alterações realizadas por cada usuário que acessou o
sistema.
Demais caraterísticas do SSCP, devem ser consultadas no memorial de especificações
dos equipamentos;

Redes: Podem ser previstas redes com meios físicos mesclados entre serial RS485 e
Ethernet, desde que compatíveis com os protocolos padronizados BACnet e MODBUS,
compatíveis com os equipamentos especificados para o sistema.
Cabos para redes: Deve ser utilizado cabeamento mínimo do tipo CAT6 para
comunicação Ethernet e cabos 3 vias, dom seção mínima de 1,0mm², do tipo trançados e
blindados com malha de cobre para montagem das redes seriais RS485.
Cabos para instrumentação de campo: Devem ser previstos cabos com quantidades
de vias suficiente para atender as especificações da instrumentação, com recomendação mínima
de cabos trançados e blindados com malha de cobre traçada, de maneira a garantir isolação
contra ruídos elétricos.

0.6.5.

Startup

Todas as operações de pressurização da tubulação, vácuo e carga adicional de
refrigerante deverão ser acompanhadas e registradas por Técnico Registrado do Fabricante. A
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partida do equipamento também deverá ser feita por Técnico do Fabricante. Os procedimentos
para teste de pressão, vácuo e carga adicional de refrigerante estão descritos abaixo:
Teste de Pressão
I - Aplicar nitrogênio até que a pressão atinja 0,5 MPa (5 kg/cm² - 73 psi), aguardar por
05 minutos verificando se a pressão se mantém.
II - Elevar a pressão para 1,5 MPa (15 kg/cm² - 218 psi), aguardar mais 05 minutos e
verifique se a pressão se mantém.
III - Elevar a pressão da tubulação com o nitrogênio até 4 MPa – 40 kg/cm² - 580 psi.
IV - Levar em conta a temperatura na avaliação da pressão. Observar a temperatura
ambiente neste instante e anote. A tubulação poderá ser aprovada se não houver queda de
pressão em um período de 24 horas.
V - Observe que a variação da temperatura entre o momento de pressurização e a
verificação da pressão (intervalo de 24h) poderão provocar alteração da pressão por contração
e expansão do nitrogênio, considere que cada 1 ºC equivale a uma variação de 0,01 MPa (0,1
kg/cm² - 1,5 psi), devendo ser levado em conta na verificação.
VI - Se uma queda de pressão for verificada além da flutuação causada pela variação de
temperatura, aplique o teste de espuma nas conexões, soldas e flanges, realize a correção
quando encontrado o vazamento e proceda ao teste de vazamento padrão novamente.

Procedimento de Evacuação do Sistema (Desidratação)
I - Utilizar bomba de vácuo com válvula de bloqueio contra refluxo em caso de
desligamento. Caso contrário, o óleo da bomba de vácuo poderá ser succionado para o interior
da tubulação, contaminação o sistema.
II - A bomba deverá ser de boa qualidade e possuir manutenção adequada (verificar
estado e nível do óleo). A bomba deverá ser capaz de atingir vácuo de 65 Pa (500 µmHg) após
05 minutos de trabalho fechada no vacuômetro em teste.
III - O instalador deverá possuir e utilizar equipamento de medição de pressão
(vacuômetro) que tenha precisão de leitura mínima de 300 µmHg durante o processo de vácuo.
Este equipamento deverá ser adequado para o gás refrigerante utilizado no sistema de
refrigeração.

Primeira Etapa de vácuo:
I - Iniciar o vácuo e aguardar até atingir um nível inferior a 500 µmHg.
II - Manter o processo de vácuo por mais 01 hora (a esta pressão, a água irá evaporar
espontaneamente na temperatura ambiente).
III - Fechar o sistema e parar a bomba de vácuo, aguardando 1 hora. Observar que a
pressão não se eleve mais que 130 Pa (1000 µmHg), acima do ponto em que estava no momento
da parada da bomba. A elevação de até 1000 µmHg em uma hora será aceitável.
IVI - Se houver variação superior a 130 Pa (1000 µmHg), deve-se realizar o procedimento
conforme segunda etapa de vácuo descrita abaixo.
Segunda Etapa de Vácuo:
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Se não for atingida a pressão de 500 microns de Hg, conforme primeira etapa de vácuo
deverá ser respeitado o seguinte procedimento:
I - Quando a pressão de 500 microns de Hg não puder ser atingida após 3 horas de
trabalho ou houver variação maior que 130 Pa (1000 µmHg) após 1 hora de espera, com a bomba
desligada após a obtenção de pressão inferior a 500 µmHg, é possível que água tenha se
acumulado no interior da tubulação ou exista um vazamento. Neste caso, realizar o processo de
vácuo triplo.
II - Quando existir a suspeita de água, quebrar o vácuo com nitrogênio até a pressão de
0,05 MPa (0.5 kg/cm², 400 mmHg ou 7 psi) e iniciar o vácuo novamente até atingir (5000 µmHg);
III - Quebrar o vácuo com Nitrogênio até atingir 1 atm.
IV - Iniciar o vácuo até atingir 500 µmHg. Aguardar 1 hora com a bomba operando.
Desligar a bomba e observar se após 1 hora parada não ocorre a elevação da pressão superior
a 130 Pa (1000 µmHg), em relação à pressão no instante do desligamento da bomba. Este
procedimento deverá ser realizado até que uma variação inferior a 130 Pa (1000 µmHg) seja
obtida.

Carga de Refrigerante Adicional
I - Os condensadores são fornecidos com uma carga de gás refrigerante padrão de
fábrica, referente ao seu volume interno. De acordo com o comprimento da tubulação e o volume
dos trocadores de calor dos evaporadores, deverá ser realizada uma carga adicional de gás
refrigerante, conforme cálculo para cada sistema, de acordo com as normas do fabricante.
II - Uma vez que o vácuo desejado tenha sido obtido, conectar a garrafa de R410A à
tubulação e liberar o refrigerante, até que o peso calculado tenha sido inserido ou a pressão da
garrafa e tubulação tenham se igualado. Não abrir as válvulas de serviço, caso contrário o
refrigerante, no interior do condensador, poderá fluir para tubulação, tornando mais difícil e
demorada à inserção da carga adicional.
III - Caso não seja possível inserir a carga completa na quebra do vácuo, marcar a
quantidade faltante, abrir as válvulas de serviço, acionar o equipamento e realizar o complemento
da carga durante os primeiros 30 minutos de operação do sistema.
IV - Embora a carga inicial tenha sido calculada, podem existir variações de medidas
entre a planta e a obra, que poderão provocar a necessidade de ajuste manual após o final do
teste do sistema.
V - Ficar atento à ocorrência de superaquecimento elevado ou sub-resfriamento
insuficiente, ajustando a carga de gás, conforme os critérios indicados pelo fabricante dos
equipamentos.
VI - A carga deverá ser realizada no estado liquido (garrafa virada de cabeça para baixo).
Sempre utilizar balança adequada e aferida para carga de gás.

0.7. SISTEMA PARA RENOVAÇÃO DE AR
O sistema de renovação de ar será através da unidade de tratamento de ar com
expansão direta tipo VRV (UE-01). Este sistema trabalha com 100% de renovação de ar e será
responsáveis pela ventilação de ar exterior para as área NB3 do Biotério.
O equipamento irá insuflar o ar externo (sempre 100% renovado, não existe ar de
retorno) nos locais indicados em projeto. O projeto de sistema de ar condicionado prevê a
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instalação de um equipamento de ventilação dedicado (AHU), com válvula de expansão
eletrônica, controlador microprocessado e serpentina de resfriamento.
Dados Técnicos:

0.7.1.1.

Unidade Evaporadora 100% Ar Exterior (AHU):

Gabinete: O gabinete modular, construído com perfis de alumínio de auto encaixe acoplados
a cantos especiais robustos compostos de nylon e fibra de vidro. Os perfis de alumínio recebem
uma capa interna de PVC para tornar o gabinete livre de ponte térmica. Os painéis são do tipo
parede dupla com 25 mm de espessura e revestidos interna e externamente com chapa de aço
pré-pintada, isolados com poliuretano expandido. Todos os painéis são de fácil remoção para
permitir acesso a manutenção. Os módulos onde requerem manutenção recebem portas, com
trincos e guarnição de borracha. O climatizador recebe base elevada fabricada em chapa de aço
com posterior processo de tratamento com altura de 120mm.
Ventiladores: Os ventiladores possuem rotores de pás curvadas para trás do tipo "Limit Load
" de acordo com as pressões totais, de acionamento através de polia e correia. Os rotores são
balanceados dinâmica e estaticamente. Os rolamentos dos ventiladores são do tipo rígido
autocompensador de esferas, autolubrificados e blindados com vida útil mínima de 40.000 horas.
Motor: O motor elétrico trifásico para tensão de projeto de 60 ciclos, de alto rendimento IR3,
montado internamente ao gabinete com grau de proteção IP55, grau de isolamento classe “F”,
conforme Norma EB 120 da ABNT e fator de serviço 1,15.
Serpentina de resfriamento: A serpentina é construída com tubos de cobre sem costura de
diâmetro externo de 3/8”. As aletas são fabricadas em alumínio e perfeitamente fixadas aos tubos
por meio de expansão hidráulica com distanciamento de 10 a 15 FPI de acordo com as
necessidades de cada climatizador. As cabeceiras das serpentinas são fabricadas em alumínio.
Os coletores da serpentina são fabricados em cobre com conexões soldadas. Cada serpentina
será provida de uma bandeja de condensado fabricado em aluminio com caimento de forma a
garantir uma drenagem adequada. Depois de construída e devidamente lavada, a serpentina
deverá ser desidratada para ser levada a teste de vazamento, imersa em tanque com água
morna usando-se nitrogênio a 20 Bares de pressão interna. As unidades saem de fabrica com
as válvulas de expansão eletrônica de fornecimento Airside.
Filtros de ar: Foram selecionados os seguintes filtros conforme especificado:
- Filtro Grosso Classe G4
- Filtro Fino Classe F8
Resistência elétrica: Conjunto resistências elétricas de capacidade conforme cada TAG.
Serão formadas por resistências elétricas do tipo “bainhas aletadas” fabricadas em aço inox
instaladas logo após a serpentina de resfriamento, operando somente quando o ventilador estiver
ligado. Para segurança, o conjunto resistência elétrica terá termostatos de segurança com
rearme manual que desligue o aquecimento em caso de elevação excessiva da temperatura, e
dispositivo para desligamento automático por diferencial de pressão.
Umidificadores: Faz parte desta proposta também umidificadores Carel com eletrodo
imerso com potencias de umidificação conforme especificado em projeto em cada TAG
especifico.
Base metálica: Base fabricada em aço com posterior processo de proteção de altura
120mm.

Av. Rio Branco, 181 | Sala 203 | Centro - CEP 20040-007 | Fone: (21) 3177.3946

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS DE CLIMATIZAÇÃO
Data: Novembro/2021

Revisão:02

Página 20 de 48

Outros: Faz parte do escopo desta proposta: embalagem, lona flexível descarga
ventilador, base elevada de 120mm altura.

Tag
Número de Módulos
Capacidade Nominal Total (HP)
Vazão de Ar (m³/h)
Pressão Estática (mmCA)
Quantidade (pç)

UE-01
01
20
3.060
70,00
1

Obs.: 1 HP = 2500 kcal/h (Fonte: Daikin)
Modelo de referência: linha VRV AHU da Daikin, ou equivalente técnico.
Observação: O equipamento deverá ser obrigatoriamente instalado por
equipe técnica qualificada. A empresa instaladora deverá comprovar a
qualificação por meio de carta(s) de credenciamento (dentro do prazo de
validade), certificados de treinamento, atestados de capacidade técnica ou
documentação equivalente, emitidas pelo fabricante do equipamento
adquirido e que será instalado.

0.8. REDE FRIGORÍGENA
As tubulações frigorígenas deverão ser em cobre, padrão Eluma ou equivalente. Os
tubos de bitola até 5/8” deverão possuir espessura de parede de 0,79 mm, enquanto que os
tubos de bitola superior deverão possuir parede de espessura 1,58 mm. As tubulações serão
presas à laje por meio de pino roscado, conforme detalhado em projeto (ver prancha de
detalhes).
Importante: A empresa instaladora deverá confirmar as bitolas de
todas as tubulações do sistema de ar condicionado, mediante consulta
ao fabricante dos equipamentos a serem instalados.

As tubulações deverão ser soldadas com solda Foscoper com baixo teor de prata. A
solda deverá ser feita com pequeno fluxo de gás nitrogênio para evitar a formação de produtos
de queima se expostos ao oxigênio do ar.
Nota: deverão ser instaladas válvulas de bloqueio tipo esfera na tubulação
frigorígena, para possibilitar a manutenção das evaporadoras sem a necessidade de
remoção do fluído refrigerante. Ref.: Modelo GBC da Danfoss ou equivalente.
Depois de soldadas as linhas de cobre e conectadas todas as válvulas e uniões será
procedido o teste de pressão com o gás nitrogênio na pressão de 600 PSI, utilizando-se um
manômetro de alta confiabilidade. Neste momento será medida e anotada a temperatura
ambiente. Após 24 horas deverá ser novamente lida a pressão. Se não houver alteração da
pressão, o sistema deverá ser deixado em espera por mais 24 horas e conferido novamente.
No caso de alteração da pressão deverá ser realizada a localização do vazamento –
especialmente buscando-se falhas em curvas, derivações, conexões, soldas, etc. Deverá ser
realizado novamente o teste de pressão até que a pressão de teste não se altere por 48 horas
ininterruptas (salvo às diferenças de pressão causadas pela variação de temperatura entre um
dia e outro).

Av. Rio Branco, 181 | Sala 203 | Centro - CEP 20040-007 | Fone: (21) 3177.3946

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS DE CLIMATIZAÇÃO
Data: Novembro/2021

Revisão:02

Página 21 de 48

As tubulações de cobre deverão ser isoladas com espuma elastomérica de células
fechadas de espessura técnica crescente; a classe do isolamento deverá seguir a especificação
da tabela abaixo.
Diâmetro
Classe de
Classe de Isolamento
Nominal
Isolamento
(Ambientes Externos)
(tubos em cobre) (Ambientes Internos)
1/4”

H

H

3/8”

M

M

1/2”

M

R

5/8”

M

R

3/4”

M

R

7/8”

R

R

A partir de 1”

R

T

O isolamento deverá possuir fator de resistência à difusão de vapor de água maior ou
igual a 7000, apresentando comportamento ao fogo categoria M-1 (não propagante de chama)
conforme norma UNE 23727 categoria B-1 DIN 4102, e não deve conter CFC. A condutividade
térmica deve ser 0,035W/(m.K) ou inferior para temperaturas por volta de 0ºC.

As tubulações frigorígenas instaladas ao tempo deverão ser revestidas por
proteção adequada, resistente às intempéries, raios UV e impactos mecânicos. Sugere-se
folha de alumínio corrugado de espessura mínima 0,15mm com transpasse de 50%, ou
proteção equivalente, de modo a garantir a durabilidade das tubulações expostas à
intempéries e aos raios UV.
O isolamento deverá ser colado com adesivo apropriado recomendado pelo fabricante e
conforme as orientações do mesmo. Referência: Modelo Armaflex AF, da Armacell.
Depois de concluídas, testadas e isoladas, deverá se proceder à evacuação do sistema,
empregando-se bombas de vácuo de no mínimo 10 cfm, de duplo estágio. A evacuação deverá
ser medida com vacuômetro eletrônico que tenha precisão de leitura mínima de 300 µmHg.
A evacuação será realizada em três etapas, entre cada etapa o vácuo será quebrado
com o gás nitrogênio.
A execução da carga de gás refrigerante nos equipamentos de climatização instalados
deverá ser feita mediante aferição do sub-resfriamento e superaquecimento dos circuitos
frigorígenos, confrontados com a corrente elétrica do compressor da unidade. As medições
deverão ser organizadas em relatório, a ser submetido à fiscalização. Deverá ser confirmado
qual o fluido refrigerante a ser utilizado, conforme equipamentos adquiridos. Referência de
produto: DuPont ou equivalente.
Importante: O cálculo da quantidade de refrigerante deverá levar
em conta o comprimento de cada bitola da linha de cobre, e deverá ser
confirmado pela empresa instaladora junto ao fabricante dos
equipamentos de ar condicionado.
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0.9. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR
0.9.1.

Redes de dutos

A rede de dutos será executada em conformidade com a NBR-16401 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas. Será executada de acordo com os traçados e seguindo
rigorosamente as dimensões constantes em projeto.

0.9.2.

Características

Dutos em chapa metálica: A rede de dutos será executada em conformidade
com a NBR-16401 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Será executada em chapas
de aço galvanizado NBR7008 ‘ZC’, nas bitolas recomendadas pela referida norma, de acordo
com os traçados e seguindo rigorosamente as dimensões constantes em projeto.
Deverá ser um sistema isento de vazamentos, ruídos e vibrações. Os dutos deverão ser
totalmente estanques. Para tanto, todas as juntas (longitudinais e transversais), assim como a
junção com as grelhas e difusores de insuflamento e retorno deverão ser calafetadas. Todas as
dobras ou outras operações mecânicas, nas quais a galvanização tiver sido danificada, deverão
ser pintadas com tinta anticorrosiva, antes da aplicação da pintura (caso haja).
Deve-se atentar ao fato de que chapas aparentes devem ser esteticamente
homogêneas, ou seja, ao utilizar chapas galvanizadas com cristais normais, utilizar o mesmo tipo
para toda a rede de dutos aparente. Ao utilizar chapas galvanizadas com cristais minimizados
(de aparência similar ao alumínio), proceder da mesma forma.
Portas de inspeção: Os trechos que não permitirem acesso para limpeza deverão
possuir portas de inspeção, de fabricação seriada, em aço galvanizado, conforme projeto. Estas
portas deverão propiciar estanqueidade no funcionamento normal da instalação. As portas de
inspeção dos dutos isolados deverão possuir isolamento próprio de fábrica adequado à
operação. Dimensões: 390x250 mm. Ref.: Modelo Piper da Refrin, ou equivalente.
Isolamento Térmico: Quando indicado em projeto, os dutos deverão receber isolamento
térmico em manta de lã de vidro de espessura 38 mm e resistência térmica de 1,0 m².K/W, com
revestimento por folha de alumínio sobre papel kraft. Ref.: Isoflex RT 1.0 da Isover, ou similar.

0.9.3.

Suportação dos Dutos

Os dutos deverão ser suportados por tirantes roscados, galvanizados, e travessões de
perfil 38 x 19 mm ou 38 x 38 mm, também galvanizados, e fixados na estrutura do teto com
espaçamento máximo de 2m.
O instalador deverá atentar para a espessura da chapa dos perfis galvanizados, de modo que
não haja nenhuma deformação nos mesmos quando em carga.
Descarga de ventiladores: A ligação dos dutos com a descarga dos ventiladores deverá
ser feita por meio de uma conexão de lona vinílica, com espessura de 1,5 mm. Deverá ser de
qualidade equivalente ou superior a junta da Multivac.

Atenção especial deve ser dada à montagem dos dutos, os quais deverão ser
limpos e tamponados ao término de cada etapa com a finalidade de evitar a entrada de
sujeiras da obra.
Os dispositivos de fixação e sustentação (suportes, ferragens, parafusos etc.), deverão
ser fabricados em aço galvanizado, ter tratamento contra corrosão, ou outra forma de proteção
equivalente ou superior, compatível com os demais componentes do sistema.
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Dispositivos de difusão de ar

Todos os dispositivos de insuflamento e de retorno deverão ser de fabricação seriada.
Não serão aceitas peças manufaturadas ou adaptações feitas em obra sem o
consentimento da fiscalização.
Todas as grelhas e difusores de ar deverão ser em alumínio anodizado na cor branca
neve fosca ou pintada na cor a ser definida pelo cliente.

Os elementos de difusão deverão dispor de registro de regulagem da vazão de ar de
acionamento manual.
Importante: A empresa instaladora deverá prever a execução do isolamento térmico das
caixas pleno dos difusores e grelhas, no mesmo padrão dos dutos.
Demais especificações: ver projeto.
Fabricantes de referência: Tropical, Trox ou equivalente em qualidade e desempenho.

INTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CLIMATIZAÇÃO
0.9.5.

Eletrodutos:

Os eletrodutos deverão ser metálicos, galvanizados, do tipo pesado, para as diversas
instalações.
Toda a rede de eletrodutos deverá formar um sistema eletricamente continuo e ligado a
terra.
Quando externa, a rede de eletrodutos deverá ser fixada à estrutura do prédio através
de abraçadeiras apropriadas de aço galvanizado. O traçado dos eletrodutos, neste caso, deverá
acompanhar as linhas ortogonais do prédio.
Quando houver necessidade de cortes nos eletrodutos, estes deverão ser feitos
perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se uma nova rosca, com cossinete e macho BSP, na
extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente as rebarbas deixadas pela
operação de corte e de abertura de rosca.
As emendas entre os eletrodutos deverão ser feitas através de luvas atarraxadas em
ambas as extremidades a serem unidas, que deverão ser introduzidas nas luvas até se tocarem,
para assegurar a continuidade da superfície interna da tubulação.
Todas as curvas utilizadas deverão ser fabricadas ou dobradas a frio com ferramenta
especial. Não deverão ser empregadas curvas com deflexão superior a 90 graus.
Nos trechos terminais (ligação de equipamentos), deverão ser utilizados eletrodutos tipo
flexível. Os eletrodutos flexíveis não deverão sofrer emendas. A fixação dos mesmos será feita
por braçadeiras apropriadas, espaçadas no máximo de 30 cm.
As ligações dos eletrodutos às caixas de chapa serão feitas sempre com duas arruelas,
interna e externamente às caixas devidamente apertadas, em uma bucha que servira de contraporca para arruela interna.
Os eletrodutos deverão ter caimento suficiente para as caixas a fim de evitar a
acumulação de água eventualmente infiltrada e deverão ser suportadas de acordo com as
tabelas 67 e 68 da NBR 5410.
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Os conduletes deverão ser de alumínio fundido, com tampa e junta de neoprene, seção
transversal interior mínima equivalente ao dobro da seção do eletroduto de entrada. Serão
utilizados em instalações aparentes. Caixas de passagem ou derivação em chapa de aço 18
BWG, esmaltados com tampa para as dimensões até 15 x 15 x 10 cm, inclusive.
Deverão ser empregados conduletes nos pontos de instalação dos motores ou outros
equipamentos.
A distância máxima entre conduletes ou caixas de passagem deverá ser determinada de
modo a permitir fácil enfiação dos condutores. Nos trechos retilíneos o espaçamento deverá ter
no máximo o comprimento de 15m. Nos trechos com curvas este espaçamento deverá ser
reduzido para 3m para cada curva de 90ºC.
0.9.6.

Condutores:

Deverão seguir as especificações de projeto. Em casos omissos, devem atender às
seguintes especificações:
- Força: deverão ser cabos, do tipo anti-chama, flexíveis, seção mínima de 2,5 mm²,
isolamento em composto termofixo de borracha HEPR 90°C, classe 0,6/1,0 kV. Referência:
Eprotenax, da Prysmian, ou equivalente.
- Comando: Deverão ser cabos do tipo anti-chama, compostos, flexíveis, seção mínima
1,5 mm². Referência: Afumex, da Prysmian, ou equivalente.
- Comunicação (VRF): Deverá ser utilizado cabo de blindagem individual, de duas vias,
seção mínima de 1,5 mm², não polar. Referência: Modelo BIC 300 da Prysmian, ou equivalente.
Importante: A empresa instaladora deverá confirmar o
dimensionamento e quantidade de todos os condutores de interligação
das unidades internas e externas junto ao fabricante dos equipamentos
de ar condicionado.
Todos os condutores deverão ser de cobre, com capa termoplástica adequadamente
isolada para a tensão indicada. Nos locais assinalados onde deverão ser previstos pontos de
força, o dimensionamento dos mesmos desde o CD deverá considerar além da potência
especificada, a queda de tensão admissível (capitulo 525 da NBR 5410-NB3).
Devem-se evitar emendas nos cabos e fios. Caso seja necessário, elas deverão manter
características similares às dos condutores utilizados e estar localizadas dentro de caixas de
passagem, feitas com solda após limpeza com lixa fina nas extremidades dos condutores e
entrelaçamento dos mesmos. As emendas deverão ser isoladas com fita antiaglomerante e
revestidas externamente com fita plástica.
As ligações dos condutores aos bornes dos motores deverão ser executadas de modo a
garantirem a resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo
que:
- Os condutores que terão seção menor ou igual a 4 mm² poderão ser ligados
diretamente nos bornes, com as pontas previamente endurecidas com solda de estanho ou
através de terminais;
- Os condutores com seção igual a 6mm² deverão ser ligados diretamente aos bornes
sob pressão de parafuso;
- Condutores com seção maior que 6 mm² deverão ser ligados por meio de terminais
adequados.
A enfiação dos condutores só poderá iniciar após a canalização estar perfeitamente
limpa e seca. Não deverão ser enfiados condutores emendados ou cujo isolamento tenha sido
danificado ou recomposto.
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0.10. QUADROS ELÉTRICOS DE CLIMATIZAÇÃO
0.10.1. Características Técnicas Exigidas:
Os quadros de força e comando do ar condicionado serão do tipo de sobrepor,
executados em chapas de aço, com acabamentos para partes aparentes. Terão espelho interno
com porta etiqueta plástica. As superfícies deverão ser tratadas e pintadas com acabamento
atendendo às normas vigentes. Deverão ainda conter porta etiquetas acrílicas autoadesivas para
identificação dos quadros e circuitos.
Devem ser montados seguindo rigorosamente as recomendações da NBR-IEC 60439-1
e da NR-10.
Os painéis instalados em locais sujeitos a intempéries deverão obrigatoriamente possuir
classe de proteção mínima IP-65.
Alimentação Elétrica:
Força: 3F+T - 220 V - 60 Hz;
Comando: 24 V - 60 Hz;

0.10.2. Componentes
Disjuntores: Os disjuntores deverão ser do tipo termomagnético para proteção dos
equipamentos contra sobrecarga e curto-circuito. Deverão ser equipados com um disparador
térmico (bimetal) e um disparador eletromagnético, com característica de disparo 5 a 10 x In
(Curva “C”), com capacidade de ruptura mínima de 10 kA.
Referência: modelo C60n da Scheneider ou equivalente.
Contatores: Os contatores de potência deverão ser adequados para manobra de
motores. Bobinas deverão operar em 24 V, 60 Hz, salvo indicação contrária em projeto. Deverão
possuir blocos de contato NA e/ou NF conforme necessidade dos intertravamentos, sendo pelo
menos dois contatos tipo NA e dois contatos tipo NF.
Referência: Modelo 3RT da Siemens ou equivalente
Comutadores: Os comutadores deverão ser do tipo rotativo, com plaqueta frontal com
gravação AUT, MAN, DES; fixação pelo topo; com limitador de posição; tensão de isolação 750
V, temperatura de trabalho -20/+50 °C, tensão de trabalho conforme projeto.
Referência: Schneider ou equivalente

0.10.3. Testes:
Após montagem elétrica, serão realizados os testes preliminares, a saber:
- Conformidade com o projeto;
- Verificação de todos os componentes, conforme lista de materiais aprovados pelo
cliente;
- Verificação da polaridade dos transformadores e dos instrumentos;
- Verificação das resistências dos contatos (no caso de equipamento extraível);
- Verificação da continuidade da fiação;
- Controle dos ajustes mecânicos dos mecanismos, etc.;
- Ensaios de isolação dos relés (se for o caso).
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0.11. SERVIÇOS E ITENS DIVERSOS
0.11.1. Rede de Drenagem
As tubulações deverão ser executadas em material PVC com conexões soldáveis classe
15. Deverão possuir caimento de 4% na direção de deságue.
A tubulação não deve, em hipótese nenhuma, subir novamente no caminho para o ponto
de deságue, ou formar "barrigas". O diâmetro mínimo individual para cada evaporador deverá
ser de 32 mm e para o tubo coletor de 50 mm.
0.11.2. Conferência do Dimensionamento de Tubulações
Ratificação das bitolas das linhas frigorígenas (líquido e gás) em todos os trechos do
sistema VRV, mediante uso de software específico do fabricante dos equipamentos a serem
instalados. O datasheet do cálculo efetuado deverá ser apresentado à fiscalização, ANTES DA
EXECUÇÃO das linhas frigorígenas.
0.11.3. Startup Global da Instalação
Após o término da montagem dos sistemas e equipamentos, deverá ser efetuado o
startup global da instalação, compreendendo testes, ajustes, balanceamentos e programação do
sistema, além de emissão de documentos (tais como projeto “as built”, relatórios, etc),
treinamento de pessoal entre outros trâmites necessários ao bom funcionamento da instalação).
Deverá ser confeccionado um relatório com todas as medições importantes (subresfriamento,
superaquecimento, correntes elétricas, entre outros) a ser submetido à fiscalização para
aprovação.
0.11.4. Balanceamento do Sistema de Dutos
Os sistemas de insuflamento de ar externo serão balanceados e aferidos de forma a
garantir as vazões de ar de projeto em cada saída. Toda a distribuição de ar deverá ser livre de
pulsações e uniforme na face de cada saída.

0.12. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
0.12.1. Obrigações do contratado
- Endossar o presente projeto no seu todo ou apresentar alterações que julgar
conveniente.
- Apresentar ART do CREA referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva
taxa recolhida, no início da obra.
- Providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o período de duração da obra bem
como também, seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os
respectivos prêmios.
- Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de
acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de segurança necessários.
- Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto
na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos
de segurança necessários. Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e
implementação do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os
aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de segurança. O PCMAT deverá
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ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado por profissional legalmente habilitado
na área de Segurança do Trabalho. O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da
Fiscalização e do órgão regional do Ministério do Trabalho.
- O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço
será de responsabilidade da CONTRATADA, assinalando que, em nenhuma hipótese poderão
ser utilizadas áreas integrantes do complexo do Tribunal Federal da Segunda Região para
guarda de qualquer material. Os materiais e serviços ficarão sujeitos à fiscalização da
contratante, e somente será autorizado seu transporte para as dependências do complexo,
mediante aprovação da fiscalização, a qual deverá ser solicitada com no mínimo 72 horas de
antecedência;
- Fazer a verificação dos pontos de força indicados em projeto, adequando-os às marcas
de equipamentos utilizadas.
- Fazer a verificação do dimensional dos equipamentos adquiridos em função do espaço
disponível nas salas de máquinas, cobertura, tamanho das bases de concreto, etc.
- Fornecer os materiais e equipamentos, sem uso prévio, isentos de defeitos, dentro das
condições estabelecidas no presente, bem como atendendo as necessidades de adequar-se à
boa técnica recomendada, visando à execução das instalações nos melhores padrões de
qualidade e desempenho.
- Fornecer toda a mão de obra necessária à execução dos serviços, composta de
técnicos capacitados.
- Não será admitido o emprego de materiais e equipamentos diferentes dos especificados
após a assinatura do contrato de execução dos serviços. Somente será admitida a proposição
de materiais e equipamentos diferentes dos especificados durante a fase de esclarecimentos de
dúvidas relativas ao projeto, desde que acompanhados da respectiva documentação técnica
necessária à análise e justificativa(s) devidamente consubstanciadas, onde conste o fabricante,
modelo completo do equipamento e descrição de todos os opcionais a serem fornecidos nos
equipamentos;
- Designar engenheiro registrado no CREA para execução da obra, nela permanecendo
sempre que solicitado ou que os serviços o exigirem.
- Fornecer todos os detalhes e assessoramento para a execução dos serviços
complementares, que possam ser necessários.
- Fornecer cronograma detalhado de execução da obra.
- Revisar as previsões dos serviços complementares e endossá-los ou, solicitar as
alterações necessárias, adaptando-se às marcas a serem utilizadas.
- Manter na obra, sempre que necessário, um técnico capacitado para a coordenação
dos serviços entre sua equipe e os demais setores da obra.
- Manter a equipe de trabalho adequada para a execução dos serviços, obedecendo a
horários estabelecidos e cumprindo as normas de segurança do cliente e dos órgãos
responsáveis.
- Após a conclusão e testes da instalação e aceitação pelo engenheiro designado pelo
CONTRATANTE, este emitirá o “Termo de Aceitação Provisória” da instalação.
- Fornecimento do Termo de "compromisso de manutenção gratuita", pelo qual se
obrigará a CONTRATADA a prestar, durante o prazo de 90 dias, a contar do Recebimento
Provisório, a seguinte assistência:
* ajustes e regulagens porventura necessários;
* fornecimento e colocação de peças e acessórios para manter os
equipamentos/sistemas em perfeitas condições de operação;
* pronto atendimento, por sua conta exclusiva, a todos os chamados e solicitações do
CONTRATANTE, para correção de eventuais defeitos ou embaraços ocorridos nas instalações;
* orientação e treinamento dos usuários da instalação quanto aos corretos
procedimentos de operação dos sistemas fornecidos.

0.12.2. DISPOSIÇÕES FINAIS
São de responsabilidade do instalador todos os serviços que se façam necessários, bem
como conferir todas as medidas no local da obra, para a perfeita execução dos serviços
contratados.
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Qualquer dúvida a respeito dos materiais ou procedimentos deverá ser esclarecida junto
à fiscalização.
Todos os materiais utilizados na obra deverão ser mantidos em local apropriado visando
à conservação dos mesmos.
O canteiro de obras deverá ser mantido permanentemente isolado e devidamente
sinalizado, a fim de evitar o acesso de pessoas estranhas ao local, com o intuito de evitar
acidentes e/ou danos a pessoas ou à obra.
Será de inteira responsabilidade do instalador o uso de equipamento de segurança por
parte de seus funcionários (EPI E EPA).
Os materiais e serviços ficarão sujeitos à fiscalização da contratante, que poderá a
qualquer tempo rejeitá-los, se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir atestado de
qualidade dos mesmos, ficando os custos por conta do instalador.
Todos os serviços e estruturas complementares que se façam necessários para a
perfeita execução da obra, ficarão a cargo do instalador. Qualquer alteração que se julgar
necessária deverá ser consultada previamente a fiscalização, necessitando para tanto a
autorização da mesma por escrito.

0.13. CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES
Todos os materiais, equipamentos e demais insumos são descritos abaixo:

15. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO
15.1 EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR
Fornecimento e instalação de unidade evaporadora tipo Air Handler (AHU)
modular, modelo AB05DXRUG4F8, posição de montagem vertical, filtro G4, filtro F8,
Trocador DX, refrigerante R410a, válvula expansão eletrônica EXV-500,resistências
elétricas com as devida proteções, umidificador, ventilador de insuflamento - vazão
3.060m3/h, PED 70mmca, com base elevada de 120mm, kit caixa de controle EKEQFCBA
para uso controlador digital e unidade condensadora VRV, 100% Inverter, capacidade
nominal de 20HP. - Ref.: Modelo RHXYQ20ATL, VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou
equivalente - Tensão: 220V-3ø-60Hz .
As unidades condensadoras deverão ser instaladas conforme projeto de climatização.
Deverá ser previsto transporte e içamento dos equipamentos até posição final indicada em
projeto.
DESCRIÇÃO
Equipamento de condicionamento de ar, acionado eletricamente (alimentação trifásica),
consistindo em uma ou mais partes que incluem serpentinas de ar internas, compressores,
condensadores e dispositivos de expansão. Estas partes estabelecem, quer sozinhas ou em
combinação com outros equipamentos, as funções de circulação e limpeza, desumidificação,
resfriamento, sob condições controladas. Quando o equipamento é dividido, as partes são
projetadas para serem usadas em conjunto e são interligadas por tubos de cobre, por onde
circula o fluido frigorígeno (refrigerante). Comercialmente, tal equipamento é conhecido como
“VRV ou VRF”.
A unidade condensadora deverá operar 100% com compressores dotados de tecnologia
Inverter, ou seja, acionamento através de inversor de frequência. Deve ser do tipo DC duplo
rotativo. Deve ser equipado com isolantes de vibração adequados. O compressor deverá ser
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equipado com uma válvula de serviço na linha de descarga. O controle de capacidade deverá
ser tal que seja capaz de proporcionar controle de capacidade linear.
Quadro Elétrico: O quadro elétrico deverá possuir circuito eletrônico microprocessado,
com os principais componentes agrupados em placas de circuito impresso de fácil substituição
nos moldes "plug & Play".
A placa controladora principal deverá possuir sistema de visualização das
condições operacionais, controlado por chaves seletoras e informações visualizadas por displays
de 7 segmentos., que permitam verificar os alarmes presentes no sistema.
O sistema microprocessado de controle e proteção deverá possuir:
* Sensores de temperatura de descarga, sucção, temperatura ambiente e subresfriamento, no
mínimo;
* Sensores de pressão de alta e baixa pressão e pressostato de alta;
* Sensores de corrente na alimentação do compressor e na alimentação do inversor;
* Detecção de variação de tensão, falta de fase ou inversão de fase.
O nível de ruído dos módulos condensadores, individualmente, não poderá ultrapassar
a 63 dB(A) e em conjunto não pode ultrapassar 68 dB(A). O condensador deverá possuir recurso
de redução de ruído durante o período de operação noturna.
O circuito frigorífico deverá ser constituído de tubos de cobre, sem costura, em
bitolas adequadas, conforme norma ABNT NBR 7541:2004, de modo a garantir a aplicação das
velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado.
Compatível com gás refrigerante R410A.
Deverá ter máximo rigor na limpeza, desidratação, vácuo, e testes de pressão
do circuito, antes da colocação do gás refrigerante, conforme item 0.6.5.
A unidade condensadora deve ter a opção de alta pressão estática externa,
superior a 81 Pa, que pode ser ajustada em campo para atender a requisitos de instalação que
venham a ocorrer.
O procedimento de retorno de óleo deverá ser realizado de forma automática
pela unidade condensadora, conforme a necessidade. Não será aceito a utilização de tubo de
equalização entre os módulos que formam a unidade externa.
O resfriamento da placa eletrônica deverá ser realizado isotermicamente por refrigerante
liquido de forma a manter e garantir a estabilidade de funcionamento. Não será aceito sistemas
com resfriamento da placa eletrônica principal através de trocador aletado.
A unidade condensadora VRF deverá ser com condensação a ar, com descarga de ar
vertical. Deverá ser instalada sobre amortecedores de vibração adequados, do tipo com molas,
localizados nos vértices da unidade. Deverá operar com gás refrigerante não agressivo à camada
de ozônio, isento de cloro.
- Banco de capacitores para correção do fator de potência para valor igual ou superior a
0,92 (se a correção for necessária);
O equipamento condensador deverá ter dispositivo de sobretensão e subtensão.
Tensão de operação: 220 V – 3 F – 60 Hz
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Observação: O equipamento deverá ser obrigatoriamente instalado por
equipe técnica qualificada. A empresa instaladora deverá comprovar a
qualificação por meio de carta(s) de credenciamento (dentro do prazo de
validade), certificados de treinamento, atestados de capacidade técnica ou
documentação equivalente, emitidas pelo fabricante do equipamento
adquirido e que será instalado.
Critério de Medição: Unidade

SERPENTINAS CONDENSADORAS
A serpentina deverá ser testada em fábrica contra vazamentos a uma pressão de 24 Bar
(350 psi).
Deverão possuir subresfriador incorporado. Admitir-se-á dois tipos de serpentinas,
ambas confeccionadas de tubos sem costura mecanicamente expandidos contra aletas.
Quando de metais similares, serão do tipo alumínio/alumínio ou cobre/cobre.
Quando de metais dissimilares, os tubos serão de cobre e as aletas de alumínio, tratadas
contra corrosão galvânica.
VENTILADORES DO CONDENSADOR
O ventilador da unidade condensadora deve ter acionamento direto. Deverá ser do tipo
axial de 4 pás em plástico de engenharia, moldado com desenho aerodinâmico de alto
desempenho e baixo nível de ruído, estática e dinamicamente balanceado e com resistência
inerente à corrosão. O controle de velocidade com variação de 0% a 100%, através de inversor
de frequência. O ar de condensação deverá ser descarregado verticalmente. O ventilador deve
ser protegido por grade de segurança.

NORMAS APLICÁVEIS
Equipamento de condicionamento do ar, acionado eletricamente (alimentação
trifásica), consistindo em uma ou mais partes que incluem serpentinas de ar internas,
compressores, condensadores e dispositivos de expansão. Os condicionadores devem atender
as seguintes normas:
NBR10142 – Condicionador de ar tipo compacto – Ensaios de aceitação em fábrica;
NBR11215 – Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor – Determinação da
capacidade de resfriamento e aquecimento;
ANSI S 12.32-90 – “Precision methods for the determination of sound power levels of discretefrequency and narrow-band sources in reverberation rooms” ;
ISO 3741-99 – “Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure –
Precision methods for reverberation rooms;
ARI 270-95 – “Sound rating of outdoor unitary equipment”
ARI 275-97 – “Application of sound rating levels of outdoor unitary equipment”.

CONDICIONADORES DE AR EVAPORADOR TIPO VRV
O condicionadores de ar evaporadores selecionados são do tipo AHU. O evaporador
deveá ser conectado ao condensadore através de redes de distribuição de refrigerante,
utilizando um par único de tubos (linhas de sucção e de líquido), executadas em tubos de cobre
isolados separadamente e com rede de comunicação por cabos tipo "shield" 3x1,5 mm² por par
trançado.

GABINETE
A unidades evaporadora deverão possuir as seguintes características:
- Tipo e capacidade: conforme projeto e planilha orçamentária;
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- Serpentina aletada com tubos de cobre sem costura, com dimensões adequadas à
capacidade requerida pela unidade evaporadora;
- Controle de capacidade por válvula de expansão eletrônica, localizada no interior da
carcaça da unidade evaporadora;
- Compatível com gás refrigerante ecológico – R410A ou equivalente;
- Com painel de acabamento no forro (para unidades cassete);
- Motor elétrico com mínimo de três velocidades, 220 v – monofásico – 60 Hz (com
alimentador independente);
- Modelo de referência: linha VRV Inova da Daikin, ou equivalente.
Observações específicas para unidades cassete:
1. Deverão ser equipadas com filtragem classe G4, devendo ser adequadas para
funcionamento com este filtro. A comprovação desta característica deve ser feita por meio de
documento específico fornecido pelo fabricante das máquinas a serem instaladas (catálogo,
informativo técnico, manual de engenharia, etc).
SERPENTINAS EVAPORADORAS
A serpentina deverá ser testada em fábrica contra vazamentos a uma pressão de 24 Bar
(350 psi).
Os tubos de cobre deverão ser sem costura, mecanicamente expandidos contra aletas
de alumínio.
Quando de metais dissimilares, os tubos serão de cobre e as aletas de alumínio, tratadas
contra corrosão galvânica.
DISPOSITIVO DE EXPANSÃO
O dispositivo de expansão deverá ser por válvula de expansão eletrônica com controle
de vazão mássica de refrigerante. A válvula de expansão deverá possuir as seguintes
características:
- Baixo tempo de abertura e fechamento, alta resolução, função de corte de emergência
-Baixa perda de carga entre o lado de baixa pressão e alta pressão.
FILTROS DE AR
Fixos, planos, com meio filtrante viscoso ou seco, constituídos de fibras sintéticas, fibras
de vidro, celulose ou feltros. Eficiência mínima 85%, gravimétrico, conforme norma ASHRAE 52
/ “Gravimétrico” ou BS/EN 779, classificação G4 e F8 segundo ABNT.
VENTILADORES DO EVAPORADOR
Centrífugos, dupla aspiração, pás curvadas para frente (“Limit Load”), rotores
balanceados estática e dinamicamente apoiados sobre rolamentos, transmissão por meio de
polias e correias em “V”, ou acionamento direto (até a capacidade de 7,5 TR). Quando a
transmissão se der por meio de polias, a polia motora será do tipo ajustável. Os rolamentos dos
ventiladores são do tipo rígido autocompensador de esferas, autolubrificados e blindados com
vida útil mínima de 40.000 horas.
PROTEÇÕES / INTERTRAVAMENTOS
A atuação de qualquer proteção do equipamento exigirá a intervenção humana para
reiniciar seu funcionamento.
O equipamento será fornecido com as seguintes proteções e intertravamentos,
montados em fábrica:
- Pressostato de alta, com rearme manual;
- Pressostato de baixa;
- Transistor interno ou termostato na descarga do compressor;
- Relê de mercúrio, “line break” ou proteção equivalente para os compressores;
- Reles de sobrecarga acoplados às contactoras de motores trifásicos;
- Fusíveis para resistências (no caso de utilização de resistências para calefação);
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- Dispositivo de proteção contra falta e inversão de fases;
- Intertravamento elétrico de forma a permitir o funcionamento do compressor, somente
depois de ligado o motor do evaporador e condensador (condensadores a ar).
MÓDULO DE OPERAÇÃO E CONTROLE
Montado em fábrica, totalmente micro processado, do tipo modular e substituível em
campo, incorporado ao condicionador ou remoto, dotado de visor de cristal líquido, com as
seguintes funções, todas manuais e programáveis:
Liga/desliga (manual ou via programação horária - diária);
Seleção do modo ventilação/refrigeração;
Seleção da temperatura (manual ou via programação horária);
O controlador de temperatura será do tipo liga-desliga com antecipação térmica, para
reduzir o diferencial de temperatura.
O visor de cristal líquido deverá exibir:
- estado do sistema (ligado/desligado);
- a seleção do modo (ventilação/refrigeração);
- valor de seleção de temperatura em °C;
- a temperatura sentida pelo sensor em °C;
- indicação resumida de “FALHA” ou “ALARME” no caso de atuação de uma das
seguintes proteções:
- proteção térmica de compressores;
- pressostatos;
- dispositivo contra falta e inversão de fases;
- indicação de baixo nível de carga da bateria interna.
O equipamento não poderá perder a programação nem parar o relógio interno, no caso
de falta de energia elétrica, por um período ininterrupto de até 12 (doze) horas.
AMORTIZAÇÃO DE VIBRAÇÃO
Os equipamentos deverão ser apoiados em calços de neoprene, com espessura 100
mm, e as descargas de ar interligadas à rede de dutos através de conexões flexíveis
confeccionadas com lonas plásticas ou de tecidos, materiais que não propagem chama.
GARANTIAS
Os equipamentos fornecidos de acordo com as especificações acima possuirão a
seguinte garantia do fabricante:
1 (um) ano sobre o equipamento, exceto o compressor, contato a partir da data do
relatório de partida do equipamento ou documento equivalente, emitido por instalador
credenciado ou autorizado;
3 (três) anos sobre o compressor, contados a partir da data do relatório de partida do
equipamento ou documento equivalente, emitido por instalador credenciado ou autorizado.

15.2 EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO
Gabinete de ventilação exaustor para duto - D=280mm - Dados Técnicos: Pressão
Est. - 63 mmCA, Vazão em Descarga Livre: 4.000 m³/h. Modelo de Ref.: BBS 280 Berliner
Luft ou equivalente - Tensão: 220V-3ø-60Hz
Descrição: Gabinete de ventilação com descarda horizontal, fabricado em chapa de aço
galvanizado ou chapa pré-pintada eletrostáticamente, fornecido com dois estágios de filtragem
(G4+HEPA). Nível de ruído: Até a 79 dB(A). Arranjo do tipo “em linha” (in-line), para instalação
em dutos. Juntas de borracha e/ou flexíveis na aspiração e descarga, para amortecimento de
vibrações e redução do ruído.
Referência: Modelo BBT 280 da Berliner Luft ou equivalente técnico.
Tensão de operação: 220 V – 3 F – 60 Hz.
Local de Aplicação: Casa de máquinas (indicado em projeto).
Forma de Execução: Deverá ser posicionado sobre tirantes fixados na laje.
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Critério de Medição: Unidade.

15.3 EQUIPAMENTOS
Caixa de Resistências para instalação em dutos, dimensões de 600x300x600 mm,
com gabinete em chapa de aço e isolamento. Sem painel elétrico. Potência solicitada de
13,5 kW - Tensão: 220V-3ø-60Hz
Descrição: Caixa de resistências própria para instalação em duto retangular, utilizada
para aquecimento ou reaquecimento, no caso do Biotério será a responsável pelo controle da
temperatura, sendo ligado um ou dois estágios nas ocasiões em que haja necessidade.
Referência: Trox ou equivalente técnico.
Tensão de operação: 220 V – 3 F – 60 Hz.
Local de Aplicação: Casa de máquinas (indicado em projeto).
Forma de Execução: Instalação no duto de insuflamento.
Critério de Medição: Unidade.

15.4 REDES DE DUTOS
Chapa de aço galvanizado #24 para Dutos de ventilação, incluindo fabricação,
montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC
Descrição: Os dutos de ar para os sistemas de exaustão deverão estar de acordo com
as recomendações SMACNA INC (Sheet Metal and Constractors National Association INC,
contidas no Manual “Low Velocity Duct constructions Standards”).
Chapa de aço carbono para uso geral laminada a frio revestida com zinco, por processo
de imersão a quente.
Todos os materiais usados nos serviços de dutos, tirantes, ferragens, etc., deverão ser
de ferro com tratamento anti ferrugem e pintados, sendo esses serviços executados dentro das
melhores práticas de construção e estando sujeito à aprovação por parte da fiscalização.
Os dutos deverão ser cuidadosamente fabricados e montados, de modo a se obter uma
construção rígida, sólida, limpa sem distorções e ou deflexões entre suportes, vibrações e
vazamentos excessivos.
Os dutos deverão ser vincados, exceto nos trechos onde serão instalados colarinhos e
janelas ou portas de inspeção.
Serão adotadas as normas para dutos de baixa pressão (dutos com pressão de ar igual
ou inferior a 50 mm de coluna de água e velocidade igual ou inferior a 10m/s).
Todas as juntas deverão ser calafetadas com massa plástica catalizável, posteriormente
à polimerização deverão ser lixadas e pintadas.

Chapa de aço galvanizado #26 para Dutos de ventilação, incluindo fabricação,
montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC
Descrição: Os dutos de ar para os sistemas de exaustão deverão estar de acordo com
as recomendações SMACNA INC (Sheet Metal and Constractors National Association INC,
contidas no Manual “Low Velocity Duct constructions Standards”).
Chapa de aço carbono para uso geral laminada a frio revestida com zinco, por processo
de imersão a quente.
Todos os materiais usados nos serviços de dutos, tirantes, ferragens, etc., deverão ser
de ferro com tratamento anti ferrugem e pintados, sendo esses serviços executados dentro das
melhores práticas de construção e estando sujeito à aprovação por parte da fiscalização.
Os dutos deverão ser cuidadosamente fabricados e montados, de modo a se obter uma
construção rígida, sólida, limpa sem distorções e ou deflexões entre suportes, vibrações e
vazamentos excessivos.
Os dutos deverão ser vincados, exceto nos trechos onde serão instalados colarinhos e
janelas ou portas de inspeção.
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Serão adotadas as normas para dutos de baixa pressão (dutos com pressão de ar igual
ou inferior a 50 mm de coluna de água e velocidade igual ou inferior a 10m/s).
Todas as juntas deverão ser calafetadas com massa plástica catalizável, posteriormente
à polimerização deverão ser lixadas e pintadas.

BITOLA DAS CHAPAS:
As chapas de aço galvanizadas, usadas para esse tipo de duto, devem estar de acordo
com as recomendações da ABNT e/ou SMACNA e projetos específicos.
Deverão obedecer aos seguintes critérios:
Espessura da Chapa

Espessura
Equivalente - mm

Duto retangular
Lado Maior - cm

20

0,91

141 a 210

22

0,76

76 a 140

24

0,61

31 a 75

26

0,46

Até 30

SUPORTES:
Os dutos verticais devem ser suportados por cantoneiras aparafusadas ao duto e fixadas
na laje do piso, na parede ou no forro de acordo com a necessidade, para evitar distorções,
deflexões e vibrações.
Os espaçamentos desse suporte deverão obedecer ao seguinte critério:

Lado
maior do duto (m)

Espaçamento
máximo dos
Suportes

Usar perfis de

Até
1,20cm
Acima

1,8

19 mm x 38 mm x 0,95 mm

1,8

38 mm x 38 mm x 0,95 mm

de

1,20cm
CURVAS:

Os raios de curvatura de linha de centro de todas as curvas de dutos não deverão ser
menores do que 1,5 vezes a largura dos dutos. Onde houver a interferência que impossibilite o
uso de raio mínimo, deverão ser instalados joelhos retos, atentando ao projeto.
Todas as curvas e joelhos deverão possuir veias defletoras.

TRANSFORMAÇÕES:
Todas as transformações para dutos não deverão ser menores de 4 para 1.
Local de Aplicação: Os dutos serão montados em todas as áreas NB3 do Biotério. Sua
suportação será em suportes composto por chumbador cone / jaqueta Ø 1/4", porca Ø 1/4",
arruela Ø 1/4", tirante roscado Ø 1/4", perfil de aço galvanizado com dimensão 38x19 mm, chapa
#20.
Forma de Execução: Deverão ser executados, conforme traçado e dimensionamento e
espessura das chapas indicadas nas plantas do projeto de climatização. As junções ou uniões
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dos dutos deverão ser perfeitamente vedadas, sendo para isso executadas nas formas
detalhadas em projeto, de modo a se obter a estanqueidade necessária. Todos os dutos serão
cuidadosamente fabricados e montados de modo a se obter uma construção rígida, sólida, limpa,
sem distorções, deflexões entre suportes, vibrações e vazamentos.

Isolamento térmico de duto em manta aluminizada de lã de vidro com espessura
de 38mm e resistência térmica de 1,0m².ºC/W, incluindo cinta de arquear, selo plástico e
fita adesiva aluminizada para acabamento. Ref.: Isoflex RT 1.0 da Isover ou equivalente
técnico
Local de Aplicação: Dutos de insuflamento da Casa de máquinas.
Fita PP metalizada autoadesiva - rolo de 50 m x 48 mm - Ref. Multivac

Descrição: Fita adesiva fabricada com filme de polipropileno biorientado (BOPP)
metalizado e adesivo acrílico. - Rolo com largura 48 mm, comprimento 50 m.
Local de aplicação: Isolamento de dutos rígidos ou flexíveis em sistemas de
ventilação e ar condicionado
Marca de Referência: Multivac, fita BOPP metalizada ou similar.

Critério de medição: Peça.
Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC - 7x10x7 cm - Rolo 5 metros. Ref.:
Multivac ou equivalente
Local de Aplicação: As conexões dos dutos com as saídas de ar dos equipamentos
devem ser confeccionadas em chapa de aço galvanizada e lonas flexíveis, com folga mínima de
10 cm.
Marca de Referência: Multivac ou similar.
Forma de Execução: A interligação com os equipamentos será executada com conexão
de lona de vinil reforçada flexível resistente aos raios UV e chapa galvanizada nas dimensões
mínimas de 10 cm e máximas de 15 cm. A lona é fixada à chapa com uma tripla cravação, que
propicia estanqueidade perfeita.
Critério de Medição: Metro instalado
Damper controlador de vazão de lâminas opostas, com acionamento manual, linha
Pesada, dimensões até 800x800mm, incluindo acessórios de instalação e fixação. Ref.:
Modelo DCV-O da Tropical, JN-B da Trox ou equivalente técnico.
Critério de Medição: Unidade.
Registro (damper) de sobrepressão, para instalação em duto, fabricado em aço
galvanizado, linha pesada. Inclui todos os insumos e acessórios necessários à instalação.
Ref.: Trox e Tropical. Dimensões (largura x altura) 350x350mm.
Critério de Medição: Unidade.
Porta de Inspeção para dutos, incluindo acessórios de fixação. Dim.:390x250mm.
Ref.: Modelo Piper da Refrin ou equivalente técnico.
Descrição: Deverão ser instaladas portas de inspeção nos dutos, para manutenção e
limpeza, junto aos divisores de fluxo, às curvas e nos trechos retos a cada 3 m.
Local de Aplicação: Deverão ser instaladas diretamente nos dutos de ar.
Forma de Execução: As portas deverão ser aparafusadas, usando-se juntas de
borracha ou feltro, de maneira a ficarem hermeticamente fechadas. A porta de inspeção que
estiverem previstas na parte inferior do duto deverá obedecer à distância mínima de 10 cm até
o forro.
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Critério de Medição: Unidade.
15.3 DIFUSORES, REGISTROS, GRELHAS E VENEZIANAS
Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente,
dupla deflexão, com registro, LxH (165x225)mm - Ref.: Trox VAT-DG
Descrição: Deverão ser construídos em perfis de alumínio extrudado, anodizado,
pintados eletrostaticamente na cor branca neve fosco, devendo ser selecionados considerando
as suas características construtivas e de desempenho adequadas às condições de vazão de ar,
alcance, nível de ruído, etc. Deverão ser providos de registros de regulagem.
Local de Aplicação: A grelha será aparente, montada diretamente nos dutos de
insuflamento da Antecâmara de Saída. Deve-se prever a conexão deste elemento aos dutos
principais sempre com colarinhos de mesmo material que os dutos de insuflamento.
Marca de Referência: Trox, Tropical ou similar.
Forma de Execução: Deverá ser conectado com colarinho diretamente no duto de
insuflamento, nas suas extremidades deverá ser calafetada com selante acrílico.
Critério de Medição: Unidade.
Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente,
dupla deflexão, com registro, LxH (625x225)mm - Ref.: Trox VAT-DG
Descrição: Deverão ser construídos em perfis de alumínio extrudado, anodizado,
pintados eletrostaticamente na cor branca neve fosco, devendo ser selecionados considerando
as suas características construtivas e de desempenho adequadas às condições de vazão de ar,
alcance, nível de ruído, etc. Deverão ser providos de registros de regulagem.
Local de Aplicação: A grelha será aparente, montada diretamente nos dutos de
insuflamento da Sala de Animais. Deve-se prever a conexão deste elemento aos dutos principais
sempre com colarinhos de mesmo material que os dutos de insuflamento.
Marca de Referência: Trox, Tropical ou similar.
Forma de Execução: Deverá ser conectado com colarinho diretamente no duto de
insuflamento, nas suas extremidades deverá ser calafetada com selante acrílico.
Critério de Medição: Unidade.

Difusor de quatro direções em alumínio anodizado, com registro borboleta, sem
caixa pleno, dimensão de 9"x9", incluindo acessórios de instalação. Ref.: DI-PLB da
Tropical ou equivalente técnico.
Descrição: Deverão ser construídos em perfis de alumínio extrudado, anodizado,
pintados eletrostaticamente na cor branca neve fosco, devendo ser selecionados considerando
as suas características construtivas e de desempenho adequadas às condições de vazão de ar,
alcance, nível de ruído, etc. Deverão ser providos de registros de regulagem de lâminas opostas,
de 1, 2, 3 ou 4 vias, quando utilizados para insuflação.
Local de Aplicação: Os difusores de insuflamento de ar serão montados embutidos no
duto de insuflamento com caixa pleno. Serão instalado no Biotério Experimental e na Antecâmara
de Entrada. Deve-se prever a conexão destes elementos aos dutos principais sempre com
colarinhos de mesmo material que os dutos de insuflamento.
Marca de Referência: Trox, Tropical ou similar.
Critério de Medição: Unidade.

Tomada de Ar Exterior, com tela, filtro G4 e registro de lâminas convergentes,
incluindo acessórios de instalação. Dimensão até 750x750mm. Ref.: TAM da Tropical ou
equivalente técnico.
Descrição: As venezianas para tomada ou descarga de ar, com tela de proteção contra
entrada de insetos, para instalação em parede.
Local de Aplicação: As grelhas serão instaladas em paredes exteriores, com caixilhos
de madeira para acabamento.
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Marca de Referência: Trox, Tropical ou similar.
Critério de Medição: Unidade.
Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 200x200mm, com atuador
ON/OFF. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente.
Descrição: As caixas de volume de ar variável são aparelhos retangulares de controle
de fluxo para sistema de volume variável, tanto para o insuflamento e quanto para o retorno. A
caixa VAV consiste de uma carcaça, damper de controle e sensor de diferença de pressão para
medição da vazão de ar.
Local de Aplicação: Duto de insuflamento.
Marca de Referência: Trox ou similar.
Critério de Medição: Unidade.

Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 500x200mm, com atuador
ON/OFF. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente.
Descrição: As caixas de volume de ar variável são aparelhos retangulares de controle
de fluxo para sistema de volume variável, tanto para o insuflamento e quanto para o retorno. A
caixa VAV consiste de uma carcaça, damper de controle e sensor de diferença de pressão para
medição da vazão de ar.
Local de Aplicação: Duto de insuflamento.
Marca de Referência: Trox ou similar.
Critério de Medição: Unidade.

Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 300x100mm, com atuador
ON/OFF. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente.
Descrição: As caixas de volume de ar variável são aparelhos retangulares de controle
de fluxo para sistema de volume variável, tanto para o insuflamento e quanto para o retorno. A
caixa VAV consiste de uma carcaça, damper de controle e sensor de diferença de pressão para
medição da vazão de ar.
Local de Aplicação: Duto de insuflamento.
Marca de Referência: Trox ou similar.
Critério de Medição: Unidade.

Caixa de sistema de volume de ar variável (VAV) 200x100mm, com atuador
ON/OFF. Ref.: Regulador VAV TVT-Easy Trox ou equivalente.
Descrição: As caixas de volume de ar variável são aparelhos retangulares de controle
de fluxo para sistema de volume variável, tanto para o insuflamento e quanto para o retorno. A
caixa VAV consiste de uma carcaça, damper de controle e sensor de diferença de pressão para
medição da vazão de ar.
Local de Aplicação: Duto de insuflamento.
Marca de Referência: Trox ou similar.
Critério de Medição: Unidade.

Tela tipo Otis galvanizada, malha 25mm, para fechamento do duto de exaustão.
Descrição: Tela ondulada em aço inox ou aço galvanizado.
Local de Aplicação: Será instalada no bocal de saída do gabinete de exaustão.
Critério de Medição: Metro instalado.
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Grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com
registro de lâminas convergentes. Dimensão de 225x225mm. Ref.: Modelo AR-AG da Trox
ou equivalente técnico
Descrição: Deverão ser construídos em perfis de alumínio extrudado, anodizado,
pintados eletrostaticamente na cor branca neve fosco, devendo ser selecionados considerando
as suas características construtivas e de desempenho adequadas às condições de vazão de ar,
alcance, nível de ruído, etc. Deverão ser providos de registros de regulagem.
Local de Aplicação: A grelha será montada embutidas no duto de exaustão. Será
instalada na Antecâmara de Saída. Deve-se prever a conexão destes elementos aos dutos
principais sempre com colarinhos de mesmo material que os dutos de exaustão.
Marca de Referência: Trox, Tropical ou similar.
Forma de Execução: Deverá ser conectado com colarinho diretamente no duto de
exaustão, nas suas extremidades deverá ser calafetada com selante acrílico.
Critério de Medição: Unidade

Grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com
registro de lâminas convergentes. Dimensão de 325x325mm. Ref.: Modelo AR-AG da Trox
ou equivalente técnico
Descrição: Deverão ser construídos em perfis de alumínio extrudado, anodizado,
pintados eletrostaticamente na cor branca neve fosco, devendo ser selecionados considerando
as suas características construtivas e de desempenho adequadas às condições de vazão de ar,
alcance, nível de ruído, etc. Deverão ser providos de registros de regulagem.
Local de Aplicação: A grelha será montada embutida no duto de exaustão.
Marca de Referência: Trox, Tropical ou similar.
Forma de Execução: Deverá ser conectado com colarinho diretamente no duto de
exaustão, nas suas extremidades deverá ser calafetada com selante acrílico.
Critério de Medição: Unidade.

Grelha de exaustão em alumínio anodizado, com aletas horizontais fixas, com
registro de lâminas convergentes. Dimensão de 425x425mm. Ref.: Modelo AR-AG da Trox
ou equivalente técnico
Descrição: Deverão ser construídos em perfis de alumínio extrudado, anodizado,
pintados eletrostaticamente na cor branca neve fosco, devendo ser selecionados considerando
as suas características construtivas e de desempenho adequadas às condições de vazão de ar,
alcance, nível de ruído, etc. Deverão ser providos de registros de regulagem.
Local de Aplicação: As grelhas serão montadas embutidas no duto de exaustão. Serão
instaladas na Sala dos Animais e no Biotério Experimental. Deve-se prever a conexão destes
elementos aos dutos principais sempre com colarinhos de mesmo material que os dutos de
exaustão.
Marca de Referência: Trox, Tropical ou similar.
Forma de Execução: Deverá ser conectado com colarinho diretamente no duto de
exaustão, nas suas extremidades deverá ser calafetada com selante acrílico.
Critério de Medição: Unidade.
15.4 TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS
Tubo de cobre rígido para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø5/8", incluindo
suportes, solda e acessórios para instalação, com isolamento em espuma elastomérica ref. Armaflex ou equivalente (ver especificações em memorial executivo).
Tubo de cobre rígido para refrigeração, esp. Parede 1,59 mm ø1.1/8", incluindo
suportes, solda e acessórios para instalação, com isolamento em espuma elastomérica ref. Armaflex ou equivalente (ver especificações em memorial executivo).
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Descrição: As interligações frigorígenas deverão ser executadas com tubos de cobre rígidos ou
flexíveis, com classificação para gases de alta pressão (acima de 50 kgf/cm²), com conexões
soldadas.
Os diâmetros deverão ser os indicados e recomendados pelos fabricantes dos
equipamentos para as interligações dos condensadores e evaporadores, de acordo com os
comprimentos equivalentes.
A espessura dos tubos deverá obedecer às seguintes premissas:
-Tubulação de diâmetro menor ou igual a 5/8" deverá ter espessura de 1/32" (0,79 mm);
-Tubulação com diâmetro acima de 5/8" deverá ter espessura de 1/16" (1,58 mm);
As soldas deverão ser executadas de acordo com a recomendação do fabricante através
do processo de “brasagem”, com elemento de adição FOSCOPER 15% PRATA. O processo de
soldagem deverá ter aplicação de fluxo de nitrogênio interno para evitar a formação de carepas,
conforme manual do fabricante.
Executar previamente à carga de gás nitrogênio, a pressurização da rede para testes de
vazamento e vácuo para desidratação do sistema, conforme orientações do fabricante do
equipamento e normas vigentes.
Por fim, manter as tubulações frigorígenas com pressão positiva de 600 psi por no
mínimo 24 horas conforme item 0.6.5.
Critério de Medição: Metro instalado.

ISOLAMENTO TÉRMICO:
As linhas de sucção e de líquido deverão ser isoladas termicamente ao longo de todo o
seu comprimento, empregando borracha elastomérica, referência Armaflex da Armacell, com
espessura mínima de 13 mm para diâmetros até 5/8" e 19 mm para diâmetros superiores a 5/8”,
protegidas mecanicamente “nas áreas externas” com alumínio corrugado de 0,15 mm de
espessura.
As tubulações de cobre deverão ser isoladas com espuma elastomérica de células
fechadas de espessura técnica crescente; a classe do isolamento deverá seguir a especificação
da tabela abaixo:

Diâmetro
Nominal
(tubos em cobre)

Classe de
Classe de
Isolamento
Isolamento
(Ambientes Internos) (Ambientes Externos)

1/4”

H

H

3/8”

M

M

1/2”

M

R

5/8”

M

R

3/4”

M

R

7/8”
A partir de 1”

R

R

R

T

Critério de Medição: M instalado
Fornecimento e instalação de revestimento em Alumínio Corrugado com barreira
de vapor, espessura mínima de 0,15 mm, corrugação 3/16". Incluindo cintas, selos e todos
os acessórios e insumos para instalação. Utilização: proteção mecânica de interligações
frigorígenas externas.
Descrição: As tubulações frigorígenas instaladas ao tempo deverão ser revestidas por
proteção adequada, resistente às intempéries, raios UV e impactos mecânicos, com
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revestimento em alumínio corrugado de espessura 0,15mm com pelo menos 50% de transpasse,
ou material equivalente, com devida aplicação e fixação.
Local de Aplicação: Deverão ser instalados em linhas frigorígenas em áreas externas,
conforme indicado em projeto.
Critério de Medição: Metro instalado.
Carga de Gás Refrigerante, tipo R-410a. Inclui aferição e ajuste da carga para o
equipamento, conforme especificação do seu fabricante. As medições deverão ser
organizadas em relatório a ser submetido à fiscalização. Ref.: DuPont, ou equivalente.
Descrição: O gás R-410A é uma mistura de dois fluidos refrigerantes a base de
hidrofluorcarbono (HFC), que não degrada a camada de ozônio. Foi desenvolvido para substituir
o R-22 em equipamentos novos, de médias e altas temperaturas de evaporação, projetados
exclusivamente para trabalhar com o R-410A. Não apresenta potencial de degradação da
camada de ozônio. Sua utilização não será interrompida devido ao Protocolo de Montreal. Baixa
toxicidade, similar ao R-22. Não é inflamável. - Referência: Suva® 410A, ou similar.
Forma de Execução: Deverá ser adicionado a quantidade correta de gás refrigerante
conforme relatório de instalação.
Critério de Medição: KG
Gás Nitrogênio
Descrição: Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do
serviço. Itens e suas características: - Nitrogênio seco, usado na pressurização dos sistemas
para teste de vazamento, limpeza e atmosfera passante na execução de soldas em tubos de
cobre – cilindro.
Critério de Medição: Volume (m³).
15.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CLIMATIZAÇÃO
Automação do Sistema
Controlador programável, roteador e gateway Modbus e BACnet (8AI , 18DI/NTC,
8AO, 16DO) com porta Ethernet Ref.: MCP50-PRO
Descrição: Controlador programável que combina recursos de gateway e roteador de
rede em um só equipamento. Este controlador fornece um controle abrangente com
possibilidade de expansão e permite conectividade e integração com outros equipamentos da
rede. Possui pacote de rotinas que lhe permite ser também um roteador, gerenciador e até
gateway de outras redes e sistemas.
• Configuração completa via software Mprog;
• Refrigeração;
• Aquecimento;
• Umidificação;
• Desumidificação;
• Nível de CO2;
• Entalpia;
• Ciclo economizador;
• Controle de pressão;
• Programação horária, incluindo feriados;
• Programável (costumizável);
• Protocolo de comunicação Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP e BACnet IP;
• Processador Arm Cortex M4, 180 MHz;
• Suporta até 200 pontos de expansão através dos módulos (MCP46 I/O e MCP17 I/O);
• Memória Flash 8M memória RAM 8M;
• Interface de comunicação Ethernet 10/100M;
• 18 entradas digitais ou NTC10k (curvas NA e CP);
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16 saídas digitais a relé – capacidade 2A @ 250V;
8 entradas analógicas configuráveis (0/2-10V ou 0/4-20 mA);
8 saídas analógicas: 4 saídas configuráveis (0/2-10V ou 0/4-20 mA) + 4 saídas analógicas (0/2-10V);
Alimentação 90-240Vac ou 24Vac;
LED’s indicadores para status entradas e saídas digitais;
Relógio mantido por supercap (livre de manutenção);
Fixação em trilho DIN;
Fonte interna 24Vdc para alimentação de sensores analógicos;
Dimensões: 21,2 x 9,0 x 7,7cm (LxAxP).
Critério de Medição: Unidade.
Módulo de expansão para MCP50-PRO (8AI,18DI/NTC,4AO,16DO). Ref: MCP46-I/O

Descrição: O módulo de expansão MCP46A-I/O possui uma comunicação isolada com
o processador, de forma que não depende da rede de comunicação do empreendimento para
controle de seus pontos. A escolha dos módulos pode ser agrupada de acordo com o número de
entradas e saídas, podendo-se utilizar até 200 pontos de controle para cada MCP50-PRO
(processador).
• 16 saídas digitais a relé, para acionamento de cargas até 250V@2A;
• 4 saídas analógicas configuráveis entre tensão (0/2-10V) ou corrente (0/4-20mA);
• 18 entradas digitais contato seco ou sensor NTC 10k (curvas AN ou CP);
• 8 entradas analógicas configuráveis entre tensão (0/2-10V) ou corrente (0/4-20mA);
• Interface RS-485 isolada, protocolo dedicado para as expansões;
• Alimentação 90 a 240Vac ou 24Vac;
• Fixação em trilho DIN.
• Dimensões: 21,2 x 9 x 7,7cm (LxAxP)
Critério de Medição: Unidade.
Controlador programável para VAV Modbus e BACnet 220V. Ref.: MVAV-PRO-220
Descrição: O controlador eletrônico MVAV PRO efetua o controle da variação do
volume de ar em instalações onde a temperatura e a vazão de ar precisam ser alteradas ponto
a ponto, conforme a necessidade do ambiente.ou..da..sua..zona..de..ação.
Critério de Medição: Unidade.
Sensor de temperatura para ambiente com override manual tipo 10K - curva lll.
Ref.: 01RT-5M-0
Descrição: Sensor de temperatura com cavidades que permitem a passagem e
circulação adequada de ar, possibilitando a medição de temperatura de ambiente com alta
precisão. Fixável na parede.
• Sensor de temperatura ambiente resistivo com termistor 10K OHM curva tipo ll, 10K
OHM curva tipo lll, pt1000 e pt100;
• Temperatura de operação: -40 a 60°C;
• Encapsulamento: Plástico ABS;
Critério de Medição: Unidade.
Sensor de temperatura de duto com haste de 4" do tipo 10K - curva lll. Ref.: 01DT5ML
Descrição: Sensor responsável pela medição adequada da temperatura nos dutos de
fornecimento e/ou retorno de ar.
• Sensor de temperatura para duto do tipo resistivo com termistor 10K OHM curva tipo ll,
10K OHM curva tipo lll, pt1000 e pt100;
• Temperatura de operação: -40 a 150°C;
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Critério de Medição: Unidade.
Sensor de umidade (4-20mA ou 0-10V) e temperatura (4-20mA ou 0-10V) para
ambiente com precisão de 2%. Ref.: RHP-2N44.
Descrição: Sensor utilizado para a medição de umidade e temperatura ambiente. O
sensor possui cavidades para que o ar circule de maneira correta, possibilitando uma medição
mais precisa possível.
• Sensor de umidade de polímero capacitivo com sinal proporcional para instalação no
ambiente;
• Sinal de saída umidade 4 a 20mA;
• Sinal de saída temperatura 10k OHM;
• Range: 0 a 100% RH;
• Precisão: +-2/3/5% 20-80% UR @ 25°C;
• Histerese: 1%;
• Repetitividade: +-0,1%;
• Limite de temperatura de operação: -40 a 60°C;
• Tempo de resposta 15 segundos;
• Desgaste <1% UR/ano;
• Encapsulamento: Policarbonato.
• Display opcional.
Local de Aplicação: Quadros de comando do sistema de automação.
Critério de Medição: unidade
Pressostado diferencial de ar ON/OFF com range de 20 a 300Pa. Ref.: 01APS-50R
Critério de Medição: Unidade.
Transformador de 60VA com bourne e fusível de 110/220V para 24Vac. Ref:
TRAFO24-60
Local de Aplicação: Será instalado internamente na casa de máquinas.
Critério de Medição: Unidade.

Relé auxiliar 24 Vcc/Vca (NA/NF) com suporta até 3A. Ref.: R24A.
Critério de Medição: Unidade.

Display VLT com potenciômetro para a linha FC-51. Ref: 132B0101
Critério de Medição: Unidade.

Inversor de frequência FC-51 de 5,0 HP - 220V (display VLT não incluso). Ref.:
132F0016)
Descrição: O Inversor de Frequência para acionamento de velocidade variável para
motores trifásicos, para aplicações em máquinas ou equipamentos que necessitam de
controle preciso e facilidade de operação.
Critério de Medição: Unidade.

Conversor de Potência Monofásico. Ref.: MPC-TPF-3242-80R
Critério de Medição: Unidade.
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Sensor de baixa pressão diferencial de ar. Ref.: 610-25C-BDV
Descrição: Sensor com display para a medição e monitoramento adequados de pressão
e velocidade de ar.
• Alimentação 10 a 35VDC; 17 a 36VDC ou 21,6 a 33 VAC isolado
• Precisão: + /-2%
• Estabilidade: +/-1% / ano F.S.O.
• Saída: 4-20mA (2 fios); 0-5V, 0-10V (3 fios)
• Tempo de resposta: ajustável de 0,5 a 15 segundos. Fornece uma resposta de 95%
entre 1,5 a 45 segundos
• Ajuste de Zero e Span por botão digital;
• Consumo máximo: 40mA
Critério de Medição: Unidade.
Infraestrutura
Critério de Medição: Serviço/Material.
Sensor de baixa pressão diferencial de ar 0.25 inWC. Ref: A/DLP-D25-W-B-D-B-0A-0P-S
Descrição: Sensor com display para a medição e monitoramento adequados de pressão
e velocidade de ar.
Critério de Medição: Unidade.
Painel de força e automação
Descrição: Painel de força e automação responsável pelo controle da AHU Daikin,
leitura da instrumentação ambiente, comando do gabinete de exaustão e comando da caixa de
Resistências. Ref.: Mercato ou equivalente.
Critério de Medição: Unidade.

Serviço de Programação
Descrição: Serviço responsável pela programação e ativação do sistema de Automação
descrito para o controle do projeto de climatização dos ambientes NB3 do Biotério.
Critério de Medição: Serviço.

OPCIONAIS
Gerenciadora JACE 8000 (Incluí cartão microSD, porta Ethernet 10/100 Mb, 2 x portas
seriais RS-485). Requer incluir software principal NC-8XXX e software de manutenção
SMA-8XXX).
Descrição: Otimizado para o Niagara 4, o MJACE 8000 é um controlador e gerenciador
web para conexão de múltiplos dispositivos e subsistemas, oferecendo controle, supervisão,
gráficos, relatórios, registros de dados, alarmes, programações e gerenciamento de rede em
uma interface web baseada no HTML5.
Abrangem aplicações prediais simples até complexas, como: data centers, hospitais,
fábricas, universidades, prédios certificados e até cidades inteligentes. Incorpora os principais
protocolos do mercado como Bacnet, Modbus, SNMP, KNX e LON, além de opções de centenas
de drives de protocolos proprietários
Critério de Medição: Unidade.
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Fonte de alimentação para JACE-8000 100-240VAC, 50/60 Hz
Critério de Medição: Unidade.

Licença principal do PowerB para de 5 equipamentos e 250 pontos para JACE 8000 (Inclui
os drives padrão)
Descrição: Software com integração, visualização e controle avançados e amigáveis à
IoT. Apresentando uma interface HTML5 , o PowerB é menos dependente de plug-ins de
navegador, tornando-o rápido e fácil de usar. Ele também permite que os usuários acessem,
analisem e processem diretamente uma ampla gama de dados operacionais. Com o PowerB,
as empresas podem aproveitar ao máximo a tecnologia IoT e ferramentas avançadas para
visualização, pesquisa, segurança e navegação aprimoradas.
• Design e estrutura moderna (HTML5)
• Interface de usuário intuitiva,robustas e que oferece máximo controle de dados
• Melhorias no fluxo de trabalho de desenvolvimento
• Navegação poderosa com base em tags
• Função de pesquisa integrada
• Recursos de limpeza de dados
• Gráficos personalizáveis e visualização de dados aprimorada
• Controle de acesso baseado em função (RBAC) e segurança
• Esquemas de autenticação plugin play
• Solução de problemas em tempo real
• Ferramenta de migração e backup integradas
Critério de Medição: Unidade.

Licença de manutenção inicial do PowerB para JACE 8005 com 18 meses
Critério de Medição: Unidade.

Fornecimento de Eletroduto Galvanizado ø3/4" tipo Pesado, incluindo suportes e
acessórios para instalação
Descrição: Os eletrodutos deverão ser de ferro galvanizado com diâmetro de 3/4" e 1”
c/ conexões e suas fixações contendo todos os acessórios. REF. Carbinox ou Equivalente
técnico:
Local de Aplicação: Será instalada entre as unidades evaporadoras e condensadora
criando uma malha e laço entre si, o executor deverá ver as especificações em projeto.
Critério de Medição: Metro instalado.
Fornecimento de Eletroduto Galvanizado ø1.1/4" tipo Pesado, incluindo suportes
e acessórios para instalação
Descrição: Os eletrodutos deverão ser de ferro galvanizado com diâmetro de 3/4" e 1”
c/ conexões e suas fixações contendo todos os acessórios. REF. Carbinox ou Equivalente
técnico:
Local de Aplicação: Será instalada entre as unidades evaporadoras e condensadora
criando uma malha e laço entre si, o executor deverá ver as especificações em projeto.
Critério de Medição: Metro instalado.
Fornecimento e Instalação de eletroduto metálico flexível com revestimento em
Polivinyl extrudado (Sealtube) - ø1.1/4"
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Descrição: Os eletrodutos deverão ser de ferro galvanizado com diâmetro de Ø25mm
(1") c/ conexões e suas fixações contendo todos os acessórios. REF. Carbinox ou Equivalente
técnico:
Local de Aplicação: Será instalada entre as unidades evaporadoras e condensadora
criando uma malha e laço entre si, o executor deverá ver as especificações em projeto.
Critério de Medição: metro instalado.

Fornecimento/passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x2,5mm²,
encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e
acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente
Descrição: Força: deverão ser cabos, do tipo anti-chama, flexíveis, isolamento 70°C,
classe 0,75kV. Referência: Pirelli, Ficap ou Siemens.
Todos os condutores deverão ser de cobre, com capa termoplástica adequadamente
isolada para a tensão indicada. Nos locais assinalados onde deverão ser previstos pontos de
força, o dimensionamento dos mesmos desde o CD deverá considerar além da potência
especificada, a queda de tensão admissível (capitulo 525 da NBR 5410-NB3).
Devem-se evitar emendas nos cabos e fios. Caso seja necessário, elas deverão manter
características similares às dos condutores utilizados e estar localizadas dentro de caixas de
passagem, feitas com solda após limpeza com lixa fina nas extremidades dos condutores e
entrelaçamento dos mesmos. As emendas deverão ser isoladas com fita antiaglomerante e
revestidas externamente com fita plástica.
As ligações dos condutores aos bornes dos motores deverão ser executadas de modo
a garantirem a resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo
que:
Os condutores que terão seção menor ou igual a 4mm² poderão ser ligados diretamente
nos bornes, com as pontas previamente endurecidas com solda de estanho ou através de
terminais;
Os condutores com seção igual a 6mm² deverão ser ligados diretamente aos bornes sob
pressão de parafuso;
Condutores com seção maior que 6mm² deverão ser ligados por meio de terminais
adequados.
A enfiação dos condutores só poderá iniciar após a canalização estar perfeitamente
limpa e seca. Não deverão ser enfiados condutores emendados ou cujo isolamento tenha sido
danificado ou recomposto.
Critério de Medição: Metro instalado.
Fornecimento/passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x4,0mm²,
encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e
acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente
Descrição: Força: deverão ser cabos, do tipo anti-chama, flexíveis, isolamento 70°C,
classe 0,75kV. Referência: Pirelli, Ficap ou Siemens.
Todos os condutores deverão ser de cobre, com capa termoplástica adequadamente
isolada para a tensão indicada. Nos locais assinalados onde deverão ser previstos pontos de
força, o dimensionamento dos mesmos desde o CD deverá considerar além da potência
especificada, a queda de tensão admissível (capitulo 525 da NBR 5410-NB3).
Devem-se evitar emendas nos cabos e fios. Caso seja necessário, elas deverão manter
características similares às dos condutores utilizados e estar localizadas dentro de caixas de
passagem, feitas com solda após limpeza com lixa fina nas extremidades dos condutores e
entrelaçamento dos mesmos. As emendas deverão ser isoladas com fita antiaglomerante e
revestidas externamente com fita plástica.
As ligações dos condutores aos bornes dos motores deverão ser executadas de modo
a garantirem a resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo
que:
Os condutores que terão seção menor ou igual a 4mm² poderão ser ligados diretamente
nos bornes, com as pontas previamente endurecidas com solda de estanho ou através de
terminais;
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Os condutores com seção igual a 6mm² deverão ser ligados diretamente aos bornes sob
pressão de parafuso;
Condutores com seção maior que 6mm² deverão ser ligados por meio de terminais
adequados.
A enfiação dos condutores só poderá iniciar após a canalização estar perfeitamente
limpa e seca. Não deverão ser enfiados condutores emendados ou cujo isolamento tenha sido
danificado ou recomposto.
Critério de Medição: Metro instalado.

Fornecimento e passagem de Cabo de cobre com blindagem Individual e Coletiva,
de 4 vias de seção 1,50mm². Ref.: Modelo BIC300 da Prysmian, ou equivalente técnico
Descrição: Cabo formado por quatro condutores flexíveis de cobre eletrolítico Ø=1,50
mm2, têmpera mole, com encordoamento classe 4, isolados em PVC (composto polivinílico)
especial para temperaturas em regime de até 105º C. Blindagem metálica com malha de fios de
cobre nu. Cobertura em composto à base de material PVC do tipo ST1.
Local de Aplicação: O cabo de controle é usado na comunicação do sistema VRV. Seu
encaminhamento se dá na mesma direção das linhas de refrigeração.
Forma de Execução: O cabo será protegido por eletrodutos galvanizados juntamente
com o percurso das linhas de refrigeração até o borne de cada equipamento. O trajeto formará
um laço de comunicação conforme diagrama elétrico em projeto. Em nenhuma hipótese deverá
haver emendas no trajeto a ser percorrido.
Critério de Medição: metro de sistema instalado

15.6 ACESSÓRIOS, SERVIÇOS E ITENS GERAIS
Plaqueta em acrilico para identificação dos equipamentos e quadros na cor preta
e letras brancas. Ref.: Afixgraf ou equivalente
Descrição: Todos os equipamentos de ar condicionado, exaustão e filtragem, bem como
respectivos quadros elétricos, deverão portar uma plaqueta de identificação em acrílico na cor
preta com letras brancas, contendo dados dos mesmos, de acordo com a designação
apresentada no projeto.
Estas devem estar fixadas em local visível e ser legíveis sem esforços (escadas,
remoção de forro ou equipamento, etc) e deverão conter, pelo menos, os seguintes dados:
- Referência do equipamento (UE/UC-X.X, UTA-X.X, etc), conforme projeto;
- Capacidade (TR ou HP), para evaporadores e cada um dos condensadores;
- Capacidade (Vazão em m³/h e pressão estática disponível), para unidades ventiladoras;
- Fabricante/Modelo (código);
- Número de série;
- Data da instalação;
- Nome da empresa instaladora, com telefone de contato.
Ref.: Afixgraf ou equivalente
Critério de Medição: Unidade

Caixilho de madeira de lei de reflorestamento, espessura 25mm.
Descrição: Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do
serviço. Itens e suas características - caixilho fixo em madeira de lei maciça - argamassa de
cimento e areia, traço 1:3 PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) Colocar o contramarco no vão.
Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar cunhas. 2) Acertar o prumo e
o nível da peça. 3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a
fixação com argamassa (uma parte de cimento para três de areia). 4) Depois que o cimento
secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com argamassa. 5) Dar acabamento na
parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura. 6) Quando terminar o acabamento,
fixar o caixilho, que é parafusada no contramarco. 7) O nível e prumo são importantes porque a
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instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de infiltração de água que acabará
dificultando a abertura e fechamento.
Critério de medição: Por metro linear
Amortecedor de impacto e vibração, tipo coxim de borracha, dimensões
Ø50x50mm, c/ parafuso de ajuste até 3/8", capacidade 150kg. Utilização: Exaustor.
Critério de medição: Por unidade.
Amortecedor
100x100x100mm

de

vibração

(calço)

em

borracha/neoprene,

dimensões:

em

borracha/neoprene,

dimensões:

Critério de medição: Por unidade.
Amortecedor
100x100x25mm.

de

vibração

(calço)

Descrição: Os equipamentos deverão ser apoiados em calços de neoprene, com
espessura 25 mm, e as descargas de ar interligadas à rede de dutos através de conexões
flexíveis confeccionadas com lonas plásticas ou de tecidos, materiais que não propagem chama.
Local de Aplicação: Unidade evaporadora e unidade condensadora.
Critério de medição: Por unidade.
Fretes, transportes e deslocamentos dos equipamentos a serem instados,
incluindo transporte vertical (içamento) e horizontal até o ponto definitivo de instalação.
Descrição: O transporte horizontal e vertical de equipamentos e materiais deve ser
efetuado por empresa especializada em movimentação de cargas. A empresa contratada deve
garantir e assegurar a integridade dos equipamentos e materiais no transcurso dos mesmos, até
ao local final de instalação.
Está incluso neste item todos os serviços e materiais que se façam necessários para o
devido transporte vertical do equipamento.
Critério de medição: Por serviço.
Execução de balanceamento de vazões de ar em todos os difusores e grelhas das
redes de dutos, utilizando-se anemômetro digital aferido e com boa precisão. As medições
deverão ser organizadas em relatório, a ser submetido a fiscalização.
Testes, Ajustes e Balanceamento: Executar testes e ajustes de todo o sistema e efetuar
balanceamento, conforme ASHRAE, enviando relatório de balanceamento da rede de dutos,
conforme descrição a seguir:
Antes do início dos testes a instaladora deverá providenciar a limpeza de todos os
equipamentos, e das áreas que possam afetar ou serem afetadas pelo teste (interior dos dutos,
bocas, plenos de retorno, casas de máquinas, etc.).
Se a área condicionada estiver ocupada (pessoas ou equipamentos), as bocas de
insuflação deverão ser guarnecidas com mantas filtrantes de espuma ou Bidim 6.0 mm, dividindo
o procedimento com a fiscalização do proprietário.
Balanceamento dos sistemas de distribuição de ar:
Toda a rede de dutos deverá ser balanceada e ajustada de forma a padronizar as vazões
de ar projetadas para cada boca de insuflação. Após os ajustes dos divisores de fluxo e registros,
os mesmos deverão ter esta posição indicada e preferencialmente serem lacrados. A instaladora
deverá dispor de toda instrumentação necessária para efetuar as medições solicitadas.
Relatório de testes e balanceamento:
Deverá ser apresentado um relatório completo dos testes e balanceamento efetuados
contendo:
Medições efetuadas de vazões de ar comparação destas às de projeto.
Start-up global da instalação, incluindo teste hidrostático, compreendendo testes,
ajustes, balanceamentos, treinamento de pessoal, programação do sistema, emissão de
documentos, projeto "as built", entre outros trâmites necessários ao bom funcionamento
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da instalação. Deverá ser confeccionado um relatório completo, com todas as medições
importantes (subresfriamento, superaquecimento, correntes elétricas, entre outros) a ser
submetido à Fiscalização para aprovação.
Descrição: Após o término da montagem dos sistemas e equipamentos, deverá ser
efetuado o start-up global da instalação, compreendendo testes, ajustes, balanceamentos e
programação do sistema, além de emissão de documentos (tais como projeto as built, relatórios,
etc.), entre outros trâmites necessários ao bom funcionamento da instalação). Deverá ser
fornecido relatório com todas as medições importantes (subresfriamento, superaquecimento,
correntes elétricas, entre outros) a ser submetido à fiscalização para aprovação.
Critério de medição: Por horas.
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ANEXO VII
Modelo Carta Proposta
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA -

RDC ELETRÔNICO Nº 002/2021.

FAPEC
CNPJ: 15.513.690/0001-50
Rua 09 de Julho, nº 1922, Vila Ipiranga, Campo Grande/MS

Processo: 000.147/2021

Telefone: (67) 3345-5908

Data do Processo: 03/12/2021.

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:

Telefone:

CNPJ:

e-mail:

Validade da Proposta:
Condições de Pagamento:
Prazo de Entrega/Execução:

Descrição

Cód.

Unidade

Quantidade

Preço
Unitário

TOTAL GERAL

Local e Data:____________________

_________________________________________
Carimbo e Assinatura do Fornecedor

Preço total

ANEXO VIII
Modelo de Atestado de Vistoria

Atesto,

para

fins

de

habilitação

ao

RDC

Eletrônico

nº

_____/2021,

que

a

empresa____________________________ representada por _______________________________ participou
da Visita Técnica realizada em ___/___/2021 no local onde serão realizados os serviços constantes da licitação.
Local e data.

Assinatura do responsável pelo acompanhamento da visita

OU

A empresa supracitada _________________________ declara que seu representante vistoriou o local dos
serviços e que tem pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das
obrigações objeto do certame.
Local e data.
Assinatura do responsável

