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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR: 
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 

 

1. INTRODUÇÃO 
1.1. Este documento tem dois objetivos principais, a saber:  
1.1.1. Demonstrar e justificar a necessidade da aquisição de novos aparelhos de 

ar condicionado para as unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO;  
1.1.2. Propor a melhor solução para as demandas existente e futura de aparelhos 

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

2. NECESSIDADE A SER SUPRIDA 
2.1. Este estudo técnico preliminar foi elaborado para a análise da viabilidade 

de aquisição de aparelhos de ar condicionado, visando atender às necessidades de climatização 
nas edificações deste Poder Judiciário em que não há sistema de refrigeração central. 

2.2. 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 e 
outras normas internacionais, com destaque para publicações da American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-conditioning Engineers – ASHRAE. 

2.3. Para atender a essa demanda, se faz necessária a aquisição de novos 
aparelhos de ar condicionado, seja para instalação em locais onde não há aparelhos instalados ou 
para substituição de aparelhos antigos já existentes. 

2.4. A demanda atual das unidades do TJGO supera 700 aparelhos (conforme 
demonstrado na seção “Estimativa de Quantitativo”) de diversas potências. Esse número é 
resultado da soma das solicitações formais de substituição de aparelhos com defeitos irreparáveis 
(cerca de 400 unidades) com a substituição de todos os aparelhos do tipo “Ar Condicionado de 
Janela” – ACJ (cerca de 300 unidades). 

2.5. A instalação de aparelhos em ambientes fechados onde não há sistema de 
climatização é justificada, como exposto acima, pelas próprias características climáticas da 
Região Centro-Oeste do Brasil. Já a substituição dos aparelhos do tipo ACJ é justificada pelo 
fato de que, por se tratar de aparelhos monobloco, nos quais o compressor e o circuito de 
evaporação ficam na mesma unidade (instalada na parede do ambiente a ser refrigerado), o nível 
de ruído gerado costuma ser muito alto, prejudicando o ambiente de trabalho. Além disso, como 
dito acima, a maioria dos aparelhos do tipo ACJ instalados nas unidades do TJGO são muito 
antigos, de modo que, além de já não operarem de maneira ótima, não dispõem de tecnologias 
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mais modernas que reduzem consumo energético e são mais corretas do ponto de vista 
ecológico. 

 
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 03) o desenvolvimento de iniciativas 
estratégicas que resultem na conscientização socioambiental sustentável.  

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 

4.2. Com o intuito de cumprir os requisitos mínimos de refrigeração 
necessários para a climatização dos ambientes internos das unidades do TJGO, previstos pelas 
normas técnicas aplicáveis, bem como atender a princípios de eficiência, economia e 
responsabilidade ambiental, os aparelhos a serem adquiridos devem ter as seguintes 
características gerais: 

I- Possuir a potência correta para a climatização do 
local onde será instalado (entre 12.000 e 60.000 BTU/h); 
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II- Ter alta eficiente energética; 
III- Produzir baixo nível de ruídos; 
IV- Permitir manutenção simples, considerando a 
especialização da mão e obra e aquisição de peças e 
componentes; 

4.3. Além disso, considerando que o quadro de funcionários capacitados do 
TJGO para a instalação de aparelhos de ar condicionado não é suficiente para atender a grande 
demanda de aparelhos em diversas comarcas do Estado, bem como os benefícios de se garantir 
que as instalações sejam feitas por empresa credenciada pela fabricante dos aparelhos, fica clara 
a necessidade de ser acrescida, no objeto da aquisição, a instalação dos aparelhos, inclusive com 
todos os materiais e mão de obra necessária para a realização dos serviços. 

4.4. Levando em conta o que há disponível atualmente no mercado brasileiro, 
há basicamente 04 (quatro) tipos de aparelhos de ar condicionado, a saber: 

4.4.1. Ar condicionado portátil: é uma unidade móvel de condicionamento de 
ar, facilmente manuseada e deslocada dentro de um ambiente. Entretanto, aparelhos desse tipo 
também exigem uma tubulação de drenagem (normalmente feita para que o condensado escoe na 
parte externa do ambiente), normalmente são menos eficientes do que outros tipos de aparelhos e 
podem gerar altos níveis de ruído. Além disso, podem ser necessárias várias unidades para 
refrigerar um ambiente que, com o uso de outro tipo de aparelho, poderia ser refrigerado com 
apenas uma unidade. Alguns fabricantes desse tipo de aparelho são: Agratto, Elgin, Electrolux, 
Midea, Schulz, Olimpia Splendid. 

 
Figura 1 – Ar condicionado portátil. (Fonte: Frigelar. Disponível em: 

https://www.frigelar.com.br/tipos-de-ar) 
 

4.4.2. Ar condicionado de janela – ACJ: consiste em uma única unidade, que 
inclui o circuito de evaporação e o circuito de condensação e é normalmente instalada na parede 
do ambiente a ser refrigerado. Esse tipo de aparelho era muito comum em casas, edifícios 
residenciais e mesmo edifícios comerciais até poucos anos atrás, devido ao seu baixo custo, fácil 
instalação e fácil manutenção. Entretanto, sua popularidade vem diminuindo com o tempo por 
conta do aumento de opções no mercado a preços competitivos, bem como pelo seu baixo apelo 
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estético e altos níveis de ruído gerados. Alguns fabricantes desse tipo de aparelho são: Elgin, 
Springer, Midea. 

 
Figura 2 – Ar condicionado de janela - ACJ. (Fonte: Frigelar. Disponível em: 

https://www.frigelar.com.br/tipos-de-ar) 
 

4.4.3. Ar condicionado do tipo split: o termo em inglês split (separado, em 
tradução livre), se refere ao fato de que, nesses aparelhos, a unidade condensadora (externa) é 
fisicamente separada da unidade evaporadora (interna). Desse modo, se reduz significativamente 
o nível de ruído gerado no ambiente interno, uma vez que o compressor (instalado na unidade 
condensadora) fica no ambiente externo. Existem diversas configurações desse tipo de aparelho, 
dentre as quais se destacam: 

a) Split cassete: a unidade evaporadora é embutida no 
teto, normalmente no centro da sala, pois possui quatro 
saídas de ar, gerando uma distribuição mais uniforme 
do ar refrigerado em todas as direções. Entretanto, não 
pode ser instalado na parede, o que impossibilita seu 
uso em locais com pequeno espaço entreforro. Alguns 
fabricantes desse tipo de aparelho são: Carrier, Elgin, 
Fujitsu, Hitachi, LG, Trane, etc. 
 

 
Figura 3 – Ar condicionado split cassete. (Fonte: Frigelar. Disponível em: 

https://www.frigelar.com.br/tipos-de-ar) 
b) Split piso e teto: normalmente utilizados para grandes 

espaços, por possuírem potências elevadas, podem ser 
instalados no chão ou no teto e a unidade evaporadora 
tem aparência similar ao split high wall.  
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Figura 4 – Ar condicionado split piso e teto. (Fonte: Frigelar. Disponível em: 

https://www.frigelar.com.br/tipos-de-ar) 
 

c) Split teto: muito similar ao piso e teto, com a diferença 
de que só podem ser instalados no teto, e possuem 
configurações de potência ainda mais elevadas, 
chegando a 80 kBTU/h. 

 
Figura 5 – Ar condicionado split teto. (Fonte: Frigelar. Disponível em: 

https://www.frigelar.com.br/tipos-de-ar) 
 

d) Split High Wall: comumente chamado de split hi wall 
ou minisplit, consiste em uma unidade evaporadora 
discreta, silenciosa e com grande apelo estético, 
instalada na parte superior da parede interna do 
ambiente a ser refrigerado e uma unidade 
condensadora instalada na parte externa. É a solução 
mais utilizada atualmente para a climatização de 
ambientes individuais de diferentes dimensões, devido 
à sua popularização, de modo que há, no mercado, 
diversos modelos a preços competitivos. Alguns 
fabricantes desse tipo de aparelho são: Carrier, Daikin, 
Fujitsu, Samsung, Elgin, Midea, Gree, Philco, 
Panasonic, etc. 
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Figura 5 – Ar condicionado split hi wall. (Fonte: Frigelar. Disponível em: 

https://www.frigelar.com.br/tipos-de-ar) 
 

e) Multi split: consiste em uma única unidade 
condensadora conectada a duas ou mais unidades 
evaporadoras. É uma boa solução quando não há 
espaço externo suficiente para a instalação de diversas 
condensadoras, mas exige, para seu funcionamento 
correto, um bom controle de vazão variável de fluido 
refrigerante, uma vez que é responsável por climatizar 
diferentes ambientes com cargas térmicas 
eventualmente distintas. Alguns fabricantes desse tipo 
de aparelho são: Elgin, Daikin, LG, Fujitsu, etc. 
 

 
Figura 6 – Ar condicionado multi split. (Fonte: Frigelar. Disponível em: 

https://www.frigelar.com.br/tipos-de-ar) 
4.5. Além dos modelos acima citados, é importante também ressaltar que há, 

atualmente, diversos modelos de aparelhos de ar condicionado que utilizam a tecnologia 
inverter. A respeito dessa tecnologia, vale ressaltar alguns pontos. 

4.5.1. Esse termo refere-se basicamente ao fato de que, em aparelhos inverter, o 
compressor opera de maneira contínua, com um inversor elétrico dentro do drive de frequência 
variável. Isso significa que, diferentemente dos compressores tradicionais, que funcionam de 
maneira intermitente (ligam quando a temperatura do ambiente excedeu a desejada e desligam 
assim que atingem a temperatura programada), o compressor de um aparelho inverter funciona 
constantemente, variando apenas sua rotação, para manter sempre a temperatura do ambiente no 
nível desejado. 
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4.5.2. Dentre as vantagens desse tipo de tecnologia em comparação com os 
aparelhos convencionais, ressaltam-se: alcance da temperatura desejada mais rapidamente, maior 
estabilidade na temperatura do ambiente (gerando maior conforto térmico), menor ruído gerado, 
obrigatoriedade de uso de fluido refrigerante ecológico (normalmente R410a) e, principalmente, 
redução do consumo de energia. Em aplicações residenciais e comerciais devidamente 
dimensionadas, aparelhos com tecnologia inverter reduzem sensivelmente o consumo de energia, 
uma vez que não há consumo desnecessário de energia em ciclos de partida/parada dos 
compressores e a temperatura interna é mantida por maior tempo. O preço de aparelhos com essa 
tecnologia é, de fato, maior do que os de aparelhos convencionais. A manutenção, por haver 
maior número de componentes eletrônicos no sistema, também costuma ser mais custosa. Esses 
são os dois principais motivos pelos quais essa tecnologia não é hegemônica no mercado. 
Entretanto, nos últimos anos, a popularização desses aparelhos fez com que os preços atingissem 
níveis competitivos e, com a maior presença deles no mercado, aumentou também o número de 
empresas e profissionais capacitados para realizar sua instalação e manutenção, tornando a 
tecnologia inverter cada vez mais atrativa. 

4.5.3. De fato, muitas pesquisas vêm sendo realizadas ao redor do mundo sobre a 
eficiência real de aparelhos desse tipo. Jamali e Sukri (2018) realizaram, na Índia, uma análise 
econômica de unidades convencionais em comparação com unidades inverter para aplicações 
residenciais. Eles determinaram experimentalmente que aparelhos inverter reduzem até 65% do 
consumo de energia, tendo um período de payback (PP) de pouco mais de 3 anos. Sami (2019) 
fez um estudo similar, no qual determinou a viabilidade econômica de aparelhos inverter em 
comparação com aparelhos convencionais. Ele concluiu que, além de consumir menos energia de 
maneira imediata, o uso prolongado de aparelhos inverter resulta em economias cada vez 
maiores de energia, como se pode ver na Fig. 7, que mostra o custo anual de consumo de energia 
elétrica para aparelhos convencionais e inverter. Além disso, no mesmo estudo é demonstrado 
que, diversos horários do dia, o consumo de aparelhos inverter é significativamente menor do 
que aparelhos convencionais, como mostra a Fig. 8. 
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Figura 7 – Custo anual de consumo de energia elétrica para aparelhos convencionais e inverter. 
Fonte: SAMI (2019)  

 

 
Figura 8 – Custo anual de consumo de energia elétrica para diferentes horários de funcionamento. 

Fonte: SAMI (2019)  
 

4.5.4. Finalmente, Shah et. al. (2016) realizaram um estudo sobre o custo-
benefício de melhorar a eficiência de aparelhos de ar condicionado em ambientes pequenos. Eles 
concluíram que “If a least cost strategy is followed, significant efficiency improvement can be 
achieved at a modest incremental cost.”. Em tradução livre, o que foi dito é que, se uma 
estratégia de menor custo é seguida, uma melhoria significativa de eficiência pode ser atingida 
a um incremento modesto de custo. 

4.6. Portanto, com base no exposto acima, fica claro que a melhor solução, do 
ponto de vista ambiental e econômico, é a aquisição de aparelhos split hi wall, uma vez que os 
ambientes das unidades do TJGO com maior demanda são salas de pequenas e médias 
dimensões, onde há espaço externo suficiente para diversas condensadoras e há pessoas 
trabalhando constantemente, o que exige um alto nível de conforto térmico. 
 
5. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO  

5.2. Uma estimativa prévia do quantitativo de aparelhos de ar condicionado 
necessários para suprir as necessidades do TJGO foi feita com base em dois fatores, a saber: 

5.2.1. Histórico de demandas e aquisições de aparelhos de ar condicionado 
durante os anos de 2019 a 2020; 

5.2.2. Quantidade de aparelhos do tipo ACJ atualmente instalados nas unidades 
do TJGO 

5.3. As demandas por substituição de aparelhos nas comarcas do Estado de 
Goiás são referentes a aparelhos que, após inspeção e avaliação de técnico habilitado, foram 
considerados irreparáveis, devido ao término de suas vidas úteis ou à fatores externos.  
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5.4. A substituição dos aparelhos ACJ foi justificada na seção 2. 
5.5. Visando, então, obter uma estimativa da quantidade de aparelhos a serem 

adquiridos, foram levantados os seguintes dados: 
5.5.1. Quantidade de aparelhos ACJ (QACJ): refere-se à estimativa da  

quantidade de aparelhos ACJ atualmente instalados nas comarcas do TJGO, incluindo aqueles 
cujas substituições já foram formalmente solicitadas. Essa estimativa é tomada com base no 
levantamento feito em 2018, subtraindo-se o número de aparelhos substituídos desde então. 
Tendo em vista a pandemia de COVID-19, foi inviável atualizar essa estimativa em 2020 em 
todas as comarcas do Estado. 

5.5.2. Histórico da demanda (Hdemanda): refere-se à média aritmética das 
demandas anuais de substituição no período de 2019 a 2020. 

5.6. Portanto, a estimativa do total de aparelhos a serem adquiridos, denotada 
por Qtotal, pode ser obtida somando-se a demanda histórica média (que constitui uma previsão 
das demandas novas para um ano) com a estimativa da quantidade de aparelhos ACJ atualmente 
instalados (que devem ser substituídos pelos motivos expostos na Seção 2 deste documento). 
Matematicamente, 

 
𝑄!"!#$ = 𝐻%&'#(%# + 𝑄)*+ 

 
5.7. Acerca dessa estimativa, deve-se ressaltar que: 
5.7.1. Trata-se de uma demanda prevista para atender às necessidades atuais do 

TJGO, bem como as eventuais necessidades que existirão por mais um ano completo. 
5.7.2. Naturalmente, essa estimativa não é exata, tanto pela natureza aleatória da 

necessidade de cada comarca, quanto pelos dados existentes sobre os aparelhos de ar 
condicionado do TJGO, que não permitem o uso de ferramentas estatísticas mais sofisticadas. 

5.7.3. A quantidade de aparelhos a serem remanejados do edifício acima referido 
é também, até o momento, apenas uma previsão, supondo o aproveitamento de 100% dos 
aparelhos lá instalados. Sabe-se, entretanto, que há grande probabilidade de uma parcela desses 
aparelhos não estar apta a ser reinstalada ou simplesmente não estar operando adequadamente. 

5.8. A Tabela 2 mostra o histórico de demanda de aparelhos de ar condicionado 
no período de 2015 a 2018, bem como a média dessas demandas, que será usado como referência 
para a pretensa aquisição; 

 
Tabela 2 – Histórico de demanda (2015 – 2018) 
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5.9. Portanto, utilizando a equação acima citada com os dados apresentados, 
tem-se: 

𝑄!"!#$ = 𝐻%&'#(%# + 𝑄)*+ 
𝑄!"!#$ = 441 + 500	
∴ 𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟗𝟗𝟏	𝒂𝒑𝒂𝒓𝒆𝒍𝒉𝒐𝒔 

5.10. Para estimar, a partir da quantidade total de aparelhos acima calculada, 
quantos aparelhos seriam necessários para cada potência de refrigeração, os seguintes 
procedimentos foram adotados: 

5.10.1. Com base nos dados da Tabela 2, lembrando que neste estudo não está sob 
consideração a aquisição de aparelhos de 9.000 BTU/h, foram calculadas as porcentagens de 
demanda por potência no período de 2015 a 2018. Em suma, foi excluída a linha de 9.000 BTU/h 
da Tabela 2. 

5.10.2. Em seguida, as porcentagens calculadas foram multiplicadas por Qtotal, a 
fim de saber quantos aparelhos seriam necessários para cada capacidade de refrigeração. 

5.10.3. A partir dos valores agora obtidos, foi feita uma análise baseada na 
experiência do TJGO no que tange aparelhos de ar condicionado, de modo que alguns valores 
foram majorados para melhor se adequar a demanda real do cotidiano deste Poder Judiciário. 

5.10.4. Os valores finais a serem adquiridos foram, então, obtidos, sendo 
mostrados na Tabela 3. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3 – Quantidade de aparelhos a serem adquiridos por potência de refrigeração 

2015 2016 2017 2018 TOTAL %
9.000 240 10 100 79 429 24,32%
12.000 290 10 120 231 651 36,90%
18.000 170 10 100 146 426 24,15%
24.000 0 0 40 34 74 4,20%
36.000 0 0 15 4 19 1,08%
60.000 150 0 5 10 165 9,35%
TOTAL 850 30 380 504 1764 100,00%

441,00

POTÊNCIA (BTU/h) QUANTIDADE (POR ANO)
HISTÓRICO DE DAMANDA

MÉDIA (2015 - 2018)
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6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
6.2. Atualmente, existe no mercado uma grande diversidade de fabricantes, 

marcas, modelos e empresas fornecedoras de aparelhos de ar condicionado do tipo split hi wall. 
Portanto, foram elaboradas listas de requisitos mínimos que os aparelhos a serem eventualmente 
adquirido devem ter, para que as demandas do TJGO sejam devidamente supridas. 

6.3. A seguir, encontram-se as características necessárias dos aparelhos, 
separados por potência de refrigeração. 

6.3.1. Condicionador de ar split hi wall de 12.000 BTU/h: 
I – Tecnologia Inverter; 
II – Ciclo frio; 
III – Alimentação elétrica: 220 V (60 Hz); 
IV – Classificação do Inmetro (etiqueta nacional de 
conservação de energia): A; 
V – Controle remoto sem fio com pilhas inclusas; 
VI – Vazão de ar: 608 m3/h ou superior; 
VII – Nivel máximo de ruído da unidade interna: 42 dBa; 
VIII – Fluido refrigerante: R410a; 
IX – Diâmetro da tubulação: ¼’’ para linha de líquido e 
½’’ para linha de sucção; 
X – Serpentina de cobre; 
XI – Cor: branca; 
XII – Tipo de compressor: rotativo; 
XIII – Unidade evaporadora com saída de ar frontal, 
mínimo de três velocidades de insuflamento, aletas 
direcionáveis e filtro de ar antibacteriano; 
XIV – Fabricação nacional; 
XV – Inclusos: instalação e materiais para rede frigorígena 
de até 15 metros; 

Potência [BTU/h] Quantidade estimada 
calculada

Quantidade final a ser 
adquirida

12.000 483,2116 550
18.000 316,2281 250
24.000 54,9014 100
36.000 14,0722 35
60.000 122,4876 56

TOTAL 990,9009 991

ESTIMATIVA DE APARELHOS POR POTÊNCIA
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XVI – Inclusos: instalação e materiais para ponto elétrico 
em circuito individual com disjuntor 10 A padrão DIN 
curva C e cabo flexível 750 V, 2,5 mm² com comprimento 
de até 20 m por condutor; 
XVII – Manual de instruções em português; 
XVIII – O equipamento deve estar em linha de fabricação. 

6.3.2. Condicionador de ar split hi wall de 18.000 BTU/h: 
I – Tecnologia Inverter; 
II – Ciclo frio; 
III – Alimentação elétrica: 220 V (60 Hz); 
IV – Classificação do Inmetro (etiqueta nacional de 
conservação de energia): A; 
V – Controle remoto sem fio com pilhas inclusas; 
VI – Vazão de ar: 1060 m3/h ou superior; 
VII – Nivel máximo de ruído da unidade interna: 45 dBa; 
VIII – Fluido refrigerante: R410a; 
IX – Diâmetro da tubulação: ¼’’ para linha de líquido e 
½’’ para linha de sucção; 
X – Serpentina de cobre; 
XI – Cor: branca; 
XII – Tipo de compressor: rotativo; 
XIII – Unidade evaporadora com saída de ar frontal, 
mínimo de três velocidades de insuflamento, aletas 
direcionáveis e filtro de ar antibacteriano; 
XIV – Fabricação nacional; 
XV – Inclusos: instalação e materiais para rede frigorígena 
de até 20 metros; 
XVI – Inclusos: instalação e materiais para ponto elétrico 
em circuito individual com disjuntor 20 A padrão DIN 
curva C e cabo flexível 750 V, 4,0 mm² com comprimento 
de até 20 m por condutor; 
XVII – Manual de instruções em português; 
XVIII – O equipamento deve estar em linha de fabricação. 

6.3.3. Condicionador de ar split hi wall de 24.000 BTU/h: 
I – Tecnologia Inverter; 
II – Ciclo frio; 
III – Alimentação elétrica: 220 V (60 Hz); 
IV – Classificação do Inmetro (etiqueta nacional de 
conservação de energia): A; 
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V – Controle remoto sem fio com pilhas inclusas; 
VI – Vazão de ar: 1265 m3/h ou superior; 
VII – Nivel máximo de ruído da unidade interna: 51 dBa; 
VIII – Fluido refrigerante: R410a; 
IX – Diâmetro da tubulação: ¼’’ para linha de líquido e 
5/8’’ para linha de sucção; 
X – Serpentina de cobre; 
XI – Cor: branca; 
XII – Tipo de compressor: rotativo; 
XIII – Unidade evaporadora com saída de ar frontal, 
mínimo de três velocidades de insuflamento, aletas 
direcionáveis e filtro de ar antibacteriano; 
XIV – Fabricação nacional; 
XV – Inclusos: instalação e materiais para rede frigorígena 
de até 20 metros; 
XVI – Inclusos: instalação e materiais para ponto elétrico 
em circuito individual com disjuntor 20 A padrão DIN 
curva C e cabo flexível 750 V, 4,0 mm² com comprimento 
de até 20 m por condutor; 
XVII – Manual de instruções em português; 
XVIII – O equipamento deve estar em linha de fabricação. 

6.3.4. Condicionador de ar split piso teto de 36.000 BTU/h: 
I – Tecnologia Inverter; 
II – Ciclo frio; 
III – Alimentação elétrica: 220 V (60 Hz); 
IV – Classificação do Inmetro (etiqueta nacional de 
conservação de energia): A; 
V – Controle remoto sem fio com pilhas inclusas; 
VI – Vazão de ar: 1360 m3/h ou superior; 
VII – Nivel máximo de ruído da unidade interna: 52 dBa; 
VIII – Fluido refrigerante: R410a; 
IX – Diâmetro da tubulação: 3/8’’ para linha de líquido e 
5/8’’ para linha de sucção; 
X – Serpentina de cobre; 
XI – Cor: branca; 
XII – Tipo de compressor: rotativo ou scroll 
(preferencialmente scroll); 
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XIII – Unidade evaporadora com saída de ar frontal, 
mínimo de três velocidades de insuflamento, aletas 
direcionáveis e filtro de ar antibacteriano; 
XIV – Fabricação nacional; 
XV – Inclusos: instalação e materiais para rede frigorígena 
de até 20 metros; 
XVI – Inclusos: instalação e materiais para ponto elétrico 
em circuito individual com disjuntor 20 A padrão DIN 
curva C e cabo flexível 750 V, 4,0 mm² com comprimento 
de até 20 m por condutor; 
XVII – Manual de instruções em português; 
XVIII – O equipamento deve estar em linha de fabricação. 

6.3.5. Condicionador de ar split piso teto de 60.000 BTU/h: 
I – Tecnologia Inverter; 
II – Ciclo frio; 
III – Alimentação elétrica: trifásica 380 V (60 Hz); 
IV – Classificação do Inmetro (etiqueta nacional de 
conservação de energia): A; 
V – Controle remoto sem fio com pilhas inclusas; 
VI – Vazão de ar: 3025 m3/h ou superior; 
VII – Nivel máximo de ruído da unidade interna: 52 dBa; 
VIII – Fluido refrigerante: R410a; 
IX – Diâmetro da tubulação: 3/8’’ para linha de líquido e 
5/8’’ para linha de sucção; 
X – Serpentina de cobre; 
XI – Cor: branca; 
XII – Tipo de compressor: rotativo ou scroll 
(preferencialmente scroll); 
XIII – Unidade evaporadora com saída de ar frontal, 
mínimo de três velocidades de insuflamento, aletas 
direcionáveis e filtro de ar antibacteriano; 
XIV – Fabricação nacional; 
XV – Inclusos: instalação e materiais para rede frigorígena 
de até 20 metros; 
XVI – Inclusos: instalação e materiais para ponto elétrico 
trifásico em circuito individual com relé falta de fase, 
contatora tripolar 20 A, disjuntor 20 A tripolar padrão DIN 
curva C e cabo flexível 750 V, 4,00mm² com 
comprimento de até 30 m por condutor; 
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XVII – Manual de instruções em português; 
XVIII – O equipamento deve estar em linha de fabricação. 
 

7. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE CUSTO 
 

7.1. A aquisição proposta inclui, naturalmente, uma série de peculiaridades 
referentes a fatores como custos logísticos de transporte dos equipamentos e das equipes de 
instalação, por exemplo. Como este documento é apenas um estudo preliminar e os contratos e 
licitações publicados por outros órgãos públicos, assim como pelo próprio TJGO, já incluem 
uma previsão muito mais precisa dos custos inerentes a esse tipo de serviço, optou-se por não 
usar registros de preços de outros órgãos como base para esta estimativa. 

7.2. Assim, a estimativa apresentada abaixo foi feita simplesmente com base 
nos valores aplicados na contratação anterior feita pelo TJGO, publicada no Edital de Licitação 
043 de 2018. 

7.3. Possíveis diferenças de valores não são de grande importância neste 
momento, uma vez que, conforme procedimentos internos do TJGO, a realização de pesquisa de 
preços com fornecedores é feita antes da autorização de licitar, o que ocorre após a elaboração do 
Termo de Referência pelo setor responsável. 

7.4. A Tabela 4 mostra a estimativa da demanda para cada modelo de aparelho 
de ar condicionado. 
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Tabela 4 – Estimativa da Demanda 
Estimativa da Demanda – Valor de Referência Edital 043/2018/TJGO 

Item Descrição Qtd. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 Condicionador de ar Split Hi Wall 12.000 Btu/h, inclusos a 

instalação e os materiais para distância de 15 m 

1200 R$ 2.825,51 R$ 3.390.612,00 

02 Condicionador de ar Split Hi Wall 18.000 Btu/h, inclusos a 

instalação e os materiais para distância de 20 m 

800 R$ 3.904,34 R$ 3.123.472,00 

03 Condicionador de ar Split Hi Wall Teto 24.000 Btu/h, inclusos a 

instalação e os materiais para distância de 20 m 

156 R$ 4.753,95 R$ 741.616,20 

04 Condicionador de ar Split Piso Teto 36.000 Btu/h, inclusos a 

instalação e os materiais para distância de 20 m 

61 R$ 6.892,77 R$ 420.458,97 

05 Condicionador de ar Split Piso Teto 60.000 Btu/h, inclusos a 

instalação e os materiais para distância de 30 m 

80 R$ 9.103,80 R$ 728.304,00 

Valor total estimado R$ 8.404.463,17 

 
7.5. Novamente, ressalta-se que os valores acima mostrados consistem apenas 

em uma previsão de dispêndio futuro. Os valores definitivos serão conhecidos somente após a 
licitação. 

 
8. SOBRE O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

8.1. A regra de aquisições em que o objeto é divisível, como a aqui sob estudo, 
é o parcelamento da compra, contanto que não haja prejuízo para o conjunto da solução ou perda 
de economia de escala. Isso é feito para garantir a ampla participação de licitantes, mesmo que 
não possuam, individualmente, capacidade suficiente para atender integralmente a demanda. 

8.2. Entretanto, neste caso específico, apesar de ser possível adquirir aparelhos 
de ar condicionado de diferentes fornecedores, essa solução não é a mais indicada. Deve-se 
lembrar que, juntamente com os aparelhos, adquirir-se-á o serviço de instalação dos mesmos. 
Portanto, caso decida-se por parcelar a compra, deve-se, ao menos, adquirir de uma mesma 
empresa os serviços de instalação dos aparelhos por ela fornecidos. Em suma, não é interessante 
para o TJGO a aquisição de um aparelho sem sua instalação vinculada, ou vice-versa. 

8.3. Ainda assim, recomenda-se que a aquisição não seja parcelada, uma vez 
que, por se tratar de uma quantidade grande de aparelhos, é provável que haja uma grande 
economia financeira ao compra-los de uma mesma fornecedora. Essa economia de escala seria, 
portanto, perdida, caso a compra seja parcelada. 
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8.4. Contudo, esta recomendação é apenas uma sugestão técnica, não 
adentrando em aspectos administrativos como conveniência e oportunidade. 

 
9. OBJETIVOS A SEREM ALÇANÇADOS POR MEIO DA CONTRATAÇÃO 

9.2. Como já exposto acima, os resultados pretendidos com essa aquisição 
podem ser divididos em dois grandes grupos de melhorias: econômicas e de saúde. 

9.3. Dentre as melhorias econômicas, destacam-se: 
9.3.1. Redução de consumo de energia elétrica, uma vez que os aparelhos a 

serem adquiridos são mais eficientes energeticamente; 
9.3.2. Redução de gastos com manutenções corretivas, já que os aparelhos 

devem ser novos e de alta qualidade. 
9.3.3. Valorização dos patrimônios do TJGO, lembrando que ambientes 

devidamente climatizados com soluções modernas são, via de regra, mais valorizados 
financeiramente. 

9.3.4. Contribuição ecológica e ambiental, já que os aparelhos devem atender a 
todos os requisitos referentes à legislação ambiental vigente (como exposto brevemente nos 
requisitos técnicos deste documento e extensivamente no Termo de Referência). 

9.4. Dentre as melhorias de saúde, destacam-se: 
9.4.1. Diminuição de ruído gerado em ambientes fechados, o que melhora o bem-

estar dos servidores e usuários; 
9.4.2. 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; 

9.4.3. Melhoria da qualidade do ar interior, considerando que aparelhos novos 
com modernos filtros antibacterianos e redes frigorígenas novas reduzem significativamente a 
chance de proliferação de microrganismos patogênicos. 

9.4.4. Maior conforto visual, lembrando que os aparelhos a serem adquiridos são 
discretos e possuem designs modernos.  

 
10. ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

10.2. Por se tratar da aquisição de produtos, juntamente com serviços técnicos 
de instalação, não serão necessárias grandes adequações ao ambiente do TJGO. 

10.3. A instalação dos 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. 

10.4. 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.  
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10.5. Levando em conta que o TJGO dispõe de equipe técnica de Engenharia, 
também não será necessária capacitação de servidores para a fiscalização do contrato. 

 
11. SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

11.2. Para a determinação da viabilidade da contratação, foram considerados os 
seguintes aspectos: 

11.2.1. A necessidade da contratação (exposta na Seção 2); 
11.2.2. A determinação de que a melhor solução para atender a demanda é a aqui 

proposta (extensivamente discutida na Seção 4); 
11.2.3. Os valores estimados calculados (explicados detalhadamente na Seção 7); 
11.2.4. Os benefícios advindos da contratação 
11.3. 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. 
 
12. SOBRE A GESTÃO DO CONTRATO 

12.2. O gestor do contrato será o Diretor da Divisão de Controle de Contratos e 
Aquisições 

12.3. O fiscal técnico do contrato será o servidor Thiago Pandim Barbosa 
Machado, da Divisão de Manutenção Predial, ou, em sua falta, servidor formalmente designado 
pelo gestor do contrato; 

12.4. O fiscal setorial do contrato será um(a) servidor(a) designado pelo Diretor 
do Foro de cada Comarca onde ocorrerá a instalação dos aparelhos. 
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Goiânia, 6 de abril de 2021.  

 

Eng. Mecânico Thiago Pandim Barbosa Machado 
Divisão de Manutenção Predial 

Eng. Eletricista José Eduardo Stort Fernandes 
Diretor da Divisão de Controle de Contratos e Aquisições 
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