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Concórdia do Pará, 08 de julho de 2022. 

 
 
Ao Senhor. 
LUCIVALDO MENDONÇA DE PAIVA  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Concórdia do Pará. 
 
 

Autorizo a contratação de Pessoa Jurídica para SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 
CENTRAIS DE AR E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS, nos termos e condições a seguir explicitadas: 
 

 A presente contratação estabelece a manutenção preventiva e corretiva com 
reposição de peças, tendo em vista a necessidade do pronto restabelecimento da 
operacionalidade dos equipamentos, pois, a demora na correção de falha poderá acarretar 
prejuízo para o conjunto do sistema do ar-condicionado e dos equipamentos de refrigeração, 
assim como a interrupção dos serviços administrativos. 
 

As peças de reposição listadas foram classificadas de acordo com cada equipamento 
pertencente a CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, após um levantamento 
técnico realizado. 

 
  A execução dos serviços se dá em decorrência da inexistência, no quadro funcional 
da CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, de profissionais com atribuição de 
executar serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração - nessa expressão 
compreendida todas as atividades que demandem reparo, manutenção, limpeza, instalação 
e remoção de condicionadores de ar e seus acessórios, que podem afetar direta ou 
indiretamente a perfeita execução das atividades desta Casa de Leis, sendo imprescindíveis 
estes serviços para o funcionamento em condições satisfatórias de salubridade, assim como 
para a conservação da vida útil dos equipamentos contemplados nas rotinas de manutenção 
e de acordo com as normas técnicas vigentes, ou seja, manter o bom funcionamento dos 
equipamentos, conforto e segurança de Servidores e demais pessoas que utilizem as 
dependências do prédio, bem como preservar o patrimônio público, de forma que, justifica-
se a contratação de empresa especializada na manutenção do sistema de condicionamento 
de ar.  

 
Desta forma é muito importante à conservação dos equipamentos de 

condicionamento e distribuição do ar, visto que a má qualidade da climatização pode causar 
graves problemas de saúde e prejuízos incalculáveis. 

 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

BRUNO PASTANA FEIO 

Presidente da Câmara Municipal 
Concórdia do Pará 
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