
AIRAGÃO E FERFRARO 
	  ^0,,,enc_c 	  

Ao 

DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 

Rua Manaus, n° 467, Santa Efigênia 

Belo Horizonte/MG, CEP 30150-350 

A/C: 	Comissão Permanente de Licitação — CPEL 

Rei: 	Licitação Presencial n° 07/2018 

Modo de Disputa Fechado 

Processo Interno n° 119/2018 — ECM: 49061 

DIGICOMP ENGENHARIA LTDA., devidamente qualificada nos autos do processo 

licitatário em referência, vem, respeitosamente, à presença de V. Sas., por seus 

representantes ao final assinados, com Mero no art. 59, § I°, da Lei Federal n° 

13.303/161  c/c art. 53 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEMIG2  

e cláusula 15' do Edital da Licitação em apreço, interpor o presente 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

em face da decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação que habilitou a 

empresa Sengel Construções Ltda. ("Sengel") na sessão do dia 30/05/18, pelas razões 

de fato e de direito a seguir expendidas. 

1  'Art. 59. Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá fase recurso! único. 
§ j0 - Os recursos serão apresentados no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a habilitação e contemplarão, 
além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorrência do disposto nos incisos IV e V do 
caput do art. 5.1 desta Lei." 
2 

Art. 53. O edital estabelecerá o prazo e a forma de apresentação das razões e das contrarrazões 
recursais pelos licitantes, bem como o prazo em que o recurso apresentado será examinado e decidido." 
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I. SÚMULA DOS FATOS 

Trata-se de procedimento licitatório instaurado pela CODEMIG com vistas à 

contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução das obras de 

revitalização do Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro ("Minascentro"). 

A Digicomp, após tomar conhecimento do ato convocatório, apresentou sua 

proposta comercial no valor de R$ 23.569.897,05 (vinte e três milhões, quinhentos e 

sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinco centavos), o que lhe rendeu 

o terceiro lugar na classificação. 

Seguindo os procedimentos de praxe, a CPEL analisou a documentação de 

habilitação da empresa classificada em primeiro lugar, a saber, EPO Construções Ltda., 

l habilitando-a. 

No entanto, após a interposição de Recurso Administrativo pela empresa Sengel 

Construções Ltda., classificada em segundo lugar, a primeira colocada restou inabilitada 

e, ato continuo, na sessão do dia 30/05/18, a Sengel foi declarada habilitada. 

Ocorre que, avaliando a documentação de habilitação apresentada pela Sengel, 

contata-se a existência de diversas irregularidades, as quais, nos termos da cláusula 

14.14 do Edital, comprometem sua participação no certame, devendo, pois, ser 

inabilitada. 

Diante disso, não resta à Digicomp alternativa senão a interposição do presente 

Recurso Administrativo com a finalidade de reformar a decisão de habilitação da Sengel 

e, assim, restaurar a escorreita condução da licitação. 

II. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Com o intuito de atender às exigências de qualificação técnica, a Sengel 

apresentou dois atestados relativos a serviços previamente executados pela empresa e 

por seus responsáveis técnicos, quais sejam: 
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7.1. Atestado emitido pelo Shopping Cidade 

Obra: Segunda expansão (1" e 2" Etapas), revitalização das áreas comuns, 

reforma e conclusão das áreas administrativas do Shopping Cidade, em Belo 

Horizonte. 

7.2. Atestado emitido pela Prefeitura de Belo Horizonte ("PBH") 

Obra: Implantação da Central de Controle de Tráfego da BHTRANS 

8. 	Contudo, tais atestados não são suficientes para comprovar a experiência técnica 

pregressa da Sengel e de seus responsáveis técnicos, na medida em que eivados de 

irregularidades, veiculando informações incompatíveis com o objeto presentemente 

licitado pela CODEMIG. Senão vejamos: 

HA. Do atestado emitido pelo Shopping Cidade 

11.1.a. Ofensa às normas do CONFEA 

Conforme está registrado no atestado emitido pelo Shopping Cidade (fls. 27), as 

obras foram executadas em etapas, com início em maio de 1998 e término em novembro 

de 2000: 

Por sua vez, a Certidão de Acervo Técnico — CAT expedida pelo CREA/MG 

relativa ao empreendimento indica que a anotação da ART ocorreu apenas em 

06/08/2001, ou seja, quase 1 (um) ano após o término das obras (fls. 62v e 63): 

'A referência de fls. no presente recurso diz respeito ao processo autuado, salvo disposição expressa. 
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11. 	Assim, é notória a invalidade do atestado emitido pelo Shopping Cidade, eis que 

viola regra expressa da Resolução n° 1025/2009 do CONFIA acerca da necessidade de 

a responsabilidade técnica ser anotada nos registros do CREA previamente ao início das 

obras. Confira-se: 

Art. 28. A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser 
repistrada antes do inicio da respectiva atividade técnica.  de acordo com as 
informações constantes do contraio firmado entre as partes. 

	

.12. 	Neste contexto, não se pode olvidar que a própria Sengel alegou essa questão em 

seu Recurso Administrativo contra a habilitação da empresa EPO, então classificada em 

primeiro lugar na licitação, fato levado em consideração pela CREL no bojo da decisão 

de inabilitação da EPO. 

E não se alegue que a empresa buscou regularizar a posteriori tal irregularidade, 

já que, nos termos da Resolução n° 1.050/2013 do CONFEA, seria necessário, dentre 

outros pontos, comprovar a efetiva participação dos profissionais na execução da obra. 

Acontece que, no presente caso, o atestado indica como responsável técnico o 

Eng. Paulo de Freitas Fenelon, o qual fora contratado pela Sengel apenas em 

03/03/1999 (fls. 100), ou seja, após o término da l  etapa do empreendimento (setembro 

de 1998), dos serviços nas áreas administrativas (agosto de 1998) e da revitalização 

(outubro de 1998), etapas que envolveram a execução de diversos serviços exigidos na 

presente licitação, tais como sistema de ar condicionado; instalações elétricas; 

instalações hidro-sanitárias; sistema de combate a incêndio; automação predial; sistema 

de alarme de incêndio e CFTV. 
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Aliás, a contratação do referido responsável técnico ocorreu apenas 1 (um) mês 

antes do término da r etapa, que também envolve serviços que a empresa buscou 

comprovar na presente licitação. Observe: 

15.1. 2' Etapa, de acosto de 1998 a abril de 1999: execução dos serviços de 

instalação bidro-sanitária e água pluvial; instalação de prevenção e 

combate a incêndio; instalação de proteção contra descargas atmosféricas; 

instalações elétricas; instalação de telefonia; sistema de automação e 

segurança predial (SASP); sistema de supervisão e controle predial 

(SSCP); sistema de alarme de incêndio; sistema de alarme de intrusão; 

sistema de CFIV; sistema de automação para ar condicionado e 

ventilação/exaustão: sistema de ar condicionado; 

Na prática, os únicos serviços executados após a contratação do Eng. Paulo de 

Freitas Fenelon se referem à ampliação do estacionamento (de agosto de 1999 a outubro 

de 1999) e à execução de escada de acesso (outubro de 2000 a novembro de 2000), 

etapas que não contaram com qualquer dos serviços exigidos na presente licitação da 

CODEM I G. 
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Na esteira do raciocínio, ressalte-se que a CPEL, ao inabilitar a EPO, levou em 

conta a manilestação do Cl2EA/MG, motivada pela própria Sengel, no sentido de que 

não podem ser aceitas CAT's emitidas após a execução das obras sem a inquestionável e 

eletiva participação do profissional na execução.4  

Assim, a mesma lógica aplicada à EPO deve ser aplicada à Sengel. Ainda que se 

alegue que o Eng. Paulo de Freitas Fenelon tenha sido incluído como responsável 

técnico da Sengel em 16/1 0/1991, esse fato não comprova que o mesmo atuou nas obras 

do Shopping Cidade, sendo oportuno reiterar que a CTPS apresentada registra a data de 

admissão em 03/03/1999 (fls. 100). 

Visto por outro ângulo: a única prova inquestionável presente no processo 

licitatório é que o referido profissional somente foi incluído nos quadros funcionais da 

Sengel em março de 1999, isto é, a.  pós a conclusão de vários serviços que se pretende 

comprovar com o atestado. 

Dessa forma, é notória a invalidade do atestado do Shopping Cidade, o qual não 

pode e não deve servir como comprovação de qualificação técnica. 

Aliás, dois fatos corroboram essa conclusão: 

21.1 	Não há qualquer identificação da pessoa responsável pela assinatura do 

atestado (fls. 61), seja o nome seja o cargo ou quaisquer outros dados do 

responsável pela assinatura, tampouco comprovação de que o mesmo 

detinha poderes para assinar o atestado. De acordo com a jurisprudência do 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, esse fato por si só já invalida o 

atestado do Shopping Cidade: 

"Devem os atestados de capacidade técnica ser/estar: 
— relacionados ao objeto da licitação: 

4  "sem a apresentação de documentos que demonstrem de modo inquestionável a efetiva participação 
dos profissionais citados, as Certidões de acervo Técnico (CATs) n9 1420180002818 e 1420180002819, 
emitidas pelo CREA-MG, estarão suspensos em suo validade até que, sendo concedido o prazo oro 
pedido, se comprove por documentos hábeis e irrefutáveis, o real participação dos profissionais." 
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exigidos proporciona/mente ao item, etapa ou parcela ou conforme se 
dispuser a divisão do objeto: 

foniecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, com 
identificação do emissor: 

emitidos sem rasuras, acréscimos ou entrelinhas: 
— assinados por quem tenha competência para expedi-los; 

registrados na entidade profissional competente, quando for o caso; 

21.2. O atestado (e seu acréscimo) indicam claramente a logo do Shopping 

Cidade, mas a CM" registra como Contratante a Construtora Castor Ltda. e 

Outros, inexistindo qualquer documento que vincule essa empresa ao 

shopping, tampouco que lhe dê poderes para eventual assinatura do 

atestado. 

11.1.b. Descumprimento da cláusula 14.5.1V do Edital 

Inobstante a suficiência das questões supra com vistas à impossibilidade de o 

atestado do Shopping Cidade ser levado em consideração para fins de habilitação da 

Sengel, o que conduz à necessária inabilitação da empresa, cumpre ainda assinalar 

outras questões que também evidenciam a ausência de sua qualificação técnica. 

Nesse particular, frise-se que o atestado do Shopping Cidade foi utilizado pela 

Sengel com o intuito de atender aos seguintes itens do Edital, dentre outros: 

14.5. Quanto à QUALIFICAÇÃO .TÉGVICA: 
(..) 

1V Comprovação de aptidão de desempenho técnico-operacional da 
licitante, através de atestado(s) acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
certidão(5e.$) emitida(s) pelo CREA/CAU da região onde os serviços foram 
executados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público (órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual. 
municipal ou do Distrito Federal) ou privado, emitido em nome da licitante. 
devidamente registrado(v) 110 Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA e ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU 
comprovando a execução, como contratada principal ou membro de 
consórcio, de obras e serviços de características técnicas similares as do 
objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior releváncia técnica a de 
valores significativos são: 

Ter executado em no máximo 03 (três) contratos: 

5 
Brasil. Tribunal de Contas da União. licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / 

Tribunal de Contas da União. 4. ed. rev., atual. e ampl. — Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: 
Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010. 
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Instalações elétricas (força e iluminação) em obras de construção ou 
reforma (te edificações tons área mínima edificada de 10.000 m2: 

i) Instalações de Sistema de Ar condicionado tipo "expansão direta" — 
1/1117, ou tipo "expansão indireta" - Ajjna gelada, CO?,? capacidade mínima 
instalada de 225 TR: 

No entanto, o atestado do Shopping Cidade não tem o condão de comprovar o 

desempenho técnico-operacional da Sengel nos pontos destacados. Explica-se: 

Ar condicionado: 

Conforme estabelece o Edital, a licitante deve comprovar a execução de 

instalações de "Sistema de Ar condicionado tipo 'expansão direta' — VRE ou tipo 

'expansão indireta' - Água gelada, com capacidade mínima instalada de 225 TR''. 

Ora, nos termos do art. 2°, 11, da Lei Federal n° 13.589/18, um sistema de ar 

condicionado corresponde ao "conjunto de instalações e processos empregados para se 

obter por meio de equipamentos com recintos fechados, condições especificas de 

conforto e boa qualidade do ar adequadas ao bem-estar dos ocupantes -. 

Em termos práticos e em apertada síntese, sistemas de ar condicionado, 

notadamente na expansão indireta, que é o caso do Shopping Cidade, são sistemas de 

refrigeração em que há a transferência de calor em mais de um meio antes de chegar a 

transferir o calor contido no meio que se deseja resfriar, no caso o ar do ambiente. 

Quando tratamos deste tipo de sistema, fazem-se uso de equipamentos de 

resfriamento de água, chamado Chillers. Ele efetua o resfriamento da água que circula 

no interior das tubulações hidráulicas que alimentam as unidades de tratamento do ar 

dos ambientes, chamados de FanCoils, que são responsáveis por promover o 

arrefecimento dos ambientes, através da transferência de calor contido no ar do 

ambiente para a água que circula no interior da serpentina (trocador de calor) do 

equipamento. 

O calor que foi absorvido pela água é transferido para o fluído refrigerante que 
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circula do sistema fechado de refrigeração do Chiller, o qual, pelo terceiro processo de 

transferência de calor, rejeita o calor retirado do ambiente ao ar externo (Atmosfera). 

Por isso chamado de expansão indireta, pois o fluído refrigerante é expandido por uni 

meio (água) que não aquele ao qual se deseja resfriar, o ar ambiente. 

Desse modo, na expansão indireta, só se adquire o status legal (art. 2", II, da 

Lei n° 13.589/18) de "SISTEMA de ar condicionado" quando todos os ciclos acima 

descritós são instalados; somente assim, é possível atingir condições específicas de 

conforto e boa qualidade do ar, adequado ao bem-estar das pessoas. 

Isso posto, a Sengel almejou comprovar sua qualificação técnica na execução de 

"sistema de ar condicionado" com base nas folhas 39, 48 e 54 do atestado do Shopping 

Cidade, que correspondem às lis. 46, 50v e 53v do processo. 

Acontece que, de acordo com o próprio atestado, não houve a execução de uni 

SISTEMA  de ar condicionado em quaisquer dos itens indicados pela Sengel em seu 

atestado, já que os serviços executados se referem apenas à instalação de fan-coils (fls. 

46); apenas dutos e extensão da rede de água e elétrica (fls. 50v); e apenas dutos e 

difusores (fls. 53v). 

171s. 46:  

4.23 Sstertia: de Ar Condidonado 

Descdç5zo dos Serv;ços 

Eyecr...-ção do siszema de ar condicionado e ventila$o meciániu 

com capar:ir:h:4e de 160 TR, 

Fornecimenio e instalação de FC0iL: venfiiadoree, isolamento 

térmico, grelhas e difusores. quadro elétrico e interligação. rede 

de duos e insta!ação hidráulica. 

Princioais Quar.titativott 

FCOIL 

.= Grelhe e 	 ----- —102pç 

Condftionnoofes de 

tzt. Válvula para tr,terildecáo elétrica— 	 Olvn 

-- 

=, Isolamentos 

Tomadas de ar 

1.174n? 
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Eis. 50v:  
5-8) Ar Condicionado 

Fornecimento e instalação de rede de duto aparente em chapa 

galianzada. climetizaç-üo, tipo "Fon-Ceil". 1:5 TR, inclusive extensão 

de rede 02 agua e elét(iat. 

Eis. 53v:  
1..5- Sistema de Ar Cendielonado 

A - Descrição dos serviços 

Remoção dos duos e difusores da ar condicionado da área 

do Mail: 

Execução -de novos dutos e novos difusores na área do Man; 

Testes do sistema 

P Principais Quantitativos 

Capacidade. instaigda------ 	 ---- --120w 

33. Dessa forma, é notório que a Sengel não forneceu ou instalou um sistema de ar 

condicionado, na medida em que não instalou a central de água gelada, isto é, não 

forneceu o Chiller e a unidade de bombeamento, mas tão somente os .fan-coils e/ou 

dutos, não atendendo, portanto, ao disposto no Edital. 

Aliás, a central de água gelada é justamente o item de maior complexidade 

técnica e de maior responsabilidade, seja ela de eficiência, acústica etc. 

Em um exemplo análogo, quem instala uni bico de sprinkler ou apenas o 

direcionador da água do mesmo merece o atestado de instalação de um sistema de 

combate a incêndio? Ora, evidentemente que não! 

Nesse particular, levando em conta que o atestado relata equivocadamente a 

execução de uni "sistema de ar condicionado" quando na verdade trata-se de mera troca 

de acessórios periféricos ao sistema, protocolizou-se junto ao CREA/MG representação 

(Anexo 01) com o intuito de apuração de tais irregularidades, requerendo, na 

oportunidade, a suspensão da respectiva CAT e a imediata comunicação à CODEMIG 

de sua nulidade. 
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Além disso, no que tange ao quantitativo mínimo de 225 TR exigido no ato 

convocatório, a Sengel se apropriou de 120 TR apenas de substituição de dutos (vide 

transcrição supra), os quais não podem ser somados para contabilização da capacidade 

total do sistema de ar condicionado, já que os dutos tão somente transportam o ar frio 

depois de todo o ciclo do sistema de ar condicionado já ter sido concluído (vide 

exemplo dos sprinklers acima, ou seja, seria apenas um direcionamento do ar frio). 

Dessa forma, ainda que se considere que a Sengel executou um sistema de ar 

condicionado, o que se admite apenas para argumentar, a capacidade total do mesmo 

seria de apenas 180 TR (1. 46), insuficiente para comprovação de sua qualificação 

técnica. 

Instalações Elétricas: 

De acordo com o Edital, a licitante deve comprovar a execução de "instalações 

elétricas (fbrça e iluminação) em obras de construção ou reforma de edificações. com  

área inínina edificada de 10.000 mv.. 

Para atendimento a essa exigência, a Sengel indicou as páginas 28, 29, 30 e 31 

do atestado do Shopping Cidade, que correspondem às fls. 40v a 42 do processo. 

Acontece que tais serviços foram executados no âmbito da 2" Etapa da obra, cuja 

área, conforme indica o próprio atestado, é de apenas 4.167,97m2  (11s. 30): 

4— SEGUNDA EXPANSÃO - ?ETAPA 

DE..SPRIC -AQ DAS.  C;SPAS 

Execução dos serdçutz de arnplia.ção, do préd;o da Seçunde Expansgir, 

Shoppino Cidarie, corri 4.167,97m2  de área construída, em 05 (cinc,..a) 

pavimentos, rnar: 02 r,driE, rreatninos. ho 3° (terceiro; e 4c  guano; 

pavimentos, e artspiiaçitto da ,earaoem do e.stadonamento do 35. serviços 

executados com o Shopping em operação. 

Dessa forma, o atestado do Shopping Cidade não atende ao quantitativo mínimo 

11 

 

	

:D/ Mo Hatmte,MG CEP:: ii.11301C0 	 SCAN 601, BI. H:  531,15 2059-2064 Asa 'krt.  e / Brash, DF - CEP: AMUO 

	

+55014364649Z 	 +55(61)32464057 

 



ARAGÃO c FER RAR O 
zlO)Ver 	- 

de área edificada relativamente à execução de instalações elétricas, sendo oportuno 

mencionar que apenas as páginas indicadas pela Sengel no espelho devem ser 

consideradas, sob pena de afronta à cláusula 14.5.V do Edital. 

11.2. Do atestado emitido nela Prefeitura de Belo Horizonte 

II.2.a. 'Inobservância do item 14.5.1V do Edital 

Consoante já mencionado alhures, o Edital exigiu a comprovação de execução 

de "instalações de sistema de ar condicionado tipo "expansão diretas' — VRF ou tipo 

"expansão indireta" — Água Gelada. CO))! capacidade mínima instalada de 225TR-. 

Para atender a essa exigência, a Sengel indicou as páginas 01, 03, 06 e 29 do 

atestado da PB1-1, que correspondem às fls. 83, 84, 86v e 97v do processo. Vejamos: 

Fls. 83: 

-SISITMa de OpnOtitinameritidide Ar: '234,a4) 'IR 

Fls. 84: 

Fornecimento montagem, Instalação e teste do sistema de ar condicionado por melo de um sistema de expansão indireta" (sistema 
de água gelada)e cie "expansão direta" (split-systern)eautornacão. 
O sistema de expansão indireta consiste de unidades dirnatizadoras tipo 'FANCOIL' e a distribuição do ar são realizadas por meio de 
rede de dolos e difusores. 
A central ce agua gelada ê composta por 02 (duas) unidades resfriadoras de liquido (CHILLER) com condensação a ar e seis bombas para água gelada. 
C sistema ce expansão direta consiste em 03 (tres) unidades de ar tipo 'SPLIT-SYSTEm-, instaladas aparente onde a insuflação e o morno de ar se dão diretamente no equipamento 

Fls. 86v: 

10.49,00 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
10.49.02 DIFUSORES/GRELHASNENEZIANAS 

Fls. 97v: 

12 

121(a GuaMas, 8140, sala "1208 -kentnaflek) rIltitarte,MG C10): 301111:4160 

Pg` 

SGAN 601, Ell. H, 'salas 21169-2064 • Asa tiaie araste, DF.- CEP: 7~23 
" 455(61)32464167 • ' 	 ' 



60 	SERVICOS ACRESCIDOS POR ADMVOS 

60.0.05 	
P1141 SPLIT 30,0110 11TU/N (I STR), HMVALL, UNIDADE CONDENSADORA MONOFASICA 220V, 60 HZ E 
UNIDADE E VAPORADORA MONOFÁSICA 220V, FILTRAGEM CO. MODELO 42LUCO225151C 4  35KCA022515MC DÁ CARRIER OU EQUIVALENT  

60.07.01 	ELETROBOMBA 

DA KS8 OU SIMILAR 

40 07.03 	MINI SPLIT 30.000 LITU/21 (2,5TR). H I•WALL, UNIDADE. CONDENSADORA MONOEASICA 220V. 60 HZ E 
UNIDADE EVAPORADORA MONOFASICA 220V, FILTRAGEM Ga GAS R-22, MODELO 42MJC030515LC 3EKC80305 MAC DA CARRIER OU  

35.001 	IMPLANTAÇÃO CENTRAL CONTROLE TRÁFEGO 811TRANS 

60.07.06 	
QUADRO INTEGRADOR DOS MINI SPIJI5 COM SISTEMA DE AUTOMACAO 

6007 	SERVICOS ACRESCIDOS PELO ADITIVO ir 07 

40 c7 04 	MINI SP IJI 30.000 BTUnt 
( I TR), 141.5vALL, UNIDADE CONDENSADORA MONOFÁSICA 220V, 611 HZ E 

UNIDADE E VAPORADORA MONOFÁSICA 22" FILTRAGEm GO, MODELO 42LUC0 I 25 15LC 3SKCA012515MC DA CARRIER OU EQUIVALER] E  

00.07.07 	ELETROBOMBA 

CENTRIFUGA, BASE r LUVA. VAZA0 51,4 M301, ALTURA MÁNOMETFUCA I2MCA, 
NIO1OR TRIEASICO 220V, 60 11Z, MODELO MEGANORM 50-160  

CENTRIFUGA, BASE ) LUVA, VAZA() 51.4 M3M. ALTURA MANOMETRICA 20MCA, 
MOTOR TFUFASICO 220v, 60 HZ, MODELO M£GANORM 65-200 DA KSB OU SIMILAR 

ARAGÃO E F— EIRRAR O 
	 Cad0G.A008 	  

Código 	Descritivo 
UH Qtilel I  

UM 
UN 

1,00 

2,00 

UN 1.00 

UN 2.00 

UN ZOO 

UN 1,00 

45. 	Na prática, ao apresentar o atestado da 1)131-1, a Sengel pretende comprovar a 

execução de um sistema de ar condicionado de 234,6 TR, mas, na realidade, o atestado 

indica 100 TR de Chillers, 112,5 TR de Fan-Coils e 20,3 TR de Split, o que totaliza 

232,80 TR: 

5_plit (fls. 75v e 79): 

0.4900 
APAREM E 
5PIS I TIPO TETO APARENMI MODELO PÁRA REFERENCIA: HITACHI RPC 050, CAP. 60.000 	OU 	UN 	 3.00 

60.07.05 	P1141 SPET 30.000 11111/H (1,8TR), Hi-wAt./.., UNIDADECONDENSADORA MONOFÁSICA 220V. 60 HZ E 	UN 	 280 UNIDADE EVAPORADORA MONOFASICA 220V, FILTRAGEM CO, MODELO 42LUCO22515LC • 
31111CA022515MC DA CARRIER OU EQUIVALENT  

60 07 04 	MIM SPIJI 30.000 1311181 (1 TR),111•WALL, UNIDADE CONDENSADORA MONOFASICA 2201/, 60 HZ E 	UN 	 1,00 
UNIDADE EVAPORADORA MONOFÁSICA 220V, FILTRAGEM GO, MODELO 41LUC0125151£ 4 
3ancAol2S1SMC DA CARRIER OU EQUI VALEM E  

sir u"i6s. 	élkili?-1.11" 30.000 80 uns (2.5TR), HIAVALL UNIDADE CONDENSADORA MONOFÁSICA 220V. 60 142 E 	UN 	 1,00 
UNIDADE EVAPORADORA MONOFAS1CA 220v, FILTRAGEM GO, GÁS R-22. MODELO 4 2LUC030$15LC 4  38K03030515MC DA CARRIER OU  

Fan-Coils (fls. 75 e 75v. ):  
10 49 03 	FAN-COIL MODULADO MODELO PÁRA REFERENCIA: HITACHI FC 01, 14.076 M3/E1 • 25.0TI4. OU 

EQUIVALENTE 
10 4905 	FANCOIL MODULADO MODELO PARA REFERENCIA: HITACHI IC03.16.621 M3/H • 25.0111. OU 

EQUI VALENTE  
10.49,06 	rkm-con. MODULADO MODELO PARA REFERENCIA: HITACHI 1-1 04, 11E60 M34-I• 17.51R, OU 

EQUIVALENI E 

FA.,14_1.111. mODULADO MODELO PARÁ REFERENCIA: EMACIE ECOS, 16.935013/F1 • 25,0TR, OU 	 1.00 LO W vALEN ri 
LA,VU 

FANICO' t. MODULADO MODELO PARÁ REFERENC/A: 1111 ACHI FOI, I 2.268 M3/14 • 20,01R, OU 	 UN 	 1,00 1:QUIVALENTE 

Chillers (lis. 75): 

10.49.0 	RESFRIADOR DE 1.1QUICOS COM COMPRESSOR PARAFUSO CONDENSACAO AR MICRO PROCESSADO 	UN 	 2,00 
CAP. 50 TR MOD. P/ REF.: RCV 050 SAZ 4A 'HITACHI 

46. 	Uma vez destacada a efetiva capacidade do sistema de ar condicionado indicado 

no atestado da PBI-I, passemos à análise de suas inconsistências: 

(Jr 

UN 

UN 

1.00 

1,00 

1.00 

1049 07 

!asno.' 
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Impossibilidade de ser considerado o sistema Split: 

Em primeiro lugar, é importante deixar claro que o modo de expansão direta 

split não é aceito pelo Edital  conforme expressa disposição do item 14.51V.i do ato 

convocatório, o qual, em se tratando da expansão direta, só admite o sistema VRF. 

Ora, o sistema split não guarda compatibilidade com o sistema VRF. Sobre o 

tema, cumpre transcrever trecho de artigo apresentado no VII Congresso Norte Nordeste 

de Pesquisa e Inovação (Anexo 02): 

O objetivo deste trabalho é comparar dois sistemas de ar condicionado, o sistema. VRF em 
relação ao split system convenclowd, utilizando como estudo de caso a área de convivéncia.  de um 
edifício_ localizado em Salvador. Bahia. Para isso, foi necessária a realização de estudo sobre os dois 
sistemas, bem como entender as exigéncias da. norma brasileira para projetos de ar condicionado. Foi 
feita uma análise da. planta baixa das áreas a serem climatizadas, realizando o cálculo de carga térmica 
desses ambientes de acordo com o layout da planta. Com  esses resultados, foi possível dimensionar os 
dois sistemas, realizando as considerações e comparações técnicas e econômicas. 

) 

Os sistemas de refrigeração por expansão direta são aqueles onde o gás refrigerante troca calor 
diretamente com o ar do ambiente_ Os condicionadores de ar podem ser do ripo AO (Ar 
Condicionado de Janela). split system. VRF e self contained. 

Split system significa sistema separado, ou seja, o condicionador de ar possui duas unidades, 
sendo uma unidade externa e a outra a unidade interna. Existem modelos chamados multi-split, com 
mais de uma unidade evaporadora para um único condensador, onde é possível refrigerar vários 
ambientes diferentes, de maneira independente. com  apenas uma unidade externa (SILVA. 2004). 

As unidades condensadoras, chamadas de unidades externas, contêm juntos o compressor e o 
condensador do circuito frigorigeno. Possuem um ventilador que sopra o ar para condensação do 
tinido refrigerante,e que devem ser instalado na parte externa do ambiente. A descarga do ar pode 
oconer horizontal ou verticalmente. 

A unidade evaporadom, chamada de unidade interna, é instalada no ambiente a ser climatizado.  
Contém a válvula de expansão, o evaporador e o filtro e troca calor com o ar do ambiente, que é 
puxado através de um ventilador (SILVA, 2004). As unidades internas podem ser encontradas em 
diversas fornias como hi-wall (parede), piso teto. cassete, teto aparente ou para dutos. 

Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) é uma designação de uni sistema multifuncional 
modernizado que possui um sistema multi-split Nele. ha. apenas uma unidade externa ligada a 
múltiplas unidades internas que operam individualmente por ambiente, podendo chegar ate 64 
unidades internas. 

O diferencial do sistema VRF, comparado ao spht system, e a combinação de tecnologia 
eletrônica com sistemas de controle microprocessado. aliado a combinação de múltiplas unidades 
internas em um só ciclo de refrigeração 

A variação de capacidades do sistema em função da mudança de carga térmica dos ambientes é 
feita por variação na velocidade de rotação do compressor. na  maioria das vezes do tipo scrold através 
do conversor de frequência (inverter). instalado na alimentação elétrica do motor de acionamento dos 
Compressores 

Em uma análise comparativa técnica e económica buscou-se verificar a viabilidade de 
utilização entre equipamentos split system convencionais e equipamentos com fluxo de refrigerante 
variável, conhecidos como VRF. Utilizando um estudo de caso, verificou-se que, em relação ao custo 
de aquisição e instalação, os equipamentos split system são mais económicos, porém, os equipamentos 
VRF possuem um menor consumo de energia, aproximadamente 37%. 

Para recuperar o capital investido, ou seja. o payback. levaria cerca de 5 anos. Para os 
equipamentos VRF. além de possuir menor consumo energético, possuem uma melhor flexibilidade de 
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instalação. melhor distribuição do conforto térmico. menores níveis de mido, e principalmente menor 
interferência com outras áreas. 

De acordo a Instrução Normativa SRF ré' 162. de 31 de dezembro de 1998_ a vida ütil para esses 
equipamentos é de 10 anos. Desse modo, podemos concluir que a utilização de equipamentos com 
sistema com fluxo de refrigerante variável (VRF) já se mostra viável para a climatização de áreas 
comerciais, como a apresentada no estudo de caso, quando comparado com equipamentos split system 
convencionais, pois o retorno do seu investimento é de. 5 anos, metade da vida útil esperada para esses 
equipamentos. Apesar dos equipamentos VRF .possuirem um custo maior de aquisição e instalação, 
proporcionam menor custo operacional e pouca interferência com outras áreas. além de melllor 
distribuição do conforto térmico. viabilizando a sua escolha. 

Como se percebe, o sistema VRF exigido no Edital não corresponde ao split 

indicado no atestado da Sengel, devendo, portanto, ser desconsiderado. 

Em termos práticos, não podem ser utilizados para fins de qualificação técnica 

da Sengel na presente licitação: (i) 3 (três) unidades de ar split de 5 TR ou 60.000 BTU, 

cada, item 10.49.08, pag 75, que totalizam 15 TR; 00 2 (dois) splits de 1,8 TR cada, 

(lli) 1 (um) split de 1,0 TR; e (iv) 1 (um) split de 2,5 TR: 

0,19(15 SEL.11 	110) TI1TO APARPN1 	IODLLO PARA REFERENCIA: HITACHI REC 050, CAP. 60.000 ATUM. OU A EA R EN1 E UN 3.00 

60 07.05 MDII SPLIT 30,1100 Aluiu (1,8TR), HI-SVALL, UNIDADE CONDENSADORA MONOIASICA 220V, 60 HZ E 
UNIDADE e:VAPOR/ADORA MONOFÁSICA 220V, FILTRAGEM GO, MODELO 42LECO22515LC 
38KCA022515M C DA CARRIER OU EQUIVALENT 

UN 2,00 

bp 0701 MINI SEMI 30.000 ATUM (ITII),IflAvALL, UNIDADE CONDENSADORA MONDEASICA 220V, 6U HZ E 
UNIDADE EVAPORA DORA MONOFÁSICA 220V, FILTRAGEM GO, MODELO 42LEC01251.51C t 
38KCA0 2515MC DA CARRIER OU EQUIvALEN3 

UN 1,00 

0001.03 MINI SM 1T 30.000 B IU/N (2,5TR). HI-WALI„ UNIDADE CONDENSADORA MONOEAS1CA 220V. 60 HZ E 
UNIDADE EVAPORADORA MONDEASICA 220V, FILTRAGENI GO, GÁS R-22, MODELO 421,UC030515LC 
MKCA030515MC DA CARRIER OU 

UN 1,00 

Assim, como consectário lógico e inevitável, o único sistema de ar condicionado 

do atestado da PBH que de fato guarda compatibilidade com as exigências do Edital 

possui apenas 212,5 TR (total de 232,80 TR indicado no atestado menos 20,30 TR 

do sistema split), ou seja, não atende às exigências do Edital (225 TR). 

Efetiva capacidade do sistema de ar condicionado: 

52. 	Ademais, é relevante ressaltar que a capacidade de um sistema, seja ele de 

expansão indireta seja de expansão direta — VRF é dada pela capacidade máxima dos 

Chiller ou do somatório dos Fan-Coils devido à diversidade que ambos permitem 

aplicar. 
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53. 	Assim, o sistema de ar condicionado no atestado da PI31-1 seria de apenas 112,5 

TR. que corresponde aos Fan-Coils: 

In 49 03 	FANCOIL MODULADO MODELO PARA REFERENCIA: HITACHI FC 01, 14.876 M301 PP 25.014 OU 	 UN 	 1.00 EQUIVALENTE 

; O 49.05 	
FANC011 MODULADO MODELO PARA REFERENCIA: HITACHI ECO/ 16.621M9/H - 25.0IR OU 
EQUIVALENTE 

10.49.06 	
FANCOIL MODULADO MODELO PARA REFERENCIA: HITACHI FC 04, 11.860 M3/1-1 • I7.51 R. OU 
EQUIVALENTE 

UN 
	

1,00 

UN 
	

1,00 

MNW 
1-AN-copi. mODULA110 MODELO PARA REFERENCIA:1111 AC111 PC05, 16.938 M30-1 • 25.0TR, OU 1,QuivALSN 

 

UN 	 1.00 

1 AN•CUIL mouut APX) MODELO PARA REFERENCIA: HITAC111FCO2, 12.268 1v13/14 • 20,0TR, OU 

 

UN 	 .00 

   

É oportuno sinalizar, ainda, que a capacidade dos Chillers não pode ser somada à 

capacidade dos Fan-Coils para fins de identificação da capacidade do sistema de ar 

condicionado. 

Trata-se de um sistema em série, ou seja, a capacidade de geração de frio do 

sistema pode ser mensurada pelo total da capacidade dos Fan-Coils existentes no 

mesmo. A capacidade frigorigena é gerada pelo Chiller e enviada aos Fan-Coils pelas 

unidades de bombearnento. 

Sendo assim, o atestado da PI31-1 não comprova a execução do sistema de ar 

condicionado tipo expansão direta (VRF) ou tipo expansão indireta (água gelada) de 

225 TR. 

1 II. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, requer seja recebido e provido o presente Recurso 

Administrativo, para que a CPEL reforme a decisão que habilitou a Sengel 

Construções Ltda., inabilitando-a do certame em razão do descumprimento de 

diversas exigências do Edital. 

Caso a CPU, mantenha a decisão original, ad argumeniandum fanfam, requer, 

nos termos da cláusula 15.5 do Edital, seja o Recurso Administrativo submetido à 

Autoridade Administrativa para, ao final, ser provido, inabilitando a referida cdr? 
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VOC AC.OS 

empresa da licitação. 

Nestes termos, 

PEDE DEFERIMENTO. 

Belo Horizonte/MG, 07 de junho de 2018. 

Fernando Felá de Oliveira 	 Eugênio José Guilherme de Aragão 

Digicomp Engenharia Ltda. 	 OAB/DF 4.935 

Angelo Longo Ferram 	 Ferna 	 os Santos Filho 

OAB/DF 37.922 
	

OAB/MG 116.302 
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DIGICOMP 

AO: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA - MG 

Belo Horizonte, 06 de Junho de 2018. 

ASSUNTO: Representação para Comprovação de Capacidade Técnica em 

Licitação Pública pela Empresa SENGEL - Licitação 07/2018. 

Considerando que a empresa DIGICOMP ENGENHARIA LTDA, localizada na 

Av. do Contorno, 6.500 -- 60  andar - Bairro Savassi, Belo Horizontes/MG, inscrita 

no CNPJ sob o n. 23.832,546/0001-04, esta participando do certame numero 

07/2018 - Modo de disputa fechado com critério de julgamento: Menor Preço para a 

contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução das obras de 

revitalização do Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro - Minascentro, no 

Município de Belo Horizonte/MG, processo interno no 119/2018 - ECM: 49061. 

Considerando que no momento do julgamento dos preços a empresa EPO se 

consagrou vencedora, tendo sido inabilitada em virtude de falta de atestado. 

Considerando a inabilitação da primeira colocada restou habilitada a 

empresa SENGEL, a segunda colocada qualificada no preço, 

A DIGICOMP em virtude de ser a terceira colocada inicialmente, segunda 

colocada com a desclassificação da primeira, analisando os atestados apresentados 

pela SENGEL Construções LTDA, encontrou algumas irregularidades e por isso vem 

apresentar a presente representação ao CREA/MG, bem como se necessário, a 

avaliação da entidade da classe, seja ela a ABRAVA. 

Consta do edital do certame acima mencionado a exigência no item 14.5, IV, 

alínea 

1.4.5, IV, Alínea I - Instalações de Sistema de Ar Condicionado tipo "expansão direta" - 

VRF, ou tipo "expansão indireta" - Água gelada, com capacidade mínima instalada de 
225 IR: 



Dl ICOMP 
Expansão direta 

Os equipamentos de expansão direta caraterizam-se por disporem de 

serpentinas onde expande um fluido refrigerante - absorvendo calor e arrefecendo 

o espaço em redor - que são atravessadas pelo ar a tratar, o qual é refrigerado pelo 

contato direto com elas. 

Podem ser usados equipamentos compactos autocontidos que são aqueles 

que reúnem, numa única caixa ou unidade, todas as funções requeridas para o 

funcionamento do ar condicionado. A totalidade do ciclo de refrigeração é realizada 

no interior da caixa do equipamento. Exemplos destes tipos de aparelhos são os 

comuns ares condicionados individuais de janela ou os do tipo roof top 

unit (unidades compactas de cobertura) ou RTU com maior capacidade, que 

permitem a distribuição de ar mediante condutas. 

Os equipamentos split (separado) diferenciam-se dos sistemas compactos 

por estarem divididos em duas unidades ou caixas separadas, uma situada no 

exterior e outra no interior do local a climatizar. Esta separação tem como objetivo 

dividir as fases do ciclo de refrigeração, ficando a fase de evaporação no interior e a 

fase de condensação no exterior. Ambas as unidades estão unidas entre si, através 

de tubos por onde circula o refrigerante. 

Os sistemas multi split constituem uma variante dos sistemas split. Dispõem 

de uma única unidade de condensação exterior, à qual é possível ligar duas ou mais 

unidades de evaporação interiores. Desenvolveram-se equipamentos deste tipo que 

permitem colocar uma grande número de unidades de evaporação, mediante a 

regulação do fluido refrigerante, as quais são conhecidas por "VRV (volume de 

refrigerante variável)". 

Todos estes sistemas empregam ventiladores para fazerem circular o ar que 

arrefece o condensador e o ar que é tratado e arrefecido para ser introduzido no 

interior. Também existem sistemas refrigerados a água, nos quais a condensação 

do refrigerante e produzida mediante água em circulação através de bombas e 

tubagens, empregando uma torre de arrefecimento. 

Expansão indireta 

Este 	tipo de sistema 	utiliza unidades de produção de água 

refrigerada (chillers), água essa que é distribuída pelos vários equipamentos de 

tratamento do ar, como as UTA, as UTAN ou os ventiloconvectores (fan-coils). 



DIGICOMP 
f• 	';•-•,,C1  

Nestes equipamentos, existe uma serpentina - por onde circula a água fria - que é 

atravessada pelo ar a tratar, que em contato com ela arrefece. 

Esclarecido a diferença entre os sistemas vamos à análise separada dos 

atestados: 

Atestado BHTRANS 

Para fins do processo do certame supracitado, foi apresentado atestado 

registrado junto a CAT 1420170007297 - Paulo de Freitas Fenelon, empregado da 

segunda colocada, 1420170007299, José Soares Diniz Neto, sócio diretor, sendo a 

empresa contratante PREFEITURA MUNICPAL DE BELO HORIZONTE, para a 

implantação da Central de Controle de Tráfego da BHTRANS-00p, Localizado no 

Bairro Estoril, Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Neste atestado, alega a segunda colocada SENGEL a execução de 234,60 

TR, atendendo a priori a exigência do edital 225 TR. Ocorre que a forma de sornar a 

quantidade de TR não tem a menor consonância com a técnica correta. 

Para se avaliar a capacidade por TR, deve se levar em consideração apenas 

as capacidades das matrizes geradoras de refrigeração (CHILLER's instalados). Não 

se pode em hipótese alguma somar as capacidades de Chiller, Fancoils, Fancoletes 

ou demais intercambiadores de ar. Tal entendimento é pacifico junto aos órgãos da 

classe o que poderá ser comprovado por consulta simples a ABRAVA, por exemplo. 

Resta comprovado junto ao atestado, item que o que foi fornecido foi 100 

TR, divididos em 2 Chillers de 50 TR, ou seja, sendo assim não atendendo a 

exigência mínima do edital de 225 TR, conforme evidencia a pag. 3/30 do Atestado 

em análise. 

Atestado SHOPPING CIDADE 

Foi apresentado atestado registrado junto a CAT 005214/11 - Paulo de 

Freitas Fenelon, empregado da segunda colocada, 005214/11, José Soares Diniz 

Neto, sócio diretor, sendo a empresa contratante CIDADE ADMINISTRAÇÃO 

EMPREENDIMENTOS LTDA, para a segunda expansão, primeira e segundas etapas; 

revitalizacão das áreas comuns; reforma e conclusão das áreas administrativas do 

Shopping Cidade, Localizado na Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

A simples análise do atestado ora mencionado nos revela que, em que pese 

a SENGEL tenha relatado a realização de serviço de instalação de sistema de ar 
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modalidade. Na verdade, trata-se de urna mera troca/manutenção de acessórios 

periféricos ao sistema de ar condicionado. Como anteriormente informado, para se 

configurar um sistema de expansão indireta, se faz necessária a instalação de uma 

central de água gelada, compostas normalmente por unidades resfriadoras de 

égua, eletrobombas, válvulas, fancoils e comumente automação de todo o sistema, 

Evidentemente, não foi o que fora executado pela SENGEL. 

Do Pedido 

Pela simples análise dos atestados e documentos ora juntados, restam 
claras as irregularidades narradas. 

Nestes termos, solicitamos que este Conselho efetue a apuração das 

irregularidades supracitadas, bem como suspenda as CAT's em epígrafe, 

comunicando de imediato a CODEMIG acerca da nulidade dos documentos para que 

adote as medidas legais cabíveis. 

Nestes termos. 

Pede deferimento. 

Belo Horizonte, 06 de Junho de 2018. 

DIGICOMP ENGENHARIA LTDA 

Fernando Félix de Oliveira 
DIRETOR 
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Resumo: A utilização dos sistemas de refrigeração é indispensável na maioria das regiões do país, e, 
como consequência, tem-se um alto consumo de energia elétrica para o acionamento dos 
equipamentos associados. Com  o problema ambiental cada vez mais em pauta, qualquer iniciativa que 
vise promover a redução no consumo de energia elétrica é válida. Este trabalho tem o objetivo de 
analisar a viabilidade técnica c econômica da implantação de um sistema de ar condicionado com 
equipamentos de fluxo de refrigerante variável (VRF) em comparação com equipamentos split 
convencionais. Para isso, foi desenvolvido um estudo de caso real, com a realização do cálculo de 
carga térmica nos ambientes a serem climatizados, obtendo a taxa de calor a ser retirada em cada 
ambiente, a capacidade dos equipamentos a serem usados e o consumo de energia elétrica para cada 
sistema. Posteriormente, foi feita uma comparação entre os dois sistemas, comparando aspectos 
técnicos e os custos de instalação c operacionais de equipamentos VRF e equipamentos split 
convencionais. 

Palavras—chave: ar condicionado, carga térmica, fluxo de refrigerante variável (VRF), split system 

1. INTRODUÇÃO 

Além do levantamento de carga térmica, o projeto de um sistema de ar condicionado deve ser 
precedido de estudos específicos de viabilidade técnica e econômica. Estima-se que, em uma 
edificação comercial convencional, o sistema de ar condicionado é responsável por aproximadamente 
50% do consumo total de energia elétrica. Portanto, é fundamental usar equipamentos que promovem 
um consumo menor de energia. 

Outro fator importante que deve ser analisado pelo projetista é a seleção de equipamentos que 
ofereçam flexibilidade de instalação, podendo resultar em uma economia de tempo e mão de obra, 
melhor nível de conforto térmico, infraestrutura simples c rápida, proporcionando pouca interferência 
com outras áreas, atendendo as exigências da norma brasileira NBR 16401:2008 e normas 
internacionais. 

O objetivo deste trabalho é comparar dois sistemas de ar condicionado, o sistema VRF em 
relação ao split system convencional, utilizando como estudo de caso a área de convivência de um 
edificio. localizado em Salvador, Bahia. Para isso, foi necessária a realização de estudo sobre os dois 
sistemas, bem como entender as exigências da norma brasileira para projetos de ar condicionado. Foi 
feita unia análise da planta baixa das áreas a serem climatizadas, realizando o cálculo de carga térmica 
desses ambientes de acordo com o layout da planta. Com  esses resultados, foi possível dimensionar os 
dois sistemas, realizando as considerações c comparações técnicas e econômicas. 

A carga térmica dos ambientes foi calculada de acordo com os dados fornecidos pelo projeto de 
arquitetura como, por exemplo, características físicas — dimensões e materiais, localização do prédio, 
orientação de paredes e janelas, iluminação, tipo de ocupação, etc. Foram levantadas também 
informações sobre o clima no local, de acordo com a norma brasileira. Com  essas informações pôde-se 
calcular a carga térmica dentro dos parâmetros da norma NBR-1640 I, obtendo assim a taxa de calor 
que deverá ser retirada em cada ambiente. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 Tipos de Sistemas de Ar Condicionado 

Os sistemas de refrigeração por expansão direta são aqueles onde o gás refrigerante troca calor 
diretamente com o ar do ambiente. Os condicionadores de ar podem ser do tipo ACJ (Ar 
Condicionado de Janela), split system, VIU; e self contained. 

Split system significa sistema separado, ou seja, o condicionador de ar possui duas unidades, 
sendo uma unidade externa e a outra a unidade interna. Existem modelos chamados multi-split, com 
mais de uma unidade evaporadora para um único condensador, onde é possível refrigerar vários 
ambientes diferentes, de maneira independente, com apenas uma unidade externa (SILVA, 2004). 

As unidades condensadoras, chamadas de unidades externas, contêm juntos o compressor e o 
condensador do circuito frigorigeno. Possuem uni ventilador que sopra o ar para condensação do 
fluido refrigerante,e que devem ser instalado na parte externa do ambiente. A descarga do ar pode 
ocorrer horizontal ou verticalmente. 

A unidade evaporadora, chamada de unidade interna, é instalada no ambiente a ser climatizado. 
Contém a válvula de expansão, o evaporador e o filtro e troca calor com o ar do ambiente, que é 
puxado através de um ventilador (SILVA, 2004). As unidades internas podem ser encontradas em 
diversas formas como hi-wall (parede), piso teto, cassete, teto aparente ou para dutos. 

Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) é uma designação de um sistema multifuncional 
modernizado que possui um sistema multi-split. Nele, há apenas uma unidade externa ligada a 
múltiplas unidades internas que operam individualmente por ambiente, podendo chegar ate 64 
un idades internas. 

O diferencial do sistema VRF, comparado ao split system, é a combinação de tecnologia 
eletrônica com sistemas de controle microprocessado, aliado a combinação de múltiplas unidades 
internas em um só ciclo de refrigeração. 

A variação de capacidades do sistema em função da mudança de carga térmica dos ambientes é 
feita por variação na velocidade de rotação do compressor, na maioria das vezes do tipo scroll, através 
do conversor de frequência (inverter), instalado na alimentação elétrica do motor de acionamento dos 
compressores. 

2.2 Viabilidade Técnica e Econômica de Projeto 
Uma das etapas mais importantes na elaboração de 11111 projeto é a análise da viabilidade 

econômica e financeira (REBELATTO, 2004). Definido os equipamentos, é necessário considerar 
diversos fatores com o objetivo de realizar um estudo preliminar sobre a viabilidade inicial do projeto, 
esses fatores são: desempenho do equipamento ou sistema, a durabilidade, manutenção, aspectos 
ergonômicos e principalmente o consumo de energia. 

O método de análise da viabilidade econômica será o Método do Período de Retomo do Capital 
(Payback). que segundo .REBELATTO (2004), consiste em selecionar projetos de investimentos 
enfatizando o período de recuperação do capital investido, isto é, calculando o prazo necessário para 
que o valor atual dos reembolsos (retorno de capital) se iguale ao desembolso com o investimento 
efetuado, visando à restituição do capital aplicado. 
a) Investimento Inicial: 

Inicialmente deve-se calcular o investimento de uni projeto calculando a diferença entre os 
custos iniciais da instalação de dois projetos, como pode ser observado na equação (8). 

Onde: 

	 11  = C11  — Cia 	
(8) 

Investimento inicial; 
C/ 	Custo de instalação do projeto; 



Custo Operacional: 

Após calcular o investimento inicial, deve-se calcular o custo operacional anual de cada projeto. 
No custo operacional está incluído basicamente o gasto com o consumo de energia de cada projeto ou 
sistema, como pode ser observado na equação (9). 

Cop. = CE x CE 
Onde: 
COP 	Custo operacional anual; 
Cc —4 Custo da energia da concessionária em Ft$/kW; 
CE 	Consumo de energia por ano em kW; 

Receitas do Investimento: 

As receitas de investimento são obtidas anualmente e geradas pelo custo de energia evitada, 
como pode ser observada na equação (10). 

Ri  = CEi  — CE: 	 (10) 
Onde: 

Receita do Investimento ou Custo de Energia Evitada; 
CE 	Consumo de energia por ano em kW; 

Tempo de Retorno do Capital: 
método escolhido foi o Payback, que é fundamentado no conceito de tempo no qual a soma 

das receitas de um projeto reproduz o total do capital investido para sua implantação. O Payback, 
tempo no qual o investimento inicial, le , é equivalente ao número de receitas anuais, RI, é 
determinado pela equação (11). 

TP2" = t, 
Onde: 

rPb —› Tempo de Retorno do Capital; 
R —> Receita do Investimento ou Custo de Energia Evitada; 

Investimento inicial; 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 Descrição as áreas climatizadas 

pavimento térreo do edificio, onde foi desenvolvido o estudo de caso, é localizado na cidade 
de Salvador, estado da Bahia, abrangendo oito espaços para serem climatizados, que são: o auditório, 
sala de reuniões, foyer, lobby, administração, café-salão, espaço gourmet e fitness. 

3.2 Cálculo de Estimativa da Carga Térmica dos Ambientes 
cálculo de carga térmica é imprescindível para o dimensionamento do sistema de ar 

condicionado. A Tabela (1) mostra alguns dados retirados da planta baixa do edifício, de acordo com o 
layout de cada ambiente, como área do ambiente, área de vidro e parede externa, quantidade de 
pessoas, entre outros, usados para a realização da carga térmica. 

Inicialmente devem-se definir alguns parâmetros que serão usados por todos os ambientes. A 
NBR 16401-1 apresenta as condições externas para 34 cidades brasileiras, incluindo Salvador, que 
pode ser observado na tabela Cl (anexo C da NBR). Com os dados obtidos da NBR 16401 e o apoio 
da carta psicrométrica, definem-se parâmetros como: temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo 
úmido, umidade relativa externa e interna e umidade absoluta. 

(9) 



Tabela 1 - Dados do levantamento do layout 

Ambiente 
Área 

(m2) 
P.D. 

Área de vidro externo (m2) Área de parede externa Paredes 
internas 

Pessoas 
NNE 	SE S 	NW N S SW W NW 

Auditório 45,13 2,60 13,00 22,10 36,40 45,00 

Sala de 15,50 2,60 11,70 30,00 4,00 

Foyer 28,11 2,60 60,00 6,00 

Lobby 182,00 2,60 62,50 265,00 30,00 

Administração 25,40 2,60 10 40 910 2,60 35,10 4,00 

Café/Salão 210,74 2,60 23,40 31,20 93,60 50,00 

Espaço 140,00 2,60 26,00 14,80 100,00 40,00 

Fitness 62,00 2 60 59,00 10,00 

Com as considerações feitas sobre os elementos que contribuem para adição de carga térmica, foi 
feita a estimativa da carga térmica dos ambientes que segue detalhada na Tabela 2: resumo da carga 
térmica obtida de cada ambiente, com o calor total, calor latente e sensível, vazão de ar exterior e 
vazão de ar de insuflamento. 

3.3 Seleção dos Equipamentos 

Com os resultados obtidos na estimativa de carga térmica e uma análise dimensional dos 
ambientes, foi possível definir a potência dos equipamentos, necessária para condicionar o ar. Para 
comparação dos sistemas de ar condicionado, serão usados equipamentos da Toshiba para o sistema 
V R F, e equipamentos da Carrier para o sistema Split System. Os dois sistemas são de expansão direta 
e condensação a ar. 

Tabela 2. Resumo da carga térmica 

Ambiente 
Calor Sensível Calor Latente Carga Térmica Vazão de ar de Vazão de ar 

(kcal/h) (kcal/h) Total (Btu/h) insuflamento (in7/h) exterior (m3/h) 

Auditório 11.355,34 13.918,37 100.292,50 2.608,86 453,74 

Sala de 3.691,73 566,69 16.898,49 1.230,82 52,74 

Foyer 3.098,70 1.290,94 17.419,21 1.001 84.36 

Lobby 26.225,04 5.062,84 124.158,25 8.669,87 466,56 

Administração 6.187,82 766,43 27.596,23 2.074,60 73,91 

Café/Salão 25.535,92 14.144,69 157.462,74 7.712,10 1.366,80 

Espaço 20.585,47 10.568,25 123.625,87 6.297,80 1.000,80 

Fitness 13.259,05 5.160,72 73.094,33 4.320,95 313,92 

A renovação de ar dos ambientes será realizada por ventiladores, com vazão de ar atendendo a 
necessidade de cada ambiente, e filtros de ar de acordo com a tabela de classe mínima de filtragem da 
NBR 16401-3, tabela C13, anexo C. 

As Tabelas 3 e 4 apresentam a quantidade de calor que deverá ser retirado de cada ambiente, a 
vazão de ar de insutlamento, e a capacidade dos equipamentos em Btu/h, para o sistema Split System e 
para o sistema VRF. resnectivamente. 

• 



A seleção da potência dos equipamentos considera a quantidade dc calor a ser removida e a 

vazão dc ar de insullamento dos equipamentos. A diferença na potência dos equipamentos de um 

sistema para outro caracteriza a disponibilidade de cada sistema para a potência e o modelo a ser 
usado no ambiente climatizado. 

Ao observar a relação da potência dos equipamentos VRF, e somarmos a potência das unidades 

evaporadoras, que é de 890.000 Btu/h c compararmos com o somatório da potência das unidades 
condensadoras, que é de 748.800 Btu/h, verifica-se que existe uma diferença de 141.200 Btu/h. 

Essa diferença existe porque o sistema VRF possibilita considerar o fator de simultaneidade das 

cargas térmicas, ou seja, nem todos os equipamentos funcionarão em sua capacidade máxima ao 

mesmo tempo, c o dimensionamento de cada ambiente é feito para a máxima carga térmica que ocorre 
em horários diferentes. 

Tabela 3 - Relação da potência e quantidade dos equipamentos Split System 

Ambiente Calor a ser 
retirado (Btu/h) 

Vazão de ar de 
insuflamento (m3/11) 

Potência dos 
equipamentos (Btu/h) 

Quantidade 

Auditório 100.292.50 2.608,86 48.000 2 

Sala dc Reuniões 16.898,49 1.230,82 18.000 1 

Iroyer 17.419.21 1.001,10 24.000 1 

18.000 1 
Lobby 124.158.25 8.669.87 

48.000 4 

Administração 27.596,23 2.074,60 30.000 1 

Café/Salão 157.462,74 7.712.10 60.000 4 

Espaço Gourmet 123.625,74 6.297.80 48.000 4 

Fitness 73.094,33 4.320.95 48.000 2 

Tabela 4- Relação da potência e quantidade dos equipamentos VRF 

Ambiente Calor a ser Vazão de ar de Potência dos Quantidade 

Auditório 100.292.50 2.608.86 48.000 2 

Sala de Reuniões 16.898,49 1.230,82 18.000 1 

Fiam 17.419,21 1.001.10 24.000 1 

18.000 1 
Lobby 124.158.25 8.669,87 

48.000 4 

Administração 27.596.23 2.074,60 30.000 

Café/Salão 157.462.74 7.712,10 60.000 4 

Espaço Gourmet 123.625,74 6.297,80 48.000 4 

Fitness 73.094,33 4.320.95 48.000 2 

Condensadora 249.000 3 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

4.I.Análise da Viabilidade Técnica 

Ao observar as possibilidades de configuração no projeto de ar condicionado para os dois 
sistemas, conclui-se que, quanto aos aspectos ergonômicos. de flexibilidade de instalação e 

interferência com outras áreas, o sistema VRF é mais flexível e possui unia menor interferência com 



controle da temperatura do ambiente do sistema split system é feito do modo convencional, 
on/off, ou seja, quando o termostato mede a temperatura indicada pelo usuário, o sistema desliga o 
compressor, quando a temperatura do ambiente aumenta, o sistema liga o compressor. Com  isso, há 
uma variação de cerca de 2°C da temperatura do ambiente, gerando desconforto térmico. O sistema 
VRF tem a válvula de expansão eletrônica, que controla gradativamente a temperatura do ambiente. 

Isso é possível porque esse sistema possui um dispositivo que ajusta gradualmente a freqüência do 
motor que executa o seu trabalho, gerando um melhor conforto térmico nos ambientes. 

4.2 Análise da Viabilidade Econômica 

Após a analise da viabilidade técnica entre os dois sistemas de ar condicionado, se faz 
necessária uma análise da viabilidade econômica entre os sistemas. Para isso, foi feito o levantamento 
do custo de aquisição e instalação dos sistemas VRF e split system, como pode ser observado nas 
Tabelas 5 e 6, respectivamente, e o consumo de energia de cada sistema, como pode ser observado nas 
Tabelas 7 e 8. 

Os custos de aquisição e instalação dos sistemas de ar condicionado foram feitos através de 
consultas aos fornecedores dos equipamentos e empresas montadoras dos sistemas de ar condicionado. 

consumo de energia médio por hora dos equipamentos foi determinado através de catálogos 
técnicos dos fabricantes dos sistemas de ar condicionado de acordo com o tipo e a capacidade de cada 
equipamento. 

Tabela 5 - Custo de aquisição e instalação dos equipamentos VRF 
Condicionar de Ar Potência (Btu/h) Quantidade Custo por Equipamanto 
Modelo Teto-Piso 48.000 8 R$ 5.865,00 
Modelo Teto-Piso 24.000 1 R$ 3.779,00 
Modelo Teto-Piso 30.000 1 R$ 4.723,00 
Modelo High-Wall 18.000 2 R$ 2.318,00 

Modelo Cassete 56.000 4 R$ 6.246,00 
Modelo Cassete 48.000 4 R$ 5.534,00 

Unidade Condensadora 249.600 3 R$ 57.569,00 
Total do Custo R$ 279.885,00 

método escolhido para a análise econômica dos sistemas de ar condicionado foi o payback. 
No item 2.4 analisamos algumas equações para, o cálculo de investimento inicial, custo de operação e 
receitas de investimento, que são necessárias para o cálculo do tempo de retomo de capital, ou seja, o 
payback. 

Tabela 6 - Custo de aquisição e instalação dos equipamentos split system 
Condicionador de ar Potência (Btu/h) Quantidade Custo por Equipamento 
Modelo Teto-Piso 48.000 8 R$ 5.074 
Modelo Teto-Piso 24.000 1 R$ 2.972,00 
Modelo Teto-Piso 30.000 1 R$ 3.715,00 
Modelo High-Wall 18.000 2 R$ 1.896,00 

Modelo Cassete 60.000 4 R$ 6.745,00 
Modelo Cassete 48.000 4 R$ 6.073,00 

Total do Custo R$ 102.343,00 

A Tabela 9 apresenta os valores calculados de acordo com as equações do item 2.2, 
considerando o consumo de energia anual, baseado no funcionamento dos equipamentos durante 8 
horas por dia e 365 dias por ano, e uni custo de energia de R$ 0,50 kW/h. 



Tabela 7 - Consumo de energia dos equipamentos VRF 

Equipamentos Potência 
(Btu/b) Quantidade Consumo de Energia (kW) 

Modelo Teto-Piso 48.000 8 0,11 
Modelo Teto-Piso 24.000 1 0,05 
Modelo Teto-Piso 30.000 1 0,05 
Modelo High-Wall 18.000 2 0,112 

Modelo Cassete 56.000 4 0,11 
Modelo Cassete 48.000 4 0,037 

Unidade Condensadora 249.600 3 21,11 
Total do Consumo por Hora 65,27 

Tabela 8 - Consumo de energia dos equipamentos split system 

Equipamentos Potência 
(13tu/h) 

Quantidade Consumo de Energia (kW) 

Modelo Teto-Piso 48.000 8 4,82 
Modelo Teto-Piso 24.000 1 2,49 
Modelo Teto-Piso 30.000 1 3,28 
Modelo H igh-Wall 18.000 2 1,89 

Modelo Cassete 60.000 4 5,44 
Modelo Cassete 48.000 4 4,82 

Total do Consumo por Hora 89,15 

Tabela 9 - Cálculo de investimento inicial e Receitas de investimento 

Investimento Inicial 
Custo de Operação 	Custo de Operação do 	Custo de Energia 

Sistema Split Systein 	Sistema VRF 	 Evitada  
R$ 130.159,00 	 R$ 95.297,12 	 R834.861,88  

 

R$ 177.542,00 

 

O sistema de climatizaçào por Fluxo de Refrigerante Variável, (VRF) possui custo de operação 
mais baixo, cerca de 37% menor, quando comparado com o sistema split system. Porém, quanto ao 
custo de aquisição e instalação, os equipamentos split system são mais econômicos. 

O Payback, tempo no qual o investimento inicial, L, é equivalente ao número de receitas 

anuais, R1, determinado pela Eq. 11, foi de aproximadamente 5 anos, podendo ser observado na 
Figura 1. 

Outro fator importante a ser observado para os equipamentos de ar condicionado é a sua vida 
útil, intervalo de tempo em que, sob determinadas condições, os equipamentos ou bens são 
considerados in-eparáveis no contexto operacional, técnico ou econômico. 

De acordo com a Instrução Normativa SRF ri° 162, de 31 de dezembro de 1998, anexo I, bens 
relacionados na Nomenclatura Comum do MERCOSUL — NCM, a vida útil para máquinas e aparelhos 
de ar condicionado, contendo uni ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a 

temperatura e a umidade, incluídos as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável 
separadamente, é de 10 anos, (RECEITA FEDERAL, 1998). 

5. CONCLUSÕES 

Em uma análise comparativa técnica e econômica, buscou-se verificar a viabilidade de 
utilização entre equipamentos split system convencionais e equipamentos com fluxo de refrigerante 
variável, conhecidos como VRF. Utilizando um estudo de caso, verificou-se que, em relação ao custo 
de aquisição c instalação, os equipamentos split system são mais econômicos, porém, os equipamentos 
VRF possuem um menor consumo de energia, aproximadamente 37%. 

Para recuperar o capital investido, ou seja, o payback, levaria cerca de 5 anos. Para os 
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instalação, melhor distribuição do conforto térmico, menores níveis de ruído, e principalmente menor 
interferência com outras áreas. 

Figura 1: Gráfico do Payback 

De acordo a Instrução Normativa SRF n° 162, de 31 de dezembro de 1998, a vida útil para esses 
equipamentos é de 10 anos. Desse modo, podemos concluir que a utilização de equipamentos com 
sistema com fluxo dc refrigerante variável (VRF) já se mostra viável para a climatização de áreas 
comerciais, como a apresentada no estudo de caso, quando comparado com equipamentos split system 
convencionais, pois o retorno do seu investimento é de 5 anos, metade da vida útil esperada para esses 
equipamentos. Apesar dos equipamentos VRF possuírem um custo maior de aquisição e instalação, 
proporcionam menor custo operacional e pouca interferência com outras áreas, além de melhor 
distribuição do conforto térmico, viabilizando a sua escolha. 
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