SOUTH AFRICAN CONSULATE GENERAL
SÃO PAULO

REQUEST FOR QUOTATION – SERVICE FOR PREVENTIVE MAINTENANCE OF AIR
CONDITIONING SYSTEM / SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO – CONTRATO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO

TERMS OF REFERENCE / TERMOS DE REFERÊNCIA
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1. Purpose: / Objetivo

Request for a quotation for preventive maintenance of air conditioning system for a period of 24
months; / Solicitação de cotação para contrato de manutenção preventiva do sistema de
ar condicionado por um período de 24 meses;

2. Maintenance location / Local da realização das manutenções

Consulate General of the Republic of South Africa / Consulado Geral da República da África
do Sul
12th Floor / 12o Andar | Edificio Grande Avenida
1754 Avenida Paulista Avenue / Avenida Paulista 1754
São Paulo

3. Maintenance, Support and Supplies/ Manutenção, Suporte e Suprimentos:

The Service Provider hereby agrees to provide, among others, the following services to the
Client: / O Prestador de Serviço concorda neste ato a fornecer, entre outros, os seguintes
serviços ao Cliente:

a. Condenser Coil(s): / Unidade(s) Condensadora(s):

Cleaning of the condenser coil / Limpeza da serpentina de condensação
Measurement of voltage and amperage of the / Edição da voltagem e amperagem do:
-

moto-compressor / compressor-motor

-

condenser motor and comparison to the board ones / motor do condensador e
confronto com as de placa

Verification of high and low pressures / Verificação das pressões de alta e baixa
Verification/re-tightening of the terminals on the terminal block / Verificação/reaperto dos
terminais na régua de bórne
Verification of the turbines mechanism / Verificação do mecanismo das turbinas
Verification of the drainage system / Verificação do sistema de drenagem
Verification/re-tightening of the power inlets in the system / Verificação/reaperto da entrada
de força no sistema.
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b. Evaporator (s) coil(s): / Unidade(s) Evaporadora(s):

Cleaning of the evaporator coil / Limpeza da serpentina de evaporação
Cleaning of the air filter in the case of the Split-system air conditioners / Limpeza do filtro de ar
no caso dos splits
Replacement of the air filters in the case of the Self-Contained ones / Troca dos filtros de ar
no caso dos self´s
Measurement of motor voltage and amperage and comparison with the board ones / Medição
da voltagem e amperagem do motor e confronto com as de placa
Cleaning of the drain tray/ Limpeza da bandeja de drenagem
Verification of the performance of the drain / Verificação do desempenho do dreno
Measurement of the insufflation and return temperatures / Medição da temperatura de
insuflamento e retorno

c. Equipment / Equipamentos

04 Self-contained water-cooled Hitachi air conditioner / 04 Condicionador de ar tipo Self com
condensação à agua marca Hitachi
02 mini-Split-system Air condensers / 02 Condensadores de ar tipo mini Split

4. Fees and payment schedule / Honorários e calendário de pagamento

a. All prices quoted must be in Brazilian Reais/ Todos os preços cotados devem
estar em reais.

b. The service provider is to note that the South African Consulate will pay within 30
days after receipt of invoice and the service has been rendered monthly. / O
prestador de serviços deve observar que o Consulado da África do Sul
pagará dentro de 30 dias após o receber a fatura e o serviço ter sido
prestado mensalmente.
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5. Submission date for quote / Data de submissão para cotações

a. The quotations should please be submitted via email to the following address /
As cotações devem, por gentileza, ser enviadas por e-mail para o seguinte
endereço:

MasombukaM@dirco.gov.za

Copy to/ Com cópia para:
BorinatoF@dirco.gov.za

b. Quotes must be submitted by 31 December 2021 / As cotações devem ser
enviadas até 31 de Dezembro de 2021.

6. Validity of offer / Validade da oferta

The price quoted must be valid for at least 3 months / O preço cotado deve ser válido
por pelo menos 3 meses.
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