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FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
São Paulo, 21 de fevereiro de 2019.
À SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Prezados
A COORDENADORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA vem à presença de V.Sª requerer a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.

Características do Objeto (obrigatório):
1. Retirada, limpeza e recolocação dos filtros de poeira;
2. Limpeza das serpentinas do evaporador e condensador
3. Regulagem e controle de temperatura
4. Verificação, lubrificação e ajuste de comandos elétricos e mecânicos;
5. Testes gerais de funcionamento
6. Limpeza das bandejas e drenos de condensação
7. Medições de tensão: corrente, temperaturas de insuflamento, retorno, descarga e
retorno de condensação ambiente interno e externos, bem como seus registros nos
relatórios
8. Funcionamento e teste dos equipamentos em períodos de inatividade com a
finalidade de impedir o ressecamento das juntas e engripamento das válvulas e
pistões do compressor de refrigeração, rolamentos e motores e partes móveis
9. Medições e ajuste das pressões de trabalho do equipamento (quando aplicado),
bem como seus registros nos relatórios.
10. Inspeção nas válvulas e registros do sistema
11. Limpeza externa das unidades evaporadoras e condensadoras (quando aplicado)
12. Aplicação de bactericida/fungicida evitando sua proliferação
13. Registro das atividades e rotinas de manutenção nos relatórios e ordem de
serviço.
14. Carga de gás refrigerante, quando necessário.
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Referência de marcas possíveis (obrigatório): Diversas

Justificativa do Pedido (obrigatório): Garantia de funcionamento dos equipamentos

Quantidade (obrigatório): 129 (cento e vinte) e nove aparelhos, com uma visita mensal
para manutenção preventiva, e sem limites de visita para manutenção corretiva.

Link (opcional): Não se aplica

Risco da Contratação (opcional): Não se aplica
Cordialmente,
Documento assinado eletronicamente por Neemias Santos Mazzoco, Coordenador, em
21/02/2019, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjmsp.jus.br/verifica.php
informando o código verificador 0221453 e o código CRC E8197621.
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