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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR: 

MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 

 

1. OBJETO  

1.1. Este documento tem dois objetivos principais, a saber: 

1.1.1. Demonstrar e justificar a necessidade da contratação de serviços 

continuados, sem dedicação exclusiva, de assistência técnica e manutenção em caráter 

preventivo e corretivo, instalação eventual, remanejamento e substituição com fornecimento de 

peças, materiais, mão de obra e componentes dos aparelhos de ar condicionado tipo split, 

aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ) e análise microbiológica química e física do ar 

ambiente nas unidades judiciárias do TJGO, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento.  

1.1.2. Propor a melhor solução para as demandas existentes e futuras de 

aparelhos de ar condicionado, considerando as necessidades das unidades do TJGO.  

 

2. NECESSIDADE A SER SUPRIDA 

2.1. A região do Centro-Oeste brasileiro possui características climáticas que 

requerem o condicionamento de ar para se tornar possível atingir as temperaturas aceitáveis de 

trabalho dentro de ambientes fechados, estas disciplinadas pela Norma Regulamentadora NR 17, 

que trata das questões de ergonomia em ambientes de trabalho, pela Norma Brasileira ABNT 

NBR 16401-2, que trata de parâmetros de conforto térmico em instalações de ar condicionado, 

outras normas internacionais, com destaque para publicações da American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-conditioning Engineers - ASHRAE.  

2.2. Dada a vasta quantidade de edificações deste Poder Judiciário e de 

aparelhos de ar condicionado nelas instalados, fica clara a necessidade de um programa de 

manutenção dos mesmos.  

2.3. Para garantir o pleno funcionamento de máquinas e equipamentos, em 

geral, é necessário elaborar e executar um detalhado programa de manutenção. No caso de 

aparelhos de ar condicionado, esse programa deve incluir manutenções preventivas periódicas e 

corretivas. As manutenções preventivas têm o objetivo de evitar que uma falha ocorra, 

substituindo e verificando diversos aspectos do equipamento de maneira periódica.. As 

manutenções corretivas ocorrem quando já há uma falha ou quebra no equipamento, tendo como 

objetivo reparos imediatos. 

2.4. Com base no levantamento mais recente realizado por este Tribunal, há 

aproximadamente 4900 aparelhos de ar condicionado (split e ACJ somados) instalados em suas 

unidades judiciárias. 

2.5. Atualmente, não há contrato de manutenção de aparelhos de ar 

condicionado split e ACJ em vigência para as unidades do TJGO.  

2.6. A pretensa contratação se justifica, em suma, pela indisponibilidade de 

mão de obra especializada no quadro de servidores do TJGO para a execução de diversos 
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serviços em várias modalidades e, em especial, as que compõem o objeto desta licitação, bem 

como a falta de instrumentos, equipamentos e ferramental para a execução desses serviços.  

2.7. Deve-se considerar ainda que materiais de reposição empregados na 

manutenção de aparelhos de ar condicionado nem sempre são estocáveis pelas suas próprias 

características. Além disso, a aquisição de peças relativas a imprevistos (defeitos decorrentes de 

falhas mecânicas ou fatores externos, por exemplo) dificilmente ocorreria de imediato pela falta 

de mobilidade decorrente da estrutura da máquina pública. Considerando que a demora na 

correção de um defeito pode interferir na preservação da vida e do valor patrimonial dos 

equipamentos, isso poderia causar sérios transtornos à Administração. 

2.8. A Lei nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018, dispõe sobre a manutenção de 

instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes e define que “todos os 

edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado 

artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos 

respectivos sistemas de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais 

à saúde dos ocupantes”. 

2.9. A resolução RE 03/2003 da ANVISA dispõe sobre ambientes fechados 

climatizados e orientações para manter a qualidade do ar interno de acordo com parâmetros 

exigidos por normas técnicas e ressalta a importância de análises microbiológicas do ar 

climatizado.  

2.10. Diante da necessidade de manter as unidades orgânicas de uso do TJGO 

em perfeito e ininterrupto funcionamento, não se vislumbra outra possibilidade, que não seja a 

contratação de empresa de engenharia especializada, com emprego de mão de obra qualificada, 

peças, materiais e tudo que for necessário para que esse serviço não sofra solução de 

continuidade, considerando que essas despesas operacionais são planejadas e consolidadas na 

proposta orçamentária anual. 

2.11. A contratação de serviços de manutenção de ar condicionado têm por 

objetivo garantir o pleno, perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações, sistemas e 

equipamentos, garantindo, assim, a otimização do desempenho e o aumento da vida útil. Essas 

ações devem ser garantidas através de instrumentos ágeis de atuação, para que se tenham 

equipamentos em bom estado de conservação, que atendam os requisitos de segurança e que 

sejam confortáveis e confiáveis. 

2.12. Além dos serviços de manutenção serão necessárias instalações de 

aparelhos durante a execução do contrato. Devido à imprevisibilidade de se definir a data e a 

quantidade de instalações que poderão ser realizadas durante o período do contrato, optou-se por 

deixar o serviço de instalação como eventual. 

 

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

3.1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás elaborou o Plano de Gestão, 

biênio 2019/2021, estabelecendo como meta (Meta 02) o desenvolvimento de iniciativas 

estratégicas que resultem na conscientização socioambiental sustentável. 
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3.2. A mencionada meta vai ao encontro das diretrizes traçadas pela Resolução 

nº 201, de 03 de março de 2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como as 

iniciativas sugeridas no Plano de Logística Sustentável (PLS). 

3.3. De acordo a Resolução nº 201, de 03 de março de 2015, do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ): 

Art. 2º Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão 

adotar modelos de gestão organizacional e de processos 

estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, 

econômica e social.  

Art. 3º Para fins desta Resolução consideram-se: 

IV – práticas de sustentabilidade: ações que tenham como 

objetivo a construção de um novo modelo de cultura 

institucional visando à inserção de critérios de sustentabilidade 

nas atividades do Poder Judiciário. 

3.4. Dentre os objetivos específicos elencados no Plano de Logística 

Sustentável (PLS) pode-se destacar: 

I - Implantar critérios de sustentabilidade nos procedimentos de 

aquisição de bens e serviços do Poder Judiciário Goiano. 

3.5. Em relação ao Planejamento Estratégico 2015/2020 a aquisição está 

alinhada com os seguintes objetivos: 

Objetivo 02 - Internalizar os conceitos de Responsabilidade 

Socioambiental, fomentando ações institucionais com vistas ao 

adequado exercício da cidadania; 

Objetivo 10 - Desenvolver o potencial humano, mantendo o 

equilíbrio entre o trabalho, a saúde e a vida pessoal. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Para que a contratação produza os resultados pretendidos pela 

administração, a contratada deverá: 

4.2. Executar os serviços de manutenção em caráter preventivo, conforme 

PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) a ser elaborado pela Contratada, com 

fornecimento de peças, materiais, mão de obra e componentes dos aparelhos tipo split e ACJ 

para formação de banco de dados e acompanhamento do contrato por parte da fiscalização. 

4.3. Executar os serviços de manutenção em caráter corretivo com 

fornecimento de peças, materiais, mão de obra e componentes dos aparelhos tipo split e ACJ, 

quando solicitada através das Ordens de Serviço. 

4.4. Executar os serviços de análise microbiológica, química e física do ar 

ambiente, coletando as amostras conforme cronograma a ser elaborado pela Contratada e 

aprovado pela fiscalização do contrato e seguindo a estratégia de amostragem da Resolução 

ANVISA nº 09/2003. 

4.5. Prestar assistência técnica acerca dos serviços e equipamentos que 

constituem o objeto do contrato, quando solicitada pela fiscalização e/ou gestão do contrato. 
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4.6. Executar os serviços de instalação eventual, remanejamento e substituição, 

conforme definido e autorizado pela fiscalização do contrato. Somente serão medidos os serviços 

eventuais efetivamente executados e serão faturados no mês subsequente à sua execução; 

4.7. Dado o exposto e considerando que o TJGO não possui quadro técnico 

suficiente para atender a todas as Unidades Judiciárias do Estado, no que tange a manutenção 

periódica e emergencial dos aparelhos de ar condicionado nelas instalados, conclui-se que a 

melhor solução para a necessidade de que trata este estudo (melhor detalhada na Seção 2), é a 

contratação de serviços continuados de engenharia através de empresa especializada e 

comprovadamente capacitada. 

 

5. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO 

5.1. informações importantes para realizar uma estimativa do quantitativo a ser 

contratado são mostradas abaixo, a saber: quantidade de aparelhos instalados a serem mantidos, 

relação de unidades a serem atendidas e relação de serviços a serem executados. 

5.1.1. Quantidade de aparelhos instalados: de acordo com o mais recente 

levantamento realizado, há instalados nas unidades do TJGO, as quantidades de aparelhos de ar 

condicionado mostradas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Quantidade de aparelhos atualmente instalados 

Equipamentos instalados 

Tipo Quantidade 

Capacidade 

[TR] 

ACJ 2156 2156 

Split 2731 3890 

Total 4887 6046 

 

5.1.1.1. Vale notar que, na Tabela 1, a coluna de “Capacidade [TR]” refere-

se a capacidade de refrigeração de cada tipo de aparelho, considerando as diferentes potências de 

cada um. A unidade de medição é tonelada de refrigeração (TR), cuja conversão para a unidade 

mais conhecida de BTU/h é dada por 1 TR = 12.000 BTU/h. 

Atividades de manutenção: para fins de estimativa de quantitativo de serviços a 

serem contratados, é de grande importância a descrição das atividades a serem 

realizadas, bem como suas periodicidades, uma vez que cada atividade demanda 

uma quantidade de mão de obra diferente. Listas de legendas das atividades e da 

periodicidade dos serviços de manutenção são mostradas nas Tabelas 2 e 3, 

respectivamente. A relação das atividades padrão a serem realizadas em 

manutenções preventivas é mostrada na Tabela 3 juntamente com o cronograma 

mínimo de execução. Ressalta-se que esses são apenas os serviços mínimos 

necessários para cumprir o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), 

melhor descrito no Termo de Referência. A ocorrência de reparos corretivos 

eventuais foi estimada e está incluída nos requisitos de contratação, e uma 
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estimativa do valor desses serviços é vista detalhadamente no Termo de 

Referência. 

Tabela 2 – Siglas das atividades de manutenção 

Atividades de manutenção 

Siglas Descrição das atividades 

VR 

Na verificação de um componente, além do aspecto geral, 

observar operação, limpeza, corrosão, desgaste, fixação e 

lubrificação (quando aplicáveis). Corrigir imediatamente 

caso qualquer dos parâmetros esteja fora do padrão 

AJ 
O ajuste deve ser feito independentemente de necessidade 

aparente 

LB 

A lubrificação consiste na retirada do lubrificante antigo e 

substituição por um novo, deve ser feita 

independentemente de necessidade aparente 

LM 
A limpeza e deve ser feita independentemente de 

necessidade aparente 

LA Fornecimento de laudo de avaliação 

 

Tabela 3 – Legendas da periodicidade das atividades de manutenção 

Periodicidade da manutenção 

Siglas Descrição 

M Mensal 

T Trimestral 

S Semestral 

A Anual 

 

Tabela 4 – Atividades a serem executadas 

Cronograma mínimo de manutenção 

Descrição dos itens e/ou 

procedimentos 

Equipamentos a que se 

aplicam 
Atividade Periodicidade 

Superfície interna, externa e 

acessórios 
ACJ + SPLIT LM M 
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Cronograma mínimo de manutenção 

Descrição dos itens e/ou 

procedimentos 

Equipamentos a que se 

aplicam 
Atividade Periodicidade 

Filtro de ar ACJ + SPLIT VR + LM M 

Sistema de drenagem e 

bandeja 
SPLIT + VRF VR M 

Instalação elétrica, cabos, 

contatos e terminais 
ACJ + SPLIT VR T 

Ruídos e vibrações anormais ACJ + SPLIT VR M 

Vazamento de ar, refrigerante 

e óleo 
ACJ + SPLIT VR M 

Botoeiras, interruptores e 

sinais de display 
ACJ + SPLIT VR M 

Dispositivos de controle e 

proteção 
ACJ + SPLIT VR M 

Aspecto geral 
Ventilador para insuflamento 

ou exaustão 
VR M 

Filtro de ar Ventilador para insulflamento LM M 

Filtro de ar Ventilador para insulflamento LM T 

Isolamento térmico da 

máquina 
ACJ + SPLIT VR S 

Eliminar danos e corrosão na 

estrutura da máquina 
ACJ + SPLIT VR S 

Motores, polias, hélices e 

turbinas 
ACJ + SPLIT VR + LM T 
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Cronograma mínimo de manutenção 

Descrição dos itens e/ou 

procedimentos 

Equipamentos a que se 

aplicam 
Atividade Periodicidade 

Resistência do isolamento dos 

motores e compressores 
ACJ + SPLIT VR S 

Reapertar conexões elétricas 

e mecânicas 
ACJ + SPLIT AJ S 

Retocar pintura ACJ + SPLIT AJ S 

Fixação de difusores e 

grelhas 
ACJ + SPLIT AJ S 

Rolamentos e mancais ACJ + SPLIT LB S 

Serpentinas e aletas do 

evaporador e condensador 
ACJ + SPLIT VR + LM S 

Grades de ventilação e 

exaustão 
ACJ + SPLIT VR T 

Regulagem do termostato de 

operação 
ACJ + SPLIT VR T 

Fecho das tampas e parafusos 

de fixação 
ACJ + SPLIT VR T 

Tensão e corrente elétrica de 

serviço dos compressores 
ACJ + SPLIT VR+ RE T 

Tensão e corrente elétrica de 

serviço dos motores dos 

ventiladores 

ACJ + SPLIT VR+ RE T 

Temperatura ambiente ACJ + SPLIT VR+ RE T 

Temperatura de insuflamento ACJ + SPLIT VR+ RE T 
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Cronograma mínimo de manutenção 

Descrição dos itens e/ou 

procedimentos 

Equipamentos a que se 

aplicam 
Atividade Periodicidade 

Temperatura de retorno ACJ + SPLIT VR+ RE T 

Temperatura do ar externo ACJ + SPLIT VR+ RE T 

Tensão de alimentação ACJ + SPLIT VR+ RE T 

Vibração do capilar ACJ + SPLIT VR T 

Isolamento térmico da rede 

frigorígena 
SPLIT VR T 

Dispositivos de controle, 

proteção e segurança 
ACJ + SPLIT AJ S 

Pressão de equilíbrio e 

funcionamento do fluido 

refrigerante 

ACJ + SPLIT VR + RE S 

Análise microbiológica, 

química e física 
PRÉDIOS LA S 

 

5.1.2. Unidades atendidas: para estimar custos como deslocamento, mão de 

obra e diárias, é necessário saber a localização de todas as unidades a serem atendidas. Portanto, 

na Tabela 5, encontra-se uma relação de todas as unidades do TJGO que deverão ser atendidas 

pela pretensa contratação. 

 

Tabela 5 – Unidades a serem atendidas 

Região Comarca Unidades Judiciárias 

Região 1 - Pólo 

 

 

Goiânia 

 2º E 6º Juizado Especial Cível 

4º Juizado Especial Cível 

Anexo I: Rua 19 

Anexo II: Rua 18 
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Região Comarca Unidades Judiciárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 1 - Goiânia 

Auditoria Militar 

Centro De Distribuição 

Fórum Criminal 

Fórum Cível 

Creche 

Juizado Da Infância E Juventude 

Junta Médica 

Anápolis 

Fórum Central 

Juizado Da Infância 

1º E 2º Juizado Esp Cível 

3º Juizado Esp Cível 

4º Juizado Esp Cível 

Aparecida de Goiânia 
Fórum Central 

Fórum Garavelo 

Araçu Fórum De Araçu 

Bela Vista de Goiás Fórum De Bela Vista De Goiás 

Cromínia Fórum De Cromínia 

Goianápolis Fórum De Goianápolis 

Goianira Fórum De Goianira 

Guapó Fórum De Guapó 

Hidrolândia Fórum De Hidrolândia 

Inhumas Fórum De Inhumas 

Itauçu Fórum De Itauçu 

Leopoldo de Bulhões Fórum De Leopoldo De Bulhões 

Nazário Fórum De Nazário 

Nerópolis Fórum De Nerópolis 

Petrolina de Goiás Fórum De Petrolina De Goiás 

Senador Canedo Fórum De Senador Canedo 

Trindade Fórum De Trindade 

Varjão Fórum De Varjão 

Lote 2 - Pólo Rio 

Verde 

Rio verde Fórum De Rio Verde 

Acreúna Fórum De Acreúna 

Cachoeira Alta Fórum De Cachoeira Alta 

Caçu Fórum De Caçu 

Caiapônia Fórum De Caiapônia 

Edéia Fórum De Edéia 

Itajá Fórum De Itajá 
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Região Comarca Unidades Judiciárias 

Maurilândia Fórum De Maurilândia 

Mineiros Fórum De Mineiros 

Montividiu Fórum De Montividiu 

Paranaiguara Fórum De Paranaiguara 

Quirinópolis Fórum De Quirinópolis 

Santa Helena de Goiás Fórum De Santa Helena De Goiás 

São Simão Fórum De São Simão 

Serranópolis Fórum De Serranópolis 

Lote 3 - São Luis dos 

Montes Belos 

São Luis dos Montes Belos Fórum De São Luis De Montes Belos 

Anicuns Fórum De Anicuns 

Aragarças Fórum De Aragarças 

Aurilândia Fórum De Aurilândia 

Cidade de Goiás Fórum De Cidade De Goiás 

Fazenda Nova Fórum De Fazenda Nova 

Firminópolis Fórum De Firminópolis 

Iporá Fórum De Iporá 

Israelândia Fórum De Israelândia 

Itaberaí Fórum De Itaberaí 

Itapirapuã Fórum De Itapirapuã 

Ivolândia Fórum De Ivolândia 

Jandaia Fórum De Jandaia 

Jussara Fórum De Jussara 

Montes Claros de Goiás Fórum De Montes Claros De Goiás 

Mossâmedes Fórum De Mossâmedes 

Mozarlândia Fórum De Mozarlândia 

Nova Crixás Fórum De Nova Crixás 

Palmeiras de Goiás Fórum De Palmeiras De Goiás 

Paraúna Fórum De Paraúna 

Piranhas Fórum De Piranhas 

Sanclerlândia Fórum De Sanclerlândia 

São Miguel do Araguaia Fórum De São Miguel Do Araguaia 

Turvânia Fórum De Turvânia 

Lote 4 - Ceres 

Ceres Fórum De Ceres 

Barro Alto Fórum De Barro Alto 

Campinorte Fórum De Campinorte 

Carmo do Rio Verde Fórum De Carmo Do Rio Verde 

Cocalzinho de Goiás Fórum De Cocalzinho De Goiás 
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Região Comarca Unidades Judiciárias 

Corumbá de Goiás Fórum De Corumbá De Goiás 

Crixás Fórum De Crixás 

Estrela do Norte Fórum De Estrela Do Norte 

Formoso Fórum De Formoso 

Goianésia Fórum De Goianésia 

Itaguaru Fórum De Itaguaru 

Itapaci Fórum De Itapaci 

Itapuranga Fórum De Itapuranga 

Jaraguá Fórum De Jaraguá 

Mara Rosa Fórum De Mara Rosa 

Minaçu Fórum De Minaçu 

Niquelândia Fórum De Niquelândia 

Pirenópolis Fórum De Pirenópolis 

Porangatu Fórum De Porangatu 

Rialma Fórum De Rialma 

Rubiataba Fórum De Rubiataba 

Santa Terezinha de Goiás Fórum De Santa Terezinha De Goiás 

Taquaral de Goiás Fórum De Taquaral De Goiás 

Uruaçu Fórum De Uruaçu 

Uruana Fórum De Uruana 

Lote 5 - Luziânia 

Luziânia Fórum De Luziânia 

Abadiânia Fórum De Abadiânia 

Águas Lindas de Goiãs Fórum De Águas Lindas De Goiás 

Alexânia Fórum De Alexânia 

Alto Paraíso de Goiás Fórum De Alto Paraíso De Goiás 

Alvorada do Norte Fórum De Alvorada Do Norte 

Campos Belos Fórum De Campos Belos 

Cavalcante Fórum De Cavalcante 

Cidade Ocidental Fórum De Cidade Ocidental 

Cristalina Fórum De Cristalina 

Flores de Goiás Fórum De Flores De Goiás 

Formosa Fórum De Formosa 

Iaciara Fórum De Iaciara 

Novo Gama Fórum De Novo Gama 

Padre Bernardo Fórum De Padre Bernardo 

Planaltina Fórum De Planaltina 

Posse Fórum De Posse 
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Região Comarca Unidades Judiciárias 

Santo Antônio do 

Descoberto 

Fórum De Santo Antônio Do 

Descoberto 

São Domingos Fórum De São Domingos 

Silvânia Fórum De Silvânia 

Valparaíso de Goiás Fórum De Valparaíso De Goiás 

Lote 6 - Caldas 

Novas 

Caldas Novas Fórum De Caldas Novas 

Bom Jesus de Goiás Fórum De Bom Jesus De Goiás 

Buriti Alegre Fórum De Buriti Alegre 

Cachoeira Dourada Fórum De Cachoeira Dourada 

Catalão Fórum De Catalão 

Corumbaíba Fórum De Corumbaíba 

Cumari Fórum De Cumari 

Goiandira Fórum De Goiandira 

Goiatuba Fórum De Goiatuba 

Ipameri Fórum De Ipameri 

Itumbiara Fórum De Itumbiara 

Joviânia Fórum De Joviânia 

Morrinhos Fórum De Morrinhos 

Orizona Fórum De Orizona 

Panamá Fórum De Panamá 

Piracanjuba Fórum De Piracanjuba 

Pires do Rio Fórum De Pires Do Rio 

Pontalina Fórum De Pontalina 

Santa Cruz de Goiás Fórum De Santa Cruz De Goiás 

Urutaí Fórum De Urutaí 

Vianópolis Fórum De Vianópolis 

 

 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

6.1. Como o objeto deste documento trata de contratação de serviços 

continuados de engenharia, as especificações técnicas são relacionadas à qualificação necessária 

da empresa a ser contratada.   

6.2. De maneira geral, para atender a demanda proposta, a empresa deverá ter 

capacidade para realizar os serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionado em 

diversos locais do estado, eventualmente de maneira simultânea, o que implica ter equipe 

qualificada disponível nos polos das regiões acima listadas. 

6.3. Além disso, a empresa deve ter, em seu quadro de funcionários, os 

seguintes profissionais: 
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I - Engenheiro Mecânico  

II - Supervisor de Manutenção de Aparelhos Térmicos  

III - Mecânico de Manutenção de Refrigeração  

IV - Auxiliar de Refrigeração 

6.3.1. Engenheiro Mecânico: Caberá a este profissional a responsabilidade 

técnica dos serviços, supervisionando sua execução e garantindo que as normas estejam sendo 

cumpridas; estabelecer indicadores de qualidade da manutenção visando a melhoria contínua; 

elaborar documentação técnica, incluindo os relatórios mensais de manutenção e o PMOC; 

administrar recursos humanos e financeiros. 

6.3.2. Supervisor de Manutenção de Aparelhos Térmicos: Caberá a este 

profissional a supervisão do Contrato, recebimento de ordem de serviços, distribuição dos 

serviços às equipes de manutenção e supervisão do atendimento aos chamados. 

6.3.3. Mecânico de Refrigeração: deverá possuir curso técnico de refrigeração e 

experiência mínima de 02 (dois) anos em serviços de manutenção de sistemas de ar 

condicionado. Caberá a este profissional, prestar assistência técnica, instalar, realizar 

manutenção em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com normas de segurança e 

qualidade. Orçar serviços e elaborar documentação técnica. 

6.3.4. Auxiliar do Mecânico de Refrigeração: tem como função auxiliar o 

Mecânico de Refrigeração e deverá trabalhar sempre sob sua supervisão. 

6.3.5. A contratada deverá disponibilizar tantos profissionais habilitados quantos 

forem necessários à execução dos serviços. As equipes de manutenção não configuram 

dedicação exclusiva de mão de obra, visto que os empregados da contratada não necessitam ficar 

à disposição nas dependências da contratante para a prestação dos serviços, podendo atender 

outros contratos.  

6.3.6. A contratada deverá fornecer toda a documentação comprobatória da 

qualificação técnica e da experiência dos funcionários que prestarão os serviços de que trata este 

documento, quando solicitada pelo TJGO. 

6.3.7. No Termo de Referência, as especificações técnicas da contratação são 

mais detalhadamente discutidas. 

 

7. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE CUSTO 

7.1. O objeto deste estudo preliminar é a contratação de serviços continuados 

de manutenção nos aparelhos de ar condicionado das unidades judiciárias administradas pelo 

TJGO. Isso implica uma série de custos, desde materiais de insumo e mão de obra até diárias. 

7.2. Portanto, foi feita uma estimativa dos custos, detalhada na Planilha de 

Estimativa de Custos e Formação de Preços (Anexo II do Termo de Referência), levando em 

conta uma série de fatores referentes aos serviços a serem contratados. 

7.3. Para a determinação de valores referentes à preços de ferramentas, peças, 

custos de transporte, dentre outros, foram utilizadas tabelas oficiais AGETOP e SINAPI e, 

quando necessário, tabelas da Base de Dados SBC e cotação de mercado. 

7.4. Vale destacar que foi considerado que serão pagas diárias apenas para 

unidades que distem mais de 80 km do polo da região.  
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7.5. Com base no acima exposto e no que foi calculado na referida planilha, os 

seguintes valores globais estimados foram obtidos: 

 
 

 
 

 
 

Valor Mensal dos Serviços de Manutenção 29.022,40R$             

Valor Mensal Consolidado 35.770,15R$             

Valor Global (12 meses) 429.241,77R$           

Valor Mensal dos Serviços Eventuais de Instalação e 

Remanejamento de Aparelhos*

Resumo de Custos Estimados - Lote 1 (Goiânia)

6.747,75R$              

* Somente serão medidos os serviços eventuais autorizados previamente pela 

fiscalização e efetivamente executados, os quais serão faturados no mês 

subsequente às suas execuções.

Valor Mensal dos Serviços de Manutenção 27.933,88R$             

Valor Mensal Consolidado 35.414,19R$             

Valor Global (12 meses) 388.970,26R$           

* Somente serão medidos os serviços eventuais autorizados previamente pela 

fiscalização e efetivamente executados, os quais serão faturados no mês 

subsequente às suas execuções.

Resumo de Custos Estimados - Lote 2 (Rio verde)

Valor Mensal dos Serviços Eventuais de Instalação e 

Remanejamento de Aparelhos*
4.480,31R$              

Valor Mensal dos Serviços de Manutenção 26.294,91R$             

Valor Mensal Consolidado 30.485,83R$             

Valor Global (12 meses) 365.829,98R$           

Resumo de Custos Estimados - Lote 3 (São Luis dos Montes Belos)

Valor Mensal dos Serviços Eventuais de Instalação e 

Remanejamento de Aparelhos*
4.190,92R$              

* Somente serão medidos os serviços eventuais autorizados previamente pela 

fiscalização e efetivamente executados, os quais serão faturados no mês 

subsequente às suas execuções.
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7.6. O resumo dos custos estimados por lote, juntamente com o total de TR’s 

instalados pode ser visto abaixo: 

  

Valor Mensal dos Serviços de Manutenção 26.570,12R$             

Valor Mensal Consolidado 30.945,22R$             

Valor Global (12 meses) 371.342,66R$           

Resumo de Custos Estimados - Lote 4 (Ceres)

Valor Mensal dos Serviços Eventuais de Instalação e 

Remanejamento de Aparelhos*
4.375,10R$              

* Somente serão medidos serviços eventuais autorizados previamente pela 

fiscalização e efetivamente executados, os quais serão faturados no mês 

subsequente às suas execuções.

Valor Mensal dos Serviços de Manutenção 37.820,33R$             

Valor Mensal Consolidado 43.883,21R$             

Valor Global (12 meses) 526.598,53R$           

Valor Mensal dos Serviços Eventuais de Instalação e 

Remanejamento de Aparelhos*
6.062,88R$              

* Somente serão medidos os serviços eventuais autorizados previamente pela 

fiscalização e efetivamente executados, os quais serão faturados no mês 

subsequente às suas execuções.

Resumo de Custos Estimados - Lote 5 (Luziânia)

Valor Mensal dos Serviços de Manutenção 26.077,31R$             

Valor Mensal Consolidado 30.323,83R$             

Valor Global (12 meses) 363.885,97R$           

* Somente serão medidos os serviços eventuais autorizados previamente pela 

fiscalização e efetivamente executados, os quais serão faturados no mês 

subsequente às suas execuções.

Resumo de Custos Estimados - Lote 6 (Caldas Novas)

Valor Mensal dos Serviços Eventuais de Instalação e 

Remanejamento de Aparelhos*
4.246,52R$              
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8. SOBRE O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

8.1. O estado de Goiás foi dividido estrategicamente em 06 (seis) regiões que 

representam os lotes da licitação, conforme indicado na figura 01. 

Figura 1 - Regiões/Lotes 

 
8.1.1. Cada região possui uma cidade polo. 

8.1.2. O agrupamento das Unidades Judiciárias nos lotes supracitados foi 

realizado levando-se em consideração os seguintes aspectos: 

 Agrupamento de aproximadamente o mesmo número de cidades por região 

 Eficiência de deslocamento da Contratada, tomando como ponto de partida a cidade polo 

e observando a existência de acessos por rodovias pavimentadas. 

 Histórico de solicitações de manutenção 

 Peculiaridade dos prédios de Goiânia e da região metropolitana, como prédios mais 

verticalizados e equipamentos de maior porte. 

 Divisão isonômica do estado de forma a assegurar a oportunidade igual a todos os 

interessados em participar do processo licitatório e também o comparecimento do maior 

número possível de concorrentes ao certame. 

Lote Cidade Pólo Capacidade [TR] Valor Total

1 Região Metropolitana de Goiânia 1381 429.241,77R$      

2 Rio Verde 919 388.970,26R$      

3 São Luís de Montes Belos 860 365.829,98R$      

4 Ceres 896 371.342,66R$      

5 Luziânia 1245 526.598,53R$      

6 Caldas Novas 873 363.885,97R$      

6173 2.445.869,17R$   

Resumo - Valores de manutenção por Lote

Total

Nº Processo PROAD: 201907000181705

Assinado digitalmente por: ROBERTO DUTRA ALVES , ASSESSOR(A) AUXILIAR II; e outros, em 01/08/2019 às 13:52.
Para validar este documento informe o código 239521479579 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 
Divisão de Manutenção Predial do Interior 

_______________________________________________________________________________________________ 
DMPI - Rua 18, nº 508, Setor. Oeste, Goiânia – GO, CEP 74120-080 Fone: (62) 3236-3400 - www.tjgo.jus.br 

 

 Aumento da competitividade e do potencial de execução do contrato, implicando em 

vantajosidade à Administração. 

 

9. ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

9.1. Por se tratar da aquisição de serviços técnicos de manutenção e, 

eventualmente, de instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo split, não serão necessárias 

adequações ao ambiente do TJGO. 

9.2. Os serviços periódicos de manutenção poderão, em sua maioria, serem 

realizados in loco, não sendo necessárias alterações ou intervenções de construção civil nos 

ambientes climatizados; 

9.3. Ademais, serviços de manutenção corretiva eventualmente necessários 

também não alterarão os ambientes das Unidades Judiciárias, uma vez que, conforme previsto no 

Termo de Referência, no caso de ser necessária a remoção de aparelho para reparos técnicos em 

outro local, deverá ser fornecido imediatamente equipamento substituto de mesma especificação 

técnica, ou superior, de modo que o atendimento do ambiente não seja prejudicado. 

9.4. A instalação eventual de aparelhos deverá ser feita por empresa 

especializada, credenciada pela fabricante dos mesmos, o que faz com que não seja necessário 

treinamento ou capacitação dos servidores do TJGO para a conclusão da contratação. 

9.5. Além disso, por se tratar de aparelhos split, as intervenções de construção 

civil para a instalação de tais produtos são mínimas, normalmente sendo constituídas apenas de 

pequenos furos na parede para passagem da tubulação frigorígena e de drenagem.  

9.6. Levando em conta que o TJGO dispõe de equipe técnica de Engenharia, 

também não será necessária capacitação de servidores para a fiscalização do contrato. 

 

10. SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Para a determinação da viabilidade da contratação, foram considerados os 

seguintes aspectos: 

10.1.1. A necessidade da contratação (exposta na Seção 2); 

10.1.2. A determinação de que a melhor solução para atender a demanda é a aqui 

proposta (extensivamente discutida na Seção 4); 

10.1.3. Os valores estimados calculados (demonstrados na Seção 7); 

10.1.4. Os benefícios advindos da contratação, a saber: 

I – Redução de consumo de energia elétrica, uma vez que 

aparelhos devidamente mantidos e reparados tendem a 

consumir menos energia; 

II – Redução de gastos altos e inesperados com 

manutenções corretivas, já que, com o plano de 

manutenção devidamente elaborado e executado, a 

tendência é de que os reparos emergenciais diminuam 

drasticamente ou sejam até eliminados; 

III – Valorização dos patrimônios do TJGO, lembrando 

que ambientes devidamente climatizados, com aparelhos 
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em pleno funcionamento são, via de regra, mais 

valorizados financeiramente; 

IV – Contribuição ecológica e ambiental, já que aparelhos 

com funcionamento correto, utilizando peças e materiais 

de insumo de alta qualidade atendem à legislação 

ambiental vigente; 

V – Climatização mais eficiente e manutenção mais 

estável e duradoura da temperatura do ambiente, 

melhorando a saúde laboral e atendendo aos requisitos 

normativos de ergonomia em ambientes de trabalho; 

VI – Melhoria da qualidade do ar interior, considerando 

que aparelhos periodicamente limpos e mantidos 

apresentam menor chance de proliferação de 

microrganismos potencialmente nocivos à saúde humana. 

Além disso, a necessidade da análise microbiológica 

periódica, conforme detalhado no Termo de Referência, 

resultará em um constante monitoramento e controle da 

qualidade do ar dos ambientes climatizados. 

VII – Aumento da vida útil dos equipamentos de ar 

condicionado. 

10.2. Com base em todos esses aspectos, conclui-se que a contratação é, de fato, 

viável e necessária para o pleno funcionamento das unidades judiciárias do TJGO. 

 

11. SOBRE A GESTÃO DO CONTRATO 

11.1. O gestor do contrato será o Diretor do Departamento de Infraestrutura e 

Manutenção Predial; 

11.2. A equipe de fiscalização, composta pelo fiscal técnico, fiscal 

administrativo e fiscal setorial (conforme atribuições definidas em lei) será designada pelo gestor 

do contrato, conforme a demanda e disponibilidade momentânea dos servidores desse 

Departamento. 

 

 

 

Eng. Mecânico Thiago Pandim Barbosa Machado 

Divisão de Manutenção Predial da Capital 
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