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Ofício Nº 365/2022-GAB/PMC                                         Cametá, 17 de Fevereiro de 2022.  

 

Ao Senhor 

Sr. Clésio Santana Souza. 

  
Representante da empresa SPLIT REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA-

EPP – CNPJ sob o nº 11.048.879/0001-68 Belém -PA, no Conjunto Euclides Figueredo, Rua 

I, nº 16, Bairro Marambaia.  

 

 Assunto: Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, proveniente do Processo Licitatório 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-035 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 

DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE 

REFRIGERAÇÃO, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cametá, para 

um período de 12 (doze) meses.  

 

Senhor Representante,  

 

Considerando a necessidade da Prefeitura Municipal de Cametá no que se refere à 

contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO.  

 Desta forma, solicitamos vossa anuência para a adesão à ata de registro de preços, 

proveniente do processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-035 da Prefeitura 

Municipal de Bragança, para contratação de empresa especializada em serviços de 

instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de 

refrigeração, conforme tabela a seguir: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
QUANT 

TOTAL 

120 Instalação cabo PP 3 vias x 1,5mm² 900 
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126 Instalação cabo PP 6 vias x 2,5 mm² 600 

110 
Instalação de Splitão de 12TR (240.000 BTU), incluso somente 
mão de obra 

3 

114 
Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com 
diâmetro de 5/8”, incluindo tubo esponjoso e fita de 
acabamento em PVC. 

180 

108 

Instalação Split Cassete de 24000 a 30000 BTU, incluindo 
serviço de instalação de até 3m de tubulação frigorífera em 
cobre com diâmetro adequado, tubo esponjoso, cabo de 
energia PP adequado até 4m, parafusos e buchas 
necessários, instalação e fornecimento do suporte para 
condensadora, fita PVC para acabamento e demais itens e 
procedimentos para instalação conforme recomendações do 
fabricante. 

36 

29 
Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado de 

capacidades variadas, incluindo o fornecimento de capacitor 
de 1 UF à 4 UF. 

30 

59 

Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo 
Split com capacidade de 12000 BTUS, incluindo mão de obra 
e fornecimento do motor do ventilador da unidade 
condensadora de acordo com o modelo do equipamento. 

6 

41 

Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo 
Split com capacidade de 18000 BTUS, incluindo mão de obra, 
fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga 
de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. 

6 

53 

Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo 
Split com capacidade de 24000 BTUS, incluindo mão de obra 
e fornecimento do motor do ventilador da unidade 
evaporadora de acordo com o modelo do equipamento. 

9 

47 

Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo 
Split com capacidade de 48000 BTUS, incluindo mão de obra, 
fornecimento do compressor convencional rotativo e recarga 
de gás R-22 ou R410 de acordo com o tipo do equipamento. 

6 

65 

Manutenção corretiva de aparelho de Ar-Condicionado tipo 
Split com capacidade de 58000 ou 60000 BTUS, incluindo 
mão de obra e fornecimento do motor do ventilador da 
unidade condensadora de acordo com o modelo do 
equipamento. 

3 
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15 

Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado 
tipo Split Cassete de 24.000 a 48.000 BTU, em serviços gerais 
que não demandem troca de componentes, como: correção 
de ruídos, substituição das unidades evaporadora e 
condensadora, correção de problemas elétricos e eletrônicos 
e correção de vazamentos de água. 

60 

21 
Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado 
tipo Split com capacidade térmica diversas, incluindo 
substituição e fornecimento do sensor de temperatura. 

18 

27 

Manutenção corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado 
tipo Split Hi Wall de 9.000 a 30.000 BTU, incluindo 
substituição e fornecimento da turbina da evaporadora 
apropriada ao modelo. 

12 

03 

Manutenção preventiva de aparelho de Ar-Condicionado 
tipo Split Hi Wall com capacidade de 30.000 BTUS, incluindo 
limpeza dos filtros de ar, lavagem da evaporadora, lavagem 
da condensadora (quando necessário), limpeza e verificação 
do dreno e substituição de pilhas do controle (quando 
necessário).  

30 

9 
Manutenção preventiva em bebedouro tipo gelágua, 
consistindo em limpeza física, revisão do sistema de 
refrigeração e elétrico. 

18 

102 
Serviço de recarga de gás em bebedouros do tipo gelágua de 
coluna ou de mesa, incluindo mão de obra e o fornecimento 
de gás R-600A. 

12 

96 
Serviço de recarga de gás em bebedouros industriais (3 ou 2 
torneiras), incluindo mão de obra e o fornecimento de gás R-
134ª 

18 

89 
Serviço de recarga de gás em geladeiras e freezers de 
capacidade diversas, incluindo fornecimento de gás R-134a. 

18 

71 
Serviço de recarga de gás R-22 completa em aparelhos de Ar- 
Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 18000 a 
24000BTU, incluindo mão de obra e o fornecimento do gás. 

45 

83 
Serviço de recarga de gás R-410 completa em aparelho de 
Ar-Condicionado do tipo Splitão 240.000 BTU, incluindo mão 
de obra e o fornecimento do gás. 

6 
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77 

Serviço de recarga de gás R-410 completa em aparelhos de 
Ar-Condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 30000 
a 36000 BTUS, incluindo mão de obra e o fornecimento do 
gás. 

45 

35 

Serviço de substituição do suporte de fixação das unidades 
condensadora ou evaporadora de Ar- Condicionado tipo Split 
Hi Wall de 9.000 a 30.000 BTUS, incluindo o fornecimento do 
suporte, buchas e parafusos necessários. 

9 

 

 
Para fins de celeridade processual, solicitamos que a resposta desta solicitação seja 

enviada ao seguinte endereço de e-mail: licitacaopmcameta21@gmail.com  

Agradeço antecipadamente a cooperação ao tempo em que estou à disposição para 

quaisquer esclarecimentos necessários.  

Atenciosamente 

 

 

_____________________________________ 

VICTOR CORREA CASSIANO 

Prefeito Municipal de Cametá 

 

 

 

. 
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