
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018 – MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 
 
 

Seguem esclarecimentos solicitados via e-mail: 
 

Seção de Licitações e Contratos - EACH/USP <licitacoes-

each@usp.br>  
 

10:38 (Há 1 

minuto) 

 
para Licitação  

 
 

Bom dia, 

 

Seguem respostas para o pedido de esclarecimento: 

 
1-Quais são os modelos e capacidades dos equipamentos objeto da licitação? 
São diversos modelos e equipamentos de diversas marcas. É necessária a realização da visita 

técnica na EACH - USP Leste, para visualização dos equipamentos e locais de instalação. 

 
2- O pagamento do contrato será mensal? 
Sim. 
 
3- A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) deve ser emitida somente 1 para o contrato inteiro. Correto? 
Sim. Uma ART para 12 meses de contrato. Deverá ser renovada, se o contrato ao término for prorrogado. 
 
4- Deve ser feita analise de ar? Se sim, qual a quantidade de pontos internos? 
Para esse serviço precisamos contratar outra empresa especializada neste ramo. Uma vez ganho o 
contrato, devemos solicitar autorização da Universidade de São Paulo para proceder com essa 
contratação?  
Não será necessário. 
 

5- No anexo II do edital consta o seguinte: "Declaro para os devidos fins que durante o período de garantia 

dos bens, tanto este quanto as partes/peças que o compõem e que apresentarem defeitos serão 

reparadas e/ou trocadas e todas as despesas inerentes à reposição e transporte destas correrão por 

conta desta licitante, não cabendo à Universidade quaisquer ônus, em especial no que concerne ao 

envio de itens danificados ao fornecedor e/ou assistência técnica indicada." 

 

No nosso entendimento do edital, é de responsabilidade da contratada: 

- Troca de capacitor de partida do compressor, contatoras, reles e carga de gás.  

 - Garantia de 90 (noventa) dias dos serviços executados por ela e também de 90 (noventa) dias para 

as peças e materiais de nossa responsabilidade ( já citados anteriormente). 

E correrão por conta da contratada todas as despesas inerentes a esses itens. 

 

Sendo assim, por que consta no trecho do edital já citado acima, garantia de bens e das peças que o 



 

 

compõem,sendo que somente será de nossa responsabilidade algumas peças? 

Exatamente, é de responsabilidade da contratada a troca de capacitor de partida do compressor, 

contatoras, relês e carga de gás, com a garantia de 90 dias. O Anexo II do Edital é padrão nos 

Editais da USP, mas não quer dizer que será cobrada além do que é pedido no objeto. 

 

6- O pregão tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO, sendo assim favor nos esclarecer o que está sendo 

solicitado no edital nos itens abaixo: 

 

"Todas as interligações mecânicas entre as unidades evaporadora e condensadora deverão ser 

executadas com fornecimento e instalação das tubulações frigorígenas de cobre, termicamente 

isoladas com polietileno expandido em ambientes internos e em ambientes externos com espuma 

elastomérica na cor preta. A espessura das tubulações deverá seguir as especificações fornecidas 

pelo fabricante de acordo com a capacidade e a distância entre as unidades evaporadoras e 

condensadoras;" 

Caso seja necessário desinstalar e reinstalar os equipamentos. 

 

"Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 

verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato dos 

equipamentos, a vedação e os acabamentos, de conformidade com o projeto e orientações do 

fabricante. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das 

ferragens e estruturas." 

A Fiscalização da EACH que acompanha as obras e serviços. 

 
Atenciosamente, 
 
Tiago M. dos Reis Teixeira 

 
Seção de Licitações e Contratos 
 
EACH - Escola de Artes, Ciências e Humanidades - USP  
Rua Arlindo Béttio, 1000 - Ermelino Matarazzo - São Paulo - SP 
CEP 03828-000 
CNPJ - 63.025.530/0062-26 
Fone: (11) 3091 1017/8826/8819 
 

Em 31 de outubro de 2018 16:55, Licitação - Climat Ar Condicionado <licitacao@arclimat.com.br> 

escreveu: 

Boa Tarde; 

 
Segue pedido de esclarecimentos referente Pregão Presencial 23/2018: 
 
1-Quais são os modelos e capacidades dos equipamentos objeto da licitação? 
 
2- O pagamento do contrato será mensal? 
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3- A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) deve ser emitida somente 1 para o contrato inteiro. Correto? 
 
4- Deve ser feita analise de ar? Se sim, qual a quantidade de pontos internos? 
Para esse serviço precisamos contratar outra empresa especializada neste ramo. Uma vez ganho o 
contrato, devemos solicitar autorização da Universidade de São Paulo para proceder com essa 
contratação?  
 

5- No anexo II do edital consta o seguinte: "Declaro para os devidos fins que durante o período de garantia 

dos bens, tanto este quanto as partes/peças que o compõem e que apresentarem defeitos serão 

reparadas e/ou trocadas e todas as despesas inerentes à reposição e transporte destas correrão por 

conta desta licitante, não cabendo à Universidade quaisquer ônus, em especial no que concerne ao 

envio de itens danificados ao fornecedor e/ou assistência técnica indicada." 

 

No nosso entendimento do edital, é de responsabilidade da contratada: 

- Troca de capacitor de partida do compressor, contatoras, reles e carga de gás.  

 - Garantia de 90 (noventa) dias dos serviços executados por ela e também de 90 (noventa) dias para 

as peças e materiais de nossa responsabilidade ( já citados anteriormente). 

E correrão por conta da contratada todas as despesas inerentes a esses itens. 

 

Sendo assim, por que consta no trecho do edital já citado acima, garantia de bens e das peças que o 

compõem,sendo que somente será de nossa responsabilidade algumas peças? 

 

6- O pregão tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO, sendo assim favor nos esclarecer o que está sendo 

solicitado no edital nos itens abaixo: 

 

"Todas as interligações mecânicas entre as unidades evaporadora e condensadora deverão ser 

executadas com fornecimento e instalação das tubulações frigorígenas de cobre, termicamente 

isoladas com polietileno expandido em ambientes internos e em ambientes externos com espuma 

elastomérica na cor preta. A espessura das tubulações deverá seguir as especificações fornecidas 

pelo fabricante de acordo com a capacidade e a distância entre as unidades evaporadoras e 

condensadoras;" 

 

"Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 

verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato dos 

equipamentos, a vedação e os acabamentos, de conformidade com o projeto e orientações do 

fabricante. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das 

ferragens e estruturas." 

 

Aguardo resposta aos questionamentos. 

 

 

 
FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO 
 
Atenciosamente, 



 

 

 
As informações referentes à presente licitação, seus descritivos, local da sessão pública, 
datas e horários da vistoria e sessão pública permanecem inalterados. 
  
 
 

Tiago M. dos Reis Teixeira 
Pregoeiro 


