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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
Nº 22015 

PNUD/MMA – BRA/12/G77 
 
 

Objeto: Selecionar 02 edifícios do setor público localizados na cidade de Brasília – DF, para 
a execução de projetos demonstrativos de processos de retrocomissionamento de sistemas 
de ar condicionado (envolvendo central de água gelada, condicionadores de ar e circuitos de 
distribuição de ar e água gelada) em edifícios que possuam resfriadores de líquido em 
operação com fluidos refrigerantes do tipo CFC ou HCFC.  

 
 

ERRATA Nº 1 

Fazemos referência ao Edital em epígrafe para informar aos interessados sobre a 
ERRATA Nº 01 ao CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. Favor considerar as 
seguintes informações: 

FICA retificado no documento da Manifestação de Interesse o que segue: 

1) No Edital, foi alterada a redação do item 01 – INTRODUÇÃO.   
 

Dessa forma, segue a nova redação: 

O objetivo desta manifestação de interesse é selecionar 02 edifícios do setor 
público localizados em todo o território nacional, para a execução de projetos 
demonstrativos de processos de retrocomissionamento de sistemas de ar 
condicionado (envolvendo central de água gelada, condicionadores de ar e circuitos 
de distribuição de ar e água gelada) em edifícios que possuam resfriadores de 
líquido em operação com fluidos refrigerantes do tipo CFC ou HCFC. 

 
2) Considerar também nova redação aos itens 4.0; 7.1; 8.0 e Anexo 1- Formulário 

da Manifestação de Interesse. 
 

ONDE SE LÊ:  
 
4.0 Processo de Seleção 
(...) 
Neste processo, serão selecionados 2 edifícios do setor público na cidade de 
Brasília. 
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LEIA-SE:  
 
4.0 Processo de Seleção 
 
(...) 
Neste processo, serão selecionados 2 edifícios do setor público em todo o 
território nacional. 
 
 
ONDE SE LÊ:  
 
7.1 Serviços de Campo 
 
(...) 
As viagens das equipes de execução da Somar Engenharia até Brasília serão 
previamente programadas com a equipe administrativa e as equipes de operação e 
manutenção do sistema de ar condicionado do edifício, de modo a permitir que as 
equipes de execução possam atuar com eficácia nos testes e verificações do 
sistema. 
 
LEIA-SE:  
 
(...) 
As viagens das equipes de execução da Somar Engenharia até a cidade do edifício 
selecionado serão previamente programadas com a equipe administrativa e as 
equipes de operação e manutenção do sistema de ar condicionado do edifício, de 
modo a permitir que as equipes de execução possam atuar com eficácia nos testes 
e verificações do sistema. 
 
 
ONDE SE LÊ:  
 
8.0 Requisitos para Qualificação do Edifício 
 
(...) 
O edifício deverá ser do setor público e estar localizado em Brasília – DF.  

 
LEIA-SE:  
 
8.0 Requisitos para Qualificação do Edifício 
 
(...) 
O edifício deverá ser do setor público e estar localizado em todo o território 
nacional.  
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ONDE SE LÊ:  
 
ANEXO I - Formulário  
1. Dados Gerais 
 
(...) 
* o Edifício deverá ser do setor público e estar localizado em Brasília-DF 

 
LEIA-SE:  
 
ANEXO I - Formulário  
2. Dados Gerais 
 

(...) 

* o Edifício deverá ser do setor público e estar localizado em território nacional. 

 

3) INFORMA ainda que o prazo para apresentação de manifestação de interesse, 
fica prorrogado até o dia 18 de dezembro de 2015, até as 23 horas (horário 
de Brasília). Portanto, para participar desta seleção, os interessados devem 
encaminhar a Manifestação de Interesse juntamente com a documentação 
requerida para qualificação do edifício.  

 

Permanecem inalteradas os demais termos e condições estabelecidos no referido 
Edital 22015. 

 
 


