
                                                       
 
 

 
AZUZA EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI 
CNPJ: 21.937.520/0001-03 
 
 

TV. ANTONIO BALTAZAR MONTEIRO, S/Nº - BAIRRO CENTRO 
SÃO CAETANO DE ODIVELAS – CEP: 68.775-000 

E-MAIL: azuza.servicos@hotmail.com 
FONE: (91) 3767-1377   

  

COTAÇÃO DE PREÇOS 
 

São Caetano de Odivelas, 18 de Julho de 2022. 
 
A  
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ. 
 
 
 
                A Empresa AZUZA EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, inscrita sob 

o CNPJ: 21.937.520/0001-03, sediada na TV. ANTONIO BALTAZAR MONTEIRO, S/Nº, CEP: 

68.775-000 – CENTRO, na cidade de SAÕ CAETANO DE ODIVELAS, representada pelo Sr 

JADSON DA SILVA CHAGAS, CPF 004.986.192-14, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

5400104-PC/PA, em atendimento ao pedido de cotação de cotação de preços, apresentamos 

a nossa proposta nas seguintes condições e preços: 

 

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR E APARELHOS DE 
REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 

          

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE R$ UNIT R$ TOTAL 

1 

MONTAGEM  E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 
7.500 BTUS ATE 5 METROS                                                                                    
Especificação: Ponto de gás p/ split até 30.000 

BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de 

dreno p/ split (5m). 

SERVIÇO 4 R$ 340,00 R$ 1.360,00 

2 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 
9.000 BTUS ATE 5 METROS                                                                    
Especificação: Ponto de gás p/ split até 30.000 
BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de 
dreno p/ split (5m). 

SERVIÇO 4 R$ 350,00 R$ 1.400,00 

3 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 
12.000 BTUS ATE 5 METROS                                                                                                                                                        
Especificação: Ponto de gás p/ split até 30.000 
BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de 
dreno p/ split (5m). 

SERVIÇO 3 R$ 380,00 R$ 1.140,00 

4 

MONTAGEM DE SPLIT E INSTALAÇÃO DE 
18.000 BTUS ATE 5 METROS                                                                                                                                  
Especificação: Ponto de gás p/ split até 30.000 
BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de 
dreno p/ split (5m). 

SERVIÇO 3 R$ 410,00 R$ 1.230,00 
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5 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 
22.000 BTUS ATE 5 METROS                                                                                                                                                             
Especificação: Ponto de gás p/ split até 30.000 
BTU's (5m)tubul.,cj.airstop e fiaçao,Ponto de 
dreno p/ split (5m). 

SERVIÇO 3 R$ 450,00 R$ 1.350,00 

6 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 
36.000 BTUS ATE 5 METROS                                                                                                                                                                                      
Especificação: Ponto de gás p/ split até 60.000 
BTU's (5m) tubul.,cj.airstop e fiaçao, Ponto de 
dreno p/ split (5m). 

SERVIÇO 3 R$ 500,00 R$ 1.500,00 

7 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 7.500 
BTUS                                                                                                                       
Especificação: A manutenção preventiva consiste 
em: limpeza e conservação dos filtros de ar, 
limpeza e evaporadores e condensadores, 
observação de conexões e reapertos, testes de 
comandos de operação, verificação da operação 
do motor, ventilador e pás, verificação do 
funcionamento dos componentes de bombas e 
torres, medição de temperatura de retorno, 
insuflamento, medição de corrente e tensão, 
medição de pressão de trabalho e de baixa, 
medição de temperatura de evaporação, medição 
de pressão de alta e de pressão descida, limpeza 
da casa de maquina e shafts, limpeza e 
conservação dos dutos, entre c/ garantia minima 
de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover 
todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como 
medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre 
outros) para realizar os serviços de manutenção 
preventiva. 

SERVIÇO 12 R$ 320,00 R$ 3.840,00 

  

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 7.500 
BTUS                                                                                                                       
Especificação: Manutenção corretiva consiste em: 
retificar ou substituir peças e/ou componentes 
(com ônus para contratada) que apresentarem 
defeitos durante o funcionamento do sistema de 
climatização, de forma a normalizar o pleno uso 
dos equipamentos de centrais de ar, de acordo 
com os manuais e normais técnicas especificas 
para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 
(noventa) dias. A Contratada deverá prover todos 
os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como 
medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre 

SERVIÇO 12 R$ 360,00 R$ 4.320,00 
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outros) para realizar os serviços de manutenção 
corretiva . 

SERVIÇO 12 R$ 320,00 R$ 3.840,00 

  

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 9.000 
BTUS                                                                                                                       
Especificação: Manutenção corretiva consiste em: 
retificar ou substituir peças e/ou componentes 
(com ônus para contratada) que apresentarem 
defeitos durante o funcionamento do sistema de 
climatização, de forma a normalizar o pleno uso 
dos equipamentos de centrais de ar, de acordo 
com os manuais e normais técnicas especificas 
para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 
(noventa) dias. A Contratada deverá prover todos 
os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como 
medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre 
outros) para realizar os serviços de manutenção 
corretiva  

SERVIÇO 12 R$ 360,00 R$ 4.320,00 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 9.000 
BTUS                                                                                                                       
Especificação: A manutenção preventiva consiste 
em: limpeza e conservação dos filtros de ar, 
limpeza e evaporadores e condensadores, 
observação de conexões e reapertos, testes de 
comandos de operação, verificação da operação 
do motor, ventilador e pás, verificação do 
funcionamento dos componentes de bombas e 
torres, medição de temperatura de retorno, 
insuflamento, medição de corrente e tensão, 
medição de pressão de trabalho e de baixa, 
medição de temperatura de evaporação, medição 
de pressão de alta e de pressão descida, limpeza 
da casa de maquina e shafts, limpeza e 
conservação dos dutos, entre c/ garantia minima 
de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover 
todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como 
medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre 
outros) para realizar os serviços de manutenção 
preventiva. 
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 12.000 
BTUS                                                                                                                       
Especificação: A manutenção preventiva consiste 
em: limpeza e conservação dos filtros de ar, 
limpeza e evaporadores e condensadores, 
observação de conexões e reapertos, testes de 
comandos de operação, verificação da operação 
do motor, ventilador e pás, verificação do 
funcionamento dos componentes de bombas e 
torres, medição de temperatura de retorno, 
insuflamento, medição de corrente e tensão, 
medição de pressão de trabalho e de baixa, 
medição de temperatura de evaporação, medição 
de pressão de alta e de pressão descida, limpeza 
da casa de maquina e shafts, limpeza e 
conservação dos dutos, entre c/ garantia minima 
de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover 
todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como 
medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre 
outros) para realizar os serviços de manutenção 
preventiva. 

SERVIÇO 12 R$ 350,00 R$ 4.200,00 

  

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 12.000 
BTUS                                                                                                                       
Especificação: Manutenção corretiva consiste em: 
retificar ou substituir peças e/ou componentes 
(com ônus para contratada) que apresentarem 
defeitos durante o funcionamento do sistema de 
climatização, de forma a normalizar o pleno uso 
dos equipamentos de centrais de ar, de acordo 
com os manuais e normais técnicas especificas 
para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 
(noventa) dias. A Contratada deverá prover todos 
os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como 
medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre 
outros) para realizar os serviços de manutenção 
corretiva  

SERVIÇO 12 R$ 400,00 R$ 4.800,00 
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 18.000 
BTUS                                                                                                                       
Especificação: A manutenção preventiva consiste 
em: limpeza e conservação dos filtros de ar, 
limpeza e evaporadores e condensadores, 
observação de conexões e reapertos, testes de 
comandos de operação, verificação da operação 
do motor, ventilador e pás, verificação do 
funcionamento dos componentes de bombas e 
torres, medição de temperatura de retorno, 
insuflamento, medição de corrente e tensão, 
medição de pressão de trabalho e de baixa, 
medição de temperatura de evaporação, medição 
de pressão de alta e de pressão descida, limpeza 
da casa de maquina e shafts, limpeza e 
conservação dos dutos, entre c/ garantia minima 
de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover 
todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como 
medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre 
outros) para realizar os serviços de manutenção 
preventiva. 

SERVIÇO 12 R$ 380,00 R$ 4.560,00 

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 18.000 
BTUS                                                                                                                       
Especificação: Manutenção corretiva consiste em: 
retificar ou substituir peças e/ou componentes 
(com ônus para contratada) que apresentarem 
defeitos durante o funcionamento do sistema de 
climatização, de forma a normalizar o pleno uso 
dos equipamentos de centrais de ar, de acordo 
com os manuais e normais técnicas especificas 
para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 
(noventa) dias. A Contratada deverá prover todos 
os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como 
medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre 
outros) para realizar os serviços de manutenção 
corretiva  

SERVIÇO 12 R$ 420,00 R$ 5.040,00 
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 22.000 
BTUS                                                                                                                       
Especificação: A manutenção preventiva consiste 
em: limpeza e conservação dos filtros de ar, 
limpeza e evaporadores e condensadores, 
observação de conexões e reapertos, testes de 
comandos de operação, verificação da operação 
do motor, ventilador e pás, verificação do 
funcionamento dos componentes de bombas e 
torres, medição de temperatura de retorno, 
insuflamento, medição de corrente e tensão, 
medição de pressão de trabalho e de baixa, 
medição de temperatura de evaporação, medição 
de pressão de alta e de pressão descida, limpeza 
da casa de maquina e shafts, limpeza e 
conservação dos dutos, entre c/ garantia minima 
de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover 
todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como 
medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre 
outros) para realizar os serviços de manutenção 
preventiva. 

SERVIÇO 12 R$ 380,00 R$ 4.560,00 

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 22.000 
BTUS                                                                                                                       
Especificação: Manutenção corretiva consiste em: 
retificar ou substituir peças e/ou componentes 
(com ônus para contratada) que apresentarem 
defeitos durante o funcionamento do sistema de 
climatização, de forma a normalizar o pleno uso 
dos equipamentos de centrais de ar, de acordo 
com os manuais e normais técnicas especificas 
para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 
(noventa) dias. A Contratada deverá prover todos 
os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como 
medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre 
outros) para realizar os serviços de manutenção 
corretiva  

SERVIÇO 12 R$ 450,00 R$ 5.400,00 
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 36.000 
BTUS                                                                                                                       
Especificação: A manutenção preventiva consiste 
em: limpeza e conservação dos filtros de ar, 
limpeza e evaporadores e condensadores, 
observação de conexões e reapertos, testes de 
comandos de operação, verificação da operação 
do motor, ventilador e pás, verificação do 
funcionamento dos componentes de bombas e 
torres, medição de temperatura de retorno, 
insuflamento, medição de corrente e tensão, 
medição de pressão de trabalho e de baixa, 
medição de temperatura de evaporação, medição 
de pressão de alta e de pressão descida, limpeza 
da casa de maquina e shafts, limpeza e 
conservação dos dutos, entre c/ garantia minima 
de 90 (noventa) dias. A Contratada deverá prover 
todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como 
medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre 
outros) para realizar os serviços de manutenção 
preventiva. 

SERVIÇO 8 R$ 400,00 R$ 3.200,00 

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 36.000 
BTUS                                                                                                                       
Especificação: Manutenção corretiva consiste em: 
retificar ou substituir peças e/ou componentes 
(com ônus para contratada) que apresentarem 
defeitos durante o funcionamento do sistema de 
climatização, de forma a normalizar o pleno uso 
dos equipamentos de centrais de ar, de acordo 
com os manuais e normais técnicas especificas 
para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 
(noventa) dias. A Contratada deverá prover todos 
os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como 
medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre 
outros) para realizar os serviços de manutenção 
corretiva  

SERVIÇO 8 R$ 460,00 R$ 3.680,00 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA 
E CONSERVAÇÃO DE FREEZER E 
GELADEIRAS                                                                                                                      
Especificação: com limpeza, reposição de peças e 
recarga de gás. 

SERVIÇO 12 R$ 290,00 R$ 3.480,00 
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA 
E CONSERVAÇÃO DE BEBEDOURO                                                                                                                       
Especificação: com limpeza, reposição de peças e 
recarga de gás. 

SERVIÇO 12 R$ 290,00 R$ 3.480,00 

 

VALOR GLOBAL: R$ 66.700,00 (Sessenta e seis mil e setecentos reais). 

O prazo de validade de nossa cotação de preços é de 60 (sessenta) dias. 

Condições de Pagamento: a combinar 

Na oportunidade DECLARAMOS AINDA QUE: 

 

1. Os preços unitários e o global por nós ofertados, serão para executar os serviços conforme 

as exigências e especificações apresentadas. 

2. Os preços unitários e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas à 

completa execução dos serviços, encargos sociais e fiscais, para-fiscais, equipamentos, 

ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes, além de 

despesas diretas e indiretas. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

 
AZUZA EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI 

CNPJ: 21.937.520/0001-03 
JADSON DA SILVA CHAGAS 

CPF 004.986.192-14 
RG nº 5400104-PC/PA 

AZUZA EDIFICACOES 
LOCACAO E COMERCIO 
EIRELE:2193752000010
3

Assinado de forma digital por AZUZA 
EDIFICACOES LOCACAO E COMERCIO 
EIRELE:21937520000103 
Dados: 2022.07.18 18:42:00 -03'00'
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE R$ UNIT R$ TOTAL

1

MONTAGEM  E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.500 BTUS 
ATE 5 METROS                                                                                    
Especificação: Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) 
tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).

SERVIÇO 4 R$ 350,00 R$ 1.400,00

2

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 9.000 BTUS 
ATE 5 METROS                                                                    
Especificação:  Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) 
tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).

SERVIÇO 4 R$ 370,00 R$ 1.480,00

3

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 12.000 BTUS 
ATE 5 METROS                                                                                                                                                        
Especificação : Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) 
tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).

SERVIÇO 3 R$ 390,00 R$ 1.170,00

4

MONTAGEM DE SPLIT E INSTALAÇÃO DE 18.000 BTUS 
ATE 5 METROS                                                                                                                                  
Especificação:  Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) 
tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).

SERVIÇO 3 R$ 420,00 R$ 1.260,00

5

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 22.000 BTUS 
ATE 5 METROS                                                                                                                                                             
Especificação:  Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's 
(5m)tubul.,cj.airstop e fiaçao,Ponto de dreno p/ split (5m).

SERVIÇO 3 R$ 450,00 R$ 1.350,00

6

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 36.000 BTUS 
ATE 5 METROS                                                                                                                                                                                      
Especificação : Ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's (5m) 
tubul.,cj.airstop e fiaçao, Ponto de dreno p/ split (5m).

SERVIÇO 3 R$ 500,00 R$ 1.500,00

REPRESENTANTE LEGAL: IASMIM KANANDA CONCEIÇÃO GALO

EMPRESA: SOLAAM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ: 32.089.373/0001-77
END.: TRAV. PROFESSOR PAULO SÉRGIO, 15, EVALDINO BENTO CELESTINO - CONCÓRDIA DO PARÁ/PA
FONE/FAX: (91) 98804-0857
E-MAIL: pselc84@gmail.com 

CARGO: ADMINISTRADORA

PLANILHA DE COTAÇÃO
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, COM 

FORNECIMENTO DE PEÇAS



7

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 7.500 BTUS                                                                                                                       
Especificação:  A manutenção preventiva consiste em: 
limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e 
evaporadores e condensadores, observação de conexões e 
reapertos, testes de comandos de operação, verificação da 
operação do motor, ventilador e pás, verificação do 
funcionamento dos componentes de bombas e torres, 
medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição 
de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de 
baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de 
pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de 
maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre 
c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada 
deverá prover todos os materiais (tais como estopas, 
querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como medidores 
de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores 
de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de 
manutenção preventiva.

SERVIÇO 12 R$ 300,00 R$ 3.600,00

8

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 7.500 BTUS                                                                                                                       
Especificação:  Manutenção corretiva consiste em: retificar 
ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para 
contratada) que apresentarem defeitos durante o 
funcionamento do sistema de climatização, de forma a 
normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, 
de acordo com os manuais e normais técnicas especificas 
para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) 
dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais 
como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, 
graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para 
realizar os serviços de manutenção corretiva .

SERVIÇO 12 R$ 350,00 R$ 4.200,00

9

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 9.000 BTUS                                                                                                                       
Especificação:  A manutenção preventiva consiste em: 
limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e 
evaporadores e condensadores, observação de conexões e 
reapertos, testes de comandos de operação, verificação da 
operação do motor, ventilador e pás, verificação do 
funcionamento dos componentes de bombas e torres, 
medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição 
de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de 
baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de 
pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de 
maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre 
c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada 
deverá prover todos os materiais (tais como estopas, 
querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como medidores 
de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores 
de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de 
manutenção preventiva.

SERVIÇO 12 R$ 300,00 R$ 3.600,00



10

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 9.000 BTUS                                                                                                                       
Especificação:  Manutenção corretiva consiste em: retificar 
ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para 
contratada) que apresentarem defeitos durante o 
funcionamento do sistema de climatização, de forma a 
normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, 
de acordo com os manuais e normais técnicas especificas 
para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) 
dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais 
como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, 
graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para 
realizar os serviços de manutenção corretiva 

SERVIÇO 12 R$ 350,00 R$ 4.200,00

11

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 12.000 BTUS                                                                                                                       
Especificação:  A manutenção preventiva consiste em: 
limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e 
evaporadores e condensadores, observação de conexões e 
reapertos, testes de comandos de operação, verificação da 
operação do motor, ventilador e pás, verificação do 
funcionamento dos componentes de bombas e torres, 
medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição 
de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de 
baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de 
pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de 
maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre 
c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada 
deverá prover todos os materiais (tais como estopas, 
querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como medidores 
de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores 
de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de 
manutenção preventiva.

SERVIÇO 12 R$ 380,00 R$ 4.560,00

12

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 12.000 BTUS                                                                                                                       
Especificação:  Manutenção corretiva consiste em: retificar 
ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para 
contratada) que apresentarem defeitos durante o 
funcionamento do sistema de climatização, de forma a 
normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, 
de acordo com os manuais e normais técnicas especificas 
para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) 
dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais 
como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, 
graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para 
realizar os serviços de manutenção corretiva 

SERVIÇO 12 R$ 420,00 R$ 5.040,00



13

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 18.000 BTUS                                                                                                                       
Especificação:  A manutenção preventiva consiste em: 
limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e 
evaporadores e condensadores, observação de conexões e 
reapertos, testes de comandos de operação, verificação da 
operação do motor, ventilador e pás, verificação do 
funcionamento dos componentes de bombas e torres, 
medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição 
de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de 
baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de 
pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de 
maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre 
c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada 
deverá prover todos os materiais (tais como estopas, 
querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como medidores 
de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores 
de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de 
manutenção preventiva.

SERVIÇO 12 R$ 410,00 R$ 4.920,00

14

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 18.000 BTUS                                                                                                                       
Especificação:  Manutenção corretiva consiste em: retificar 
ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para 
contratada) que apresentarem defeitos durante o 
funcionamento do sistema de climatização, de forma a 
normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, 
de acordo com os manuais e normais técnicas especificas 
para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) 
dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais 
como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, 
graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para 
realizar os serviços de manutenção corretiva 

SERVIÇO 12 R$ 450,00 R$ 5.400,00

15

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 22.000 BTUS                                                                                                                       
Especificação:  A manutenção preventiva consiste em: 
limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e 
evaporadores e condensadores, observação de conexões e 
reapertos, testes de comandos de operação, verificação da 
operação do motor, ventilador e pás, verificação do 
funcionamento dos componentes de bombas e torres, 
medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição 
de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de 
baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de 
pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de 
maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre 
c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada 
deverá prover todos os materiais (tais como estopas, 
querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como medidores 
de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores 
de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de 
manutenção preventiva.

SERVIÇO 12 R$ 410,00 R$ 4.920,00



16

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 22.000 BTUS                                                                                                                       
Especificação:  Manutenção corretiva consiste em: retificar 
ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para 
contratada) que apresentarem defeitos durante o 
funcionamento do sistema de climatização, de forma a 
normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, 
de acordo com os manuais e normais técnicas especificas 
para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) 
dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais 
como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, 
graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para 
realizar os serviços de manutenção corretiva 

SERVIÇO 12 R$ 450,00 R$ 5.400,00

17

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 36.000 BTUS                                                                                                                       
Especificação:  A manutenção preventiva consiste em: 
limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e 
evaporadores e condensadores, observação de conexões e 
reapertos, testes de comandos de operação, verificação da 
operação do motor, ventilador e pás, verificação do 
funcionamento dos componentes de bombas e torres, 
medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição 
de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de 
baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de 
pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de 
maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre 
c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada 
deverá prover todos os materiais (tais como estopas, 
querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 
outros necessários) e equipamentos (tais como medidores 
de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores 
de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de 
manutenção preventiva.

SERVIÇO 8 R$ 410,00 R$ 3.280,00

18

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 36.000 BTUS                                                                                                                       
Especificação:  Manutenção corretiva consiste em: retificar 
ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para 
contratada) que apresentarem defeitos durante o 
funcionamento do sistema de climatização, de forma a 
normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, 
de acordo com os manuais e normais técnicas especificas 
para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) 
dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais 
como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, 
graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de 
temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para 
realizar os serviços de manutenção corretiva 

SERVIÇO 8 R$ 450,00 R$ 3.600,00

19

MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA E 
CONSERVAÇÃO DE FREEZER E GELADEIRAS                                                                                                                      
Especificação:  com limpeza, reposição de peças e recarga 
de gás.

SERVIÇO 12 R$ 250,00 R$ 3.000,00



20

MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA E 
CONSERVAÇÃO DE BEBEDOURO
Especificação:  com limpeza, reposição de peças e recarga 
de gás.

SERVIÇO 12 R$ 250,00 R$ 3.000,00

R$ 66.880,00

Portaria 02/2021 de 04/01/2021.

IASMIM KANANDA CONCEIÇÃO GALO
Administradora - SOLAAM LTDA.

CNPJ - 32.089.373/0001-77

LUCIVALDO MENDONÇA DE PAIVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE R$ UNIT R$ TOTAL

1

MONTAGEM  E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.500 

BTUS ATE 5 METROS                                                                                    

Especificação: Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) 

tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).

SERVIÇO 4 R$ 300,00 R$ 1.200,00

2

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 9.000 

BTUS ATE 5 METROS                                                                    

Especificação:  Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) 

tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).

SERVIÇO 4 R$ 350,00 R$ 1.400,00

3

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 12.000 

BTUS ATE 5 METROS                                                                                                                                                        

Especificação : Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) 

tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).

SERVIÇO 3 R$ 380,00 R$ 1.140,00

4

MONTAGEM DE SPLIT E INSTALAÇÃO DE 18.000 

BTUS ATE 5 METROS                                                                                                                                  

Especificação:  Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (5m) 

tubul.,cj.airstop e fiação, Ponto de dreno p/ split (5m).

SERVIÇO 3 R$ 450,00 R$ 1.350,00

5

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 22.000 

BTUS ATE 5 METROS                                                                                                                                                             

Especificação:  Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's 

(5m)tubul.,cj.airstop e fiaçao,Ponto de dreno p/ split (5m).

SERVIÇO 3 R$ 480,00 R$ 1.440,00

6

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 36.000 

BTUS ATE 5 METROS                                                                                                                                                                                      

Especificação : Ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's (5m) 

tubul.,cj.airstop e fiaçao, Ponto de dreno p/ split (5m).

SERVIÇO 3 R$ 500,00 R$ 1.500,00

EMPRESA: GM REFRIGERAÇÃO

CNPJ: 36.533.342/0001-14

END.: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 22, CENTRO - CONCÓRDIA DO PARÁ/PA.

FONE/FAX: (91) 99918-3761

E-MAIL: magnerpaiva23@gmail.com 

REPRESENTANTE LEGAL: MAGNER DOS SANTOS PAIVA

CARGO: ADMINISTRADOR

PLANILHA DE COTAÇÃO

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, COM 

FORNECIMENTO DE PEÇAS



7

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 7.500 BTUS                                                                                                                       

Especificação:  A manutenção preventiva consiste em: 

limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e 

evaporadores e condensadores, observação de conexões e 

reapertos, testes de comandos de operação, verificação da 

operação do motor, ventilador e pás, verificação do 

funcionamento dos componentes de bombas e torres, 

medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição 

de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de 

baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de 

pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de 

maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre 

c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada 

deverá prover todos os materiais (tais como estopas, 

querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 

outros necessários) e equipamentos (tais como medidores 

de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores 

de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de 

manutenção preventiva.

SERVIÇO 12 R$ 250,00 R$ 3.000,00

8

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 7.500 BTUS                                                                                                                       

Especificação:  Manutenção corretiva consiste em: retificar 

ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para 

contratada) que apresentarem defeitos durante o 

funcionamento do sistema de climatização, de forma a 

normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, 

de acordo com os manuais e normais técnicas especificas 

para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) 

dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais 

como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, 

graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 

como medidores de corrente elétrica, medidores de 

temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para 

realizar os serviços de manutenção corretiva .

SERVIÇO 12 R$ 300,00 R$ 3.600,00

9

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 9.000 BTUS                                                                                                                       

Especificação:  A manutenção preventiva consiste em: 

limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e 

evaporadores e condensadores, observação de conexões e 

reapertos, testes de comandos de operação, verificação da 

operação do motor, ventilador e pás, verificação do 

funcionamento dos componentes de bombas e torres, 

medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição 

de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de 

baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de 

pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de 

maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre 

c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada 

deverá prover todos os materiais (tais como estopas, 

querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 

outros necessários) e equipamentos (tais como medidores 

de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores 

de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de 

manutenção preventiva.

SERVIÇO 12 R$ 250,00 R$ 3.000,00



10

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 9.000 BTUS                                                                                                                       

Especificação:  Manutenção corretiva consiste em: retificar 

ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para 

contratada) que apresentarem defeitos durante o 

funcionamento do sistema de climatização, de forma a 

normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, 

de acordo com os manuais e normais técnicas especificas 

para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) 

dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais 

como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, 

graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 

como medidores de corrente elétrica, medidores de 

temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para 

realizar os serviços de manutenção corretiva 

SERVIÇO 12 R$ 300,00 R$ 3.600,00

11

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 12.000 

BTUS                                                                                                                       

Especificação:  A manutenção preventiva consiste em: 

limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e 

evaporadores e condensadores, observação de conexões e 

reapertos, testes de comandos de operação, verificação da 

operação do motor, ventilador e pás, verificação do 

funcionamento dos componentes de bombas e torres, 

medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição 

de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de 

baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de 

pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de 

maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre 

c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada 

deverá prover todos os materiais (tais como estopas, 

querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 

outros necessários) e equipamentos (tais como medidores 

de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores 

de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de 

manutenção preventiva.

SERVIÇO 12 R$ 300,00 R$ 3.600,00

12

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 12.000 BTUS                                                                                                                       

Especificação:  Manutenção corretiva consiste em: retificar 

ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para 

contratada) que apresentarem defeitos durante o 

funcionamento do sistema de climatização, de forma a 

normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, 

de acordo com os manuais e normais técnicas especificas 

para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) 

dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais 

como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, 

graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 

como medidores de corrente elétrica, medidores de 

temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para 

realizar os serviços de manutenção corretiva 

SERVIÇO 12 R$ 380,00 R$ 4.560,00



13

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 18.000 

BTUS                                                                                                                       

Especificação:  A manutenção preventiva consiste em: 

limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e 

evaporadores e condensadores, observação de conexões e 

reapertos, testes de comandos de operação, verificação da 

operação do motor, ventilador e pás, verificação do 

funcionamento dos componentes de bombas e torres, 

medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição 

de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de 

baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de 

pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de 

maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre 

c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada 

deverá prover todos os materiais (tais como estopas, 

querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 

outros necessários) e equipamentos (tais como medidores 

de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores 

de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de 

manutenção preventiva.

SERVIÇO 12 R$ 320,00 R$ 3.840,00

14

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 18.000 BTUS                                                                                                                       

Especificação:  Manutenção corretiva consiste em: retificar 

ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para 

contratada) que apresentarem defeitos durante o 

funcionamento do sistema de climatização, de forma a 

normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, 

de acordo com os manuais e normais técnicas especificas 

para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) 

dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais 

como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, 

graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 

como medidores de corrente elétrica, medidores de 

temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para 

realizar os serviços de manutenção corretiva 

SERVIÇO 12 R$ 380,00 R$ 4.560,00

15

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 22.000 

BTUS                                                                                                                       

Especificação:  A manutenção preventiva consiste em: 

limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e 

evaporadores e condensadores, observação de conexões e 

reapertos, testes de comandos de operação, verificação da 

operação do motor, ventilador e pás, verificação do 

funcionamento dos componentes de bombas e torres, 

medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição 

de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de 

baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de 

pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de 

maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre 

c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada 

deverá prover todos os materiais (tais como estopas, 

querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 

outros necessários) e equipamentos (tais como medidores 

de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores 

de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de 

manutenção preventiva.

SERVIÇO 12 R$ 320,00 R$ 3.840,00



16

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 22.000 BTUS                                                                                                                       

Especificação:  Manutenção corretiva consiste em: retificar 

ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para 

contratada) que apresentarem defeitos durante o 

funcionamento do sistema de climatização, de forma a 

normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, 

de acordo com os manuais e normais técnicas especificas 

para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) 

dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais 

como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, 

graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 

como medidores de corrente elétrica, medidores de 

temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para 

realizar os serviços de manutenção corretiva 

SERVIÇO 12 R$ 380,00 R$ 4.560,00

17

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT 36.000 

BTUS                                                                                                                       

Especificação:  A manutenção preventiva consiste em: 

limpeza e conservação dos filtros de ar, limpeza e 

evaporadores e condensadores, observação de conexões e 

reapertos, testes de comandos de operação, verificação da 

operação do motor, ventilador e pás, verificação do 

funcionamento dos componentes de bombas e torres, 

medição de temperatura de retorno, insuflamento, medição 

de corrente e tensão, medição de pressão de trabalho e de 

baixa, medição de temperatura de evaporação, medição de 

pressão de alta e de pressão descida, limpeza da casa de 

maquina e shafts, limpeza e conservação dos dutos, entre 

c/ garantia minima de 90 (noventa) dias. A Contratada 

deverá prover todos os materiais (tais como estopas, 

querosene, materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre 

outros necessários) e equipamentos (tais como medidores 

de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores 

de carga do gás, entre outros) para realizar os serviços de 

manutenção preventiva.

SERVIÇO 8 R$ 390,00 R$ 3.120,00

18

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT 36.000 BTUS                                                                                                                       

Especificação:  Manutenção corretiva consiste em: retificar 

ou substituir peças e/ou componentes (com ônus para 

contratada) que apresentarem defeitos durante o 

funcionamento do sistema de climatização, de forma a 

normalizar o pleno uso dos equipamentos de centrais de ar, 

de acordo com os manuais e normais técnicas especificas 

para os equipamentos c/ garantia mínima de 90 (noventa) 

dias. A Contratada deverá prover todos os materiais (tais 

como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, 

graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 

como medidores de corrente elétrica, medidores de 

temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para 

realizar os serviços de manutenção corretiva 

SERVIÇO 8 R$ 430,00 R$ 3.440,00

19

MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA E 

CONSERVAÇÃO DE FREEZER E GELADEIRAS                                                                                                                      

Especificação:  com limpeza, reposição de peças e recarga 

de gás.

SERVIÇO 12 R$ 200,00 R$ 2.400,00



20

MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA E 

CONSERVAÇÃO DE BEBEDOURO                                                                                                                       

Especificação:  com limpeza, reposição de peças e recarga 

de gás.

SERVIÇO 12 R$ 200,00 R$ 2.400,00

R$ 57.550,00

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria 02/2021 de 04/01/2021.

LUCIVALDO MENDONÇA DE PAIVA

MAGNER DOS SANTOS PAIVA

Administrador - GM Refrigeração

CNPJ - 36.533.342/0001-14
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