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1. Objeto e Quantitativo do serviço a ser contratado

Contratação de empresa especializada para aquisição e substituição de equipamentos e
serviço de recuperação do Sistema de Climatização e Exaustão da Unidade de Produção
Animal do IPeFarM - UFPB. Abaixo, segue a descrição dos itens que devem ser
contemplados como lote único pela empresa vencedora da dispensa de licitação.

LOTE

Nº Descrição do Item Medida Quantidade

1 Resfriador de líquido com compressor parafuso, 80 TR,
40m³/h AG, entrada de água 12ºC, saída 6,7ºC, 380V, 60
HZ

UNID. 2

2 Bomba de água gelada vertical in-line para 40m³/h,
15MCA, modelo Tango Dualarm Armstrong, Flo-Trek,
com guia de sucção SG, 5HP, Ref. Armstrong

UNID. 1

3 Climatizador vertical com filtros G4+F5, vazão de ar
2.110L/S, vazão de água gelada 18m³/h, pressão estática
externa 300Pa

UNID. 4



4 Válvula de três vias com atuador proporcional, 2 1/2” UNID 4

5 Válvula de controle de vazão STAF-SG 2 1/2”, Válvula
de controle de vazão STAF-SG 4”

UNID 4

6 Válvula Borboleta 4” UNID 20

7 Damper Estanque c/ atuador proporcional 400x400 UNID 16

8 Damper Estanque c/ atuador proporcional 800x400 UNID 5

9 Sensor de pressão diferencial 12,5Pa UNID 21

10 Sensor de pressão estática p/ duto 250Pa UNID 4

11 Termoumidostato UNID 16

12 Controlador digital com interface modbus-ethernet UNID 1

13 Tubo Schedulle 40 em aço carbono isolado com borracha
elastomérica 6”

Metro 30

14 Tubo Schedulle 40 em aço carbono isolado com borracha
elastomérica 4”

Metro 120

15 Tubo Schedulle 40 em aço carbono isolado com borracha
elastomérica 3”

Metro 60

16 Válvula esfera em inox flangelada 3” UNID 6

17 Rede de dutos em MPU Clean - antimicrobiano M² 600

18 Difusor de chapa perfurada em inox 600x600 UNID 32

19 Exaustor TD Silent Soler palau 800/250 112W UNID 16



20 Caixa de filtragem com filtro G4+M5 Ref MFL-250
Soler Palau

UNID 16

3 Serviço de montagem e substituição dos equipamentos,
com mão de obra especializada.

SERVIÇO 1

OBS: O IPeFarM sugere aos interessados a realização de vistoria ao local onde serão
executados os serviços, examinando as áreas, tomando ciência do estado de conservação,
características e eventuais dificuldades para execução dos serviços, de modo que não serão
atendidas solicitações sob argumento da falta de conhecimento das condições de trabalho
ou de dados da especificação. A vistoria será acompanhada por comissão designada para
esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone do IPeFarM (083) 3216 – 7353, e-
mail upa@ipefarm.ufpb.br . Os participantes que realizarem a vistoria devem apresentar a
proposta juntamente com a Declaração de Vistoria, conforme Anexo A, que deve ser
assinada por representantes da empresa e do IPeFarM no ato da vistoria. Os participantes
que optarem por não realizar a vistoria devem apresentar a proposta com a Declaração de
Não Realização de Vistoria, conforme Anexo B. A vistoria poderá ser realizada durante o
período de cinco dias úteis a contar da data de publicação. A divulgação será realizada em
sítio eletrônico oficial e ficará disponível pelo prazo de cinco dias úteis. Para a vistoria, o
licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.



ANEXO A

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro que, nesta data, às ______ horas, a empresa ___________________________________,
CNPJ nº ______________________, telefone ____________, vistoriou o(s) item(s) __________,
no IPeFarM _____________________________, localizado _____________________________,
tomando conhecimento de todos os aspectos técnicos e condições e do grau de dificuldade
existentes no local onde será executado o serviço de substituição de equipamentos e
recuperação do Sistema de Climatização e Exaustão da Unidade de Produção Animal do
IPeFarM - UFPB, não cabendo alegações, pela supracitada empresa, em qualquer época, de
desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos
serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações.

Data __/___/____

_______________________________________
Nome, Cargo e assinatura do Representante

IPeFarM



ANEXO B

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

Declaro que a empresa ___________________________________________________________,
CNPJ nº ___________________, telefone ____________, não teve interesse em realizar a
vistoria nos locais onde serão executados os serviços objeto deste Termo de Referência não
cabendo alegações, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado,
fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de
todas as suas obrigações.

Data: ___/____/____

_________________________________________
Nome, Cargo e assinatura do Representante

IPeFarM


