
 

 

                   
 
 
 
 
 
 

 

Rua Padre Vitorio, s/nº - Bairro: Centro - CEP: 68430-000 – Igarapé-Miri/PA 

CNPJ: 11.373.369/0001-66  

Estado do Pará 
Poder Executivo 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 

                    Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA 
           

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - DO OBJETO 

 

1.1 - O objeto do presente termo de referência refere-se à REGISTRO DE PREÇO PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, para atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri/PA. 

2 - JUSTIFICATIVA 

 

2.1- O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E 

FORNECIMENTO DE PEÇAS, justifica-se pela necessidade dos atendimentos realizados e 

bom funcionamento DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI/PA e seus 

PROGRAMAS. 

 

3 - DO LOCAL DE FORNECIMENTO 

 

3.1- Os serviços deverão ser realizados na área do município de Igarapé-Miri/PA, mediante a 

programação e indicação estabelecida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

4 - DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 
QTD 

1 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR 
CONDICIONADO DE 7.500 A 9000 BTUS – TIPO 
SPLIT 
 Série de procedimentos destinados a prevenir a 
ocorrência de quebras e defeitos, conservando-a em 
perfeito estado de uso, bem como a execução de 
regulagens, ajustes mecânicos, elétricos, lavagem, 
limpeza e o que mais seja necessário ao 
restabelecimento das condições de funcionamento dos 
mesmos, tudo em conformidade com os manuais e 
normas técnicas específicas. 

SERV 150 

2 
RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 7500 
A 9000 BTUS – TIPO SPLIT 

SERV 150 

3 

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 
DE 7.500 A 9000 BTUS – TIPO SPLIT - Série de 
procedimentos destinados a corrigir a ocorrência de 
quebras e defeitos, bem como a execução de correções 
mecânicas, elétricos, e limpeza e o que mais seja 
necessário ao restabelecimento das condições de 
funcionamento, tudo em conformidade com os manuais 

SERV 150 
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e normas técnicas específicas. 

4 

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 
DE 12000 BTUS – TIPO SPLIT - Série de 
procedimentos destinados a corrigir a ocorrência de 
quebras e defeitos, bem como a execução de correções 
mecânicas, elétricos, e limpeza e o que mais seja 
necessário ao restabelecimento das condições de 
funcionamento, tudo em conformidade com os manuais 
e normas técnicas específicas. 

SERV 240 

5 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR 
CONDICIONADO DE 12000 BTUS - TIPO SPLIT 
 Série de procedimentos destinados a prevenir a 
ocorrência de quebras e defeitos, conservando-a em 
perfeito estado de uso, bem como a execução de 
regulagens, ajustes mecânicos, elétricos, lavagem, 
limpeza e o que mais seja necessário ao 
restabelecimento das condições de funcionamento dos 
mesmos, tudo em conformidade com os manuais e 
normas técnicas específicas. 

SERV 240 

6 
RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 
12000 BTUS– TIPO SPLIT 

SERV 240 

7 

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 
DE 18000 BTUS -  TIPO SPLIT - Série de 
procedimentos destinados a corrigir a ocorrência de 
quebras e defeitos, bem como a execução de correções 
mecânicas, elétricos, e limpeza e o que mais seja 
necessário ao restabelecimento das condições de 
funcionamento, tudo em conformidade com os manuais 
e normas técnicas específicas. 

SERV 120 

8 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR 
CONDICIONADO DE 18000 BTUS TIPO SPLIT Série 
de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de 
quebras e defeitos, conservando-a em perfeito estado 
de uso, bem como a execução de regulagens, ajustes 
mecânicos, elétricos, lavagem, limpeza e o que mais 
seja necessário ao restabelecimento das condições de 
funcionamento dos mesmos, tudo em conformidade 
com os manuais e normas técnicas específicas. 

SERV 120 

9 
RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 
18000 BTUS– TIPO SPLIT 

SERV 120 

10 

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 
DE 24000 BTUS – TIPO SPLIT - Série de 
procedimentos destinados a corrigir a ocorrência de 
quebras e defeitos, bem como a execução de correções 
mecânicas, elétricos, e limpeza e o que mais seja 
necessário ao restabelecimento das condições de 
funcionamento, tudo em conformidade com os manuais 
e normas técnicas específicas. 

SERV 90 

11 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR 
CONDICIONADO DE 24000 BTUS TIPO SPLIT Série 

SERV 90 
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de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de 
quebras e defeitos, conservando-a em perfeito estado 
de uso, bem como a execução de regulagens, ajustes 
mecânicos, elétricos, lavagem, limpeza e o que mais 
seja necessário ao restabelecimento das condições de 
funcionamento dos mesmos, tudo em conformidade 
com os manuais e normas técnicas específicas. 

12 
RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 
24000 BTUS– TIPO SPLIT 

SERV 90 

13 

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 
DE 30000 BTUS – TIPO SPLIT - Série de 
procedimentos destinados a corrigir a ocorrência de 
quebras e defeitos, bem como a execução de correções 
mecânicas, elétricos, e limpeza e o que mais seja 
necessário ao restabelecimento das condições de 
funcionamento, tudo em conformidade com os manuais 
e normas técnicas específicas. 

SERV 60 

14 

MANUTENÇÃO PREVENTIVADE AR CONDICIONADO 
DE 30000 BTUS TIPO SPLIT Série de procedimentos 
destinados a prevenir a ocorrência de quebras e 
defeitos, conservando-a em perfeito estado de uso, bem 
como a execução de regulagens, ajustes mecânicos, 
elétricos, lavagem, limpeza e o que mais seja 
necessário ao restabelecimento das condições de 
funcionamento dos mesmos, tudo em conformidade 
com os manuais e normas técnicas específicas. 

SERV 60 

15 
RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 
30000 BTUS– TIPO SPLIT 

SERV 60 

16 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR 
CONDICIONADO DE 36000 BTUS - TIPO SPLIT Série 
de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de 
quebras e defeitos, conservando-a em perfeito estado 
de uso, bem como a execução de regulagens, ajustes 
mecânicos, elétricos, lavagem, limpeza e o que mais 
seja necessário ao restabelecimento das condições de 
funcionamento dos mesmos, tudo em conformidade 
com os manuais e normas técnicas específicas. 

SERV 60 

17 
RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 
36000 A 48000 BTUS – TIPO SPLIT 

SERV 60 

18 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR 
CONDICIONADO DE 48000 BTUS - TIPO SPLIT  
Série de procedimentos destinados a prevenir a 
ocorrência de quebras e defeitos, conservando-a em 
perfeito estado de uso, bem como a execução de 
regulagens, ajustes mecânicos, elétricos, lavagem, 
limpeza e o que mais seja necessário ao 
restabelecimento das condições de funcionamento dos 
mesmos, tudo em conformidade com os manuais e 
normas técnicas específicas. 

SERV 60 

19 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR 
CONDICIONADO DE 60000 BTUS - TIPO SPLIT  

SERV 90 
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Série de procedimentos destinados a prevenir a 
ocorrência de quebras e defeitos, conservando-a em 
perfeito estado de uso, bem como a execução de 
regulagens, ajustes mecânicos, elétricos, lavagem, 
limpeza e o que mais seja necessário ao 
restabelecimento das condições de funcionamento dos 
mesmos, tudo em conformidade com os manuais e 
normas técnicas específicas. 

20 
RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 
60000 BTUS– TIPO SPLIT 

SERV 90 

21 
RECARGA DE GÁS DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 
COM 2 OU 3 TORNEIRAS 

SERV 75 

22 RECARGA DE GÁS DE BEBEDOURO DE COLUNA SERV 75 

23 RECARGA DE GÁS DE GELADEIRA SERV 75 

24 RECARGA DE GÁS DE FREEZER SERV 75 
 
 

A contratada receberá programação dos serviços a serem realizados através da Ordem de 

Fornecimento emitida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 

Os casos e os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e dirimir 

as dúvidas; 

A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais 

que causar a Prefeitura Municipal, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores; 
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