EST'\DO DO llIr\RANHÀO
.\LTO ÂLEGRE DO PINDARÉ

PREF EIT'T'R.\ NITiNI(]IPAI- DE

Alto Alegre do Pindaré/MA, 17 de novembro de 2021

A Sua Excelência, o Senhor,
FRANGISCO DANTAS RIBEIRO FILHO
Prefeito da Cidade de Alto Alegre do Pindaré -MA
Av. João XXlll, S/N - Centro,
Alto Alegre do Pindaré - MA

Assunto: Contratação da Ata de Registro de Preço no
01312021, cujo objeto é registro de Preços para
manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado,
incluindo instalação e desinstalação, bem como, troca de
peças e acessórios junto à Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré/MA.
Excelentíssimo Senhor,

Solicito de Vossa Excelência a contratação referente a Ata de Registro de
Preço no 01312021, oriunda do Processo Administrativo no O22l2O21e Pregão Presencial SRp no OôAIZOZI,
desta Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer para contratação de empresa especializada em
manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, incluindo instalação, desinstalação, troca
de peças e acessorios.

A qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado de conservação do
sistema de refrigeração e climatização, portanto, a manutenção preventiva deve ser planejada e póedida
por pessoas qualificadas.

Assim verifica-se que a manutenção preventiva além de ser uma necessidade
indispensável ao equipamento é, também, uma exigência normativa de caráter obrigatorio.

^\

Tais equipamentos sáo imprescindÍveis ao desenvolvimento das atrvidades
destes orgâos, uma vez que proporciona o bem-estar, saÚde e conforto térmico aos servidores e usuários
dos
predios públicos, propiciando para os usuártos do espaço (servidores e público em geral) as
condições

lgcesslrlas de qualidade do ar interior conforme exigência da portaria 3.523 do Miniéterio da Saúdé

28108/1998 e da Resolução no 9 da ANV|SAde 16tO1t2OO3

consideração.

Oe

fim, renovo a Vossa-Excelência os protestos de elevada estima e distinta

0l'**(ú.r*-

FLÁVIO OLIVEIRA VIANA
Secretário Municipal de Educação, Esporte
e Lazer de Alto Alegre do Pindaré/lt/A
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ANEXO
LOTE

-

MANUTENçÃo pREvENTrvA, MANUTENçÂo coRRETtvÀ sERvtços
DEscRrÇÃo

ITEM

INSTALAçÃo,

APARELHOS DE AR
Ut{D

de

Manutenção preventiva: Aparelho

MARCA

EDUcAçÃo

VALOR

uNrrÁRlo

VALOR TOTAL

Ar

condicionado do tipo Split com capacidade 9.000

1

Btus, ciclo frio, 9ás ecológico R410a, com
controle remoto sem fio, time e classificaÉo UND sERVrÇOS
energéticâ "A' (baixo consumo de energiâ),
tensão 220v e selo Procel A. incluindo

5

R$ 58,26

R$ 291,30

40

R$ 65,94

R$ 2.637,60

3

RS 76,66

R$ 229,98

5

R$ 142,60

R$ 713,00

15

R$ 154,86

R$ 2.322,90

3

R$ 161,00

R$ 483,00

2

R$ 216,20

R$ 432,40

2

R$ 260,00

R$ 520,00

@ndensadora e evaporadora.

Manutenção preventiva: Aparelho de Ar
do tipo Split mm capacidade

condicionado

12.000 Btus, ciclo frio, gás ecologico R410a, com

2

controle remoto sêm fio, time e classificação UND SERVIÇOS
energética "A' (baixo consumo de energia),

tensâo 220v

e sêlo Procel A,

incluindo

condensadoÍa e evaporâdora.

ManutenÇão preventiva: ApaÍelho de Ar
mndicionado do tipo Split mm capacidade
18.000 Btus, ciclo Írio, gás ecológico R410a, com

3

controle remoto sem fio, time e classificação UND sERVrÇOS
energética "4" (baixo consumo de energia),

tensão 220v

e selo Procel A,

incluindo

condensadora e evaporadoÍa.

de

Manutençâo conetiva: Aparelho

Ar

condicionado do tipo Split com capacidade 9.000

7

Btus, ciclo fÍio, gás ecologico R410a, com
controle remoto sem fio, time e classifcação UND SERVIÇOS
eneígética "A' (baixo consumo de energia),

tensáo 220v

e selo Procel A,

incluindo

condensadora e evaporadora.

Manutençáo corretiva: Aparelho de Ar
condicionado do tipo Split mm capacidade

I

12.000 Btus, ciclo frio, gás ecologico R410a, com

controle remoto sem fo, time e classiÍicaÉo UND sERVrÇOS
enêrgética "A' (baixo consumo de energia),

tensão 220v

e selo Procel A,

incluindo

condensadora e evaporadora.

Manutenção mnetiva: Aparêlho de Ar
do tipo Split com capacidade

condicionado

I

18.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com

controle remoto sem fio, time e classificaÉo UND SERVIÇOS
energética "A. (baixo consumo de energia),

tensáo 220v

e selo Procel A,

incluindo

condensadora e evaporadoía.

í3

lnstâlâÉo de Aparelho de Ar condicionado do
tipo Split com capacidade 9.000 Btus, ciclo frio,
gás ecológico R410a, com controle remoto sem
fio, time e ciassificação energêtica "A' (baixo UND sÊRVrÇos
consumo de energia), tensão 220v e selo Procel
A, incluindo condensadora e evaporadora.

14

lnsialaÇão de Aparelho de Ar condicionado do
tipo Split com capacidade 12.000 Btus, ciclo Írio,
gás ecológico R410a, com controle rêmolo sem UNO sERVrÇOS
fio, time e classificaÇáo enerqética "A" (baixo
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consumo de energia), tensáo 220v e selo Procel
A, incluindo condensadora e evaporadora.

15

'19

lnstalação de Aparelho de Ar condicionado do
tipo Split com capacidade 18.000 Btus, ciclo fÍio,
gás ecológico R410a, com controle remolo sem
UND SERVIÇOS
"A'

fio, timê e classiÍicaçáo energética

(baixo
selo
Procel
tensáo
220v
e
de
energia),
consumo
A. incluindo condensadora e evaporadora.
Desinstalação de Aparelho de Ar condicionado do

tipo Split com capacidade 9.000 Btus, ciclo frio,
gás ecológico R410a, com controle remoto sem UND SERVIÇOS
fio, time e classiÍicaçáo energêtica "A' (baixo
consumo de eneÍgia), tensão 220v e selo Procel

A inc[rindô

20

21

R$ 270,00

2

R$ 52,14

R$ 104,28

6

R$ 56,00

R$ 336,00

1

R$ 65,00

R$ 65,00

r^^1..i^.1^ ^^náânÊâ.1^râ a êvânÔrâdorâ

Desinstalacão de Aparelho de Ar condicionado do
tipo Split côm capacidade 18.000 Btus, ciclo Írio,
sem
oãs ecolóqico R41Oa, com contÍole remoto
-A" (baixo UND sÉRVlÇOs
energética
dassificaÇáo
Eàconsumo de energia), tênsão 220v e selo Procel

tir" é

l\.

RS 270,00

condensadora e evaporadora,

oesinstataçao oe nparelho de Ar condicionado do
tipo Split com capacidade 12.000 Btus, ciclo Írio,
oás êcolóoico R4104, com controle remoto sem UND SERVIÇOS
ão. time ã classiticaÇão energética "A" (baixo
consumo de energia), tensáo 220v e selo Procel
^

1
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TOÍAL

R$ 8.405,46

TOÍAL=LOTElELOTE2:R$1'l'921'22(onzemilenovêcêntosevinteeumÍoaisêvinteedoiscentavos)'

