
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Manutenção dos Sistemas de Ar e Ventilação 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço contínuo de manutenção preventiva e 

corretiva dos sistemas de ar condicionado Split, Fancoletes e exaustão de ar, com 

apresentação/fornecimento de Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e com a 

disponibilização de ferramentas e equipamentos, visando atender às necessidades do Hospital Estadual de 

Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime - HEELJ, unidade de saúde sob a gestão do Instituto Brasileiro de Gestão 

Hospitalar - IBGH, nos termos do Contrato de Gestão nº 004/2014-SES/GO. 

2. JUSTIFICATIVAS 

2.1. O Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime - HEELJ possui uma estrutura de sistemas de ar 

condicionado Split, Fancoletes e exaustão de ar bastante diversificada, o que requer conhecimentos específicos 

para o seu gerenciamento e manutenção contínua, além é claro, da necessidade de criação do Plano de 

Manutenção, Operação e Controle (PMOC) para a preservação da qualidade do ar dos ambientes interiores e nos 

níveis definidos pela Portaria n.º 3523/GM de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, visando, assim, 

garantir a preservação e conservação das características de funcionamento, segurança, higiene dos mesmos, 

buscando uma maior economicidade e o menor impacto ambiental possível. 

2.2. A execução dos serviços de manutenção contínua e ininterrupta no sistema supramencionado é imprescindível 

para o funcionamento desses dentro dos padrões de segurança estabelecidos por diversos organismos nacionais e 

internacionais e parâmetros definidos pelos fabricantes, garantindo a qualidade e a segurança dos serviços 

prestados. Além da necessidade de constante manutenção preventiva. 

2.3. Todos os equipamentos pertencentes aos sistemas de ar condicionado Split, Fancoletes e de exaustão de ar, 

necessitam de manutenção preventiva para assegurar o funcionamento adequado e a segurança do paciente, bem 

como a manutenção corretiva para sanar defeitos imprevisíveis. Assim, se faz necessário o apoio contínuo de uma 

equipe especializada em manutenção desses sistemas, para melhor utilização desta estrutura, tanto do ponto de 

vista de operacionalização quanto de otimização de atendimento ao paciente. Portanto, a contratação de serviços 

de manutenção de tais sistemas tem como objetivo cumprir as Normas Vigentes: RDC 50; RDC 63; RDC 02; 

NBR 15943; NR 10; NR 13; NR 32; Portaria nº 3523 de agosto de 1998; Resolução RE nº 09 de Janeiro de 2009; 

Lei nº 13.589 de janeiro de 2018, bem como o Contrato de Gestão firmado entre a CONTRATANTE e o Estado 

de Goiás, o que deverá ser realizado por meio de contratação de empresa especializada. 

 



 

3. DESCRIÇÃO DA UNIDADE / LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

3.1 Os serviços serão prestados na sede do Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime - HEELJ, 

localizado na Av. Avenida dos Pireneus, s/nº, Setor Central, CEP 72.980-000, Pirenópolis/GO. 

3.2 A estrutura física contempla 35 leitos, distribuídos em 11 Enfermarias, sendo que destes 08 são cirúrgicos, 01 

cuidados intermediários, bem como o Pronto Atendimento que conta com uma Sala Vermelha com 02 boxes 

destinados à urgência, ressaltando o fato de que este é o único em funcionamento nas 24h do dia de forma 

ininterrupta na cidade de Pirenópolis, sendo ainda referência a Cocalzinho e Corumbá de Goiás. 

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A CONTRATADA deverá estabelecer um Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC, visando à 

preservação da qualidade do ar dos ambientes interiores e nos níveis definidos pela Portaria n.º 3523/GM de 28 

de agosto de 1998, do Ministério da Saúde e, ainda, promover as manutenções preventivas e corretivas conforme 

descritas a seguir: 

4.1.1. Das Manutenções Preventivas 

a) Em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, a contratada apresentará proposta de calendário 

anual de manutenções preventivas sugerido, para avaliação e posterior aprovação da Contratante. 

b) As manutenções preventivas serão executadas, conforme cronograma aprovado pela Contratante. 

c) Os serviços de manutenção preventiva serão executados de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde 

nº 3523/98 e NBR 13.971 vigente, bem como na forma estabelecida nos manuais dos fabricantes dos 

equipamentos, caso as ações não estejam relacionadas nesse Termo de Referência. 

d) As atividades de manutenção preventiva descritas contemplam as verificações e inspeções. Caso seja 

identificada a necessidade de substituição de peças ou execução de algum serviço específico detectado durante a 

execução da manutenção preventiva, procederá da seguinte maneira: 

d.1) substituição de peças, acessórios ou outro material: 

d.2) a CONTRATADA realizará a aquisição do material, apresentando três orçamentos ou carta de exclusividade 

de fornecedor, para prévia autorização da CONTRATANTE e posterior ressarcimento.  

d.3) Caso não seja possível realizar a substituição das peças na data de execução de manutenção preventiva, a 

contratada deverá retornar em data previamente agendada com o Serviço de Manutenção do HEELJ para 

substituição do material. 

e) Imediatamente após a realização de cada manutenção preventiva, a empresa emitirá um relatório 

simplificado, tipo "check-list", informando os serviços e substituições de peças realizados. 



 

f) Em até 5 (cinco) dias úteis após a realização de cada manutenção preventiva, a CONTRATADA emitirá 

um relatório técnico detalhado descrevendo os testes realizados, peças substituídas, serviços fornecidos e 

recomendações de operação. 

g) Proceder verificações e inspeções mínimas dos equipamentos conforme recomendações do fabricante. 

4.1.2. Das Manutenções Corretivas 

a) As manutenções corretivas serão executadas por chamado, diante da ocorrência de falha em algum dos 

equipamentos que compõem o sistema. 

b) Caso seja necessária substituição de peças para execução da manutenção corretiva, está será substituída 

imediatamente pela CONTRATADA (Exclui-se quando o custo da peça e/ou acessório for acima do valor 

venal do equipamento), neste momento será expedido parecer técnico que será encaminhado ao Núcleo de 

Manutenção e Engenharia Clínica da Unidade. 

c) Caso a falha apresentada em algum dos equipamentos cause interrupção total dos Setores Considerados 

Críticos (Boxes de Urgência, Centro Cirúrgico, Central de Material Esterilizado, Enfermaria de Cuidados 

Intermediários, Laboratório e Radiologia) será realizado um diagnóstico pela equipe de manutenção do HEELJ, 

caso não seja possível o reparo, a CONTRATADA será acionada imediatamente e terá até 24h00min para realizar 

a manutenção. Em outros casos, em que a falha não cause interrupção total no fornecimento, será concedido o 

prazo de 48h00min. Os prazos serão contados a partir da abertura da ordem de serviço pelo HEELJ à 

CONTRATADA, por meio de correio eletrônico ou aplicativo de mensagens. Nas situações em que não for 

possível atender o prazo estipulado, a CONTRATADA emitirá, imediatamente após abertura do chamado ou 

tentativa de manutenção, um documento com as justificativas do não atendimento, sujeito à aprovação pela 

CONTRATANTE. 

d) Imediatamente após a realização de cada manutenção corretiva, a empresa emitirá um relatório 

simplificado, tipo "check-list", informando os serviços e substituições de peças realizados. 

e) Em até 5 (cinco) dias úteis após a realização de cada manutenção corretiva, a contratada emitirá um 

relatório técnico detalhado descrevendo os testes realizados, peças substituídas, serviços fornecidos, 

recomendações de operação e análise de causa do problema. 

4.2. O descritivo e quantidade de equipamentos atualmente instalados no HEELJ são os informados no ANEXO 

TÉCNICO, que integra o presente Termo de Referência. 

5. GARANTIA DOS SERVIÇOS E PEÇAS 

5.1 O prazo de garantia deve ser de 90 (noventa) dias sobre os serviços prestados, contados a partir da data de 

ateste da Nota Fiscal pela contratante, que se dará após o aceite da fiscalização do contrato. 



 

5.2. Caracteriza-se como perda da garantia o uso indevido do equipamento, desrespeito às normas e condições de 

conservação ou "mau uso". Em caso de constatação de má utilização do equipamento, a empresa deverá fornecer 

laudo que comprove a incorreta operação dos aparelhos, detalhando as ações e procedimentos que podem ter 

ocasionado o dano. 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

6.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 

do contrato a ser celebrado. 

6.2. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução dos serviços contratados e da 

qualificação dos profissionais disponibilizados pela CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar 

seus profissionais médicos. 

6.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente aos serviços ofertados, no prazo e forma 

estabelecidos neste Termo de Referência e nas condições previstas no respectivo contrato a ser celebrado. 

6.4. Oferecer condições físicas e estruturais necessárias à CONTRATADA para realização dos serviços contratados, 

proporcionando todas as condições e informações necessárias para o melhor cumprimento do contrato a ser 

celebrado. 

6.5. Realizar os descontos e multas de serviços não executados. 

6.6. Comunicar à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer alteração na administração ou do 

endereço de cobrança, bem como quaisquer ocorrências de eventos que possam prejudicar a qualidade dos serviços 

contratados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços no Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime - 

HEELJ se responsabilizando pela gestão dos equipamentos pertencentes aos sistemas objeto da manutenção ora 

contratada, de modo a garantir a sua qualidade, eficácia, efetividade e segurança e, no que couber, desempenho, 

durante o seu ciclo de vida, incluindo a capacitação dos profissionais envolvidos nestes processos. 

7.2. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por toda a manutenção dos equipamentos que fazem parte dos 

sistemas de ar condicionado Split, Fancoletes e de exaustão de ar, devendo disponibilizar, além da mão de obra 

especializada, todas as ferramentas, equipamentos e instrumentos de acesso, necessários à execução dos serviços. 

7.3. A CONTRATADA deverá Cumprir as legislações referentes ao Gerenciamento de Tecnologias em Saúde 

conforme as Normas Vigentes: RDC 50; RDC 63; RDC 02; NBR 15943; NR 10; NR 13; NR 32; Portaria nº 3523 

de agosto de 1998; Resolução RE nº 09 de Janeiro de 2009; Lei nº 13.589 de janeiro de 2018, Legislações 

Trabalhistas vigentes e demais legislações. 



 

7.4. A CONTRATADA deverá estabelecer um Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC, visando à 

preservação da qualidade do ar dos ambientes interiores e nos níveis definidos pela Portaria n.º 3523/GM de 28 

de agosto de 1998, do Ministério da Saúde. 

7.5. A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC, em 

conformidade com a portaria do Ministério da Saúde mencionada acima em até 10 (dez) dias corridos da data da 

assinatura do contrato, com cronograma dos serviços referente à manutenção preventiva de todas as instalações, 

conforme definido no presente Termo de Referência, para aprovação da Fiscalização da CONTRATANTE, 

7.6. Caso o Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC não seja aprovado pela Fiscalização da 

CONTRATANTE, esta cientificará a CONTRATADA para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, fazer os ajustes 

necessários. 

7.7. A CONTRATADA deverá deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto deste presente Termo de Referência. 

7.8. A CONTRATADA deverá designar um engenheiro mecânico como responsável técnico dos serviços prestados 

na CONTRATADA, devidamente registrado no CREA-GO, com emissão de CRQ mensal. 

7.9. A CONTRATADA deverá providenciar junto ao CREA/GO as devidas Anotações de Responsabilidade 

Técnica - ART relativa aos serviços objeto do presente termo e a ART relativa ao cargo/função do engenheiro 

mecânico responsável na unidade hospitalar. 

7.10. A CONTRATADA deverá designar profissionais devidamente capacitados e competentes para executar 

todas as atividades descritas no presente Termo de Referência e no contrato a ser celebrado, disponibilizando os 

seus respectivos telefones de contato. 

7.11. A CONTRATADA deverá realizar inspeções periódicas nos equipamentos de modo a garantir que os 

equipamentos disponíveis no HEELJ passem, regularmente, por manutenções preventivas, garantindo assim o 

funcionamento daqueles de forma plena e segura. 

7.12. A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente relatórios gerenciais para o gestor do contrato e/ou 

Diretoria do HEELJ, conforme indicadores abaixo e mais aqueles indicadores necessários para o andamento do 

Plano de Gerenciamento de Equipamentos: 

a) Quantitativo de Ordens de Serviço Corretivas e Preventivas no período e por setor; 

b) Tempo de Resposta (TR) - Tempo medido, a partir da solicitação de serviço, para realizar o primeiro 

atendimento; 

c) Tempo médio entre falhas (TMF) - Tempo medido, a partir da última solicitação de serviço até a próxima 

solicitação. 



 

7.13. Respeitar e fazer respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive as de acesso às 

dependências do HEELJ. 

7.14. Não permitir, em nenhuma hipótese, que pessoa que não seja membro de seu corpo técnico entre no HEELJ, 

mesmo que acompanhada por funcionário, cooperado ou afim, no escopo de trabalhar, estagiar ou realizar qualquer 

atividade que tenha a ver com o objeto da contratação. 

7.15. A CONTRATADA deverá manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que 

ensejaram a sua contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento 

da proposta. 

8. EQUIPE DE TRABALHO 

8.1. A CONTRATADA deverá manter à disposição do HEELJ, para a prestação dos serviços técnicos de 

manutenção, compreendendo todo o horário de funcionamento do hospital, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, de forma ininterrupta, todos os dias da semana, uma equipe composta para atendimento de eventuais 

emergências, a qual deverá atender a ocorrência em até 24 horas após o chamamento para realização das 

manutenções corretivas.  

8.2. Caso seja necessário e conforme prerrogativa da CONTRATANTE, o quantitativo de profissionais poderá ser 

acrescido mediante aditivo contratual. 

8.3. A CONTRATANDA deverá disponibilizar um número de telefone e/ou software para que sejam feitas as 

aberturas dos chamados no horário compreendido do regime de sobreaviso. 

8.4. Em caso de férias ou falta de algum profissional, a empresa contratada deverá providenciar a devida 

substituição de forma a não comprometer as atividades objeto do contrato. 

8.5. A empresa contratada será responsável pelo treinamento e atualização de seus funcionários, bem como 

fornecimento e fiscalização quanto ao cumprimento da utilização de uniformes, identificação e Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI’s). 

9. RESSARCIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS  

9.1. Todas as peças, materiais e suprimentos necessários para a execução dos serviços, exceto ferramentas de 

trabalho, serão ressarcidas pela CONTRATANTE. 

9.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de insumos básicos de consumo para a 

realização dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, não caracterizando ônus adicional à 

CONTRATANTE: lixas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza, sabões, detergentes, decapantes, estopas, 

panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, desengraxante dielétrico, veda-rosca, colas e adesivos 

para tubos de PVC, colas Araldite e Super Bonder, Durepoxi, solda (para tubulação de cobre), pilhas, baterias, 



 

anilhas, abraçadeiras de nylon, arruelas, pregos, pincéis, parafusos, buchas, os quais entende-se como 

“ferramentas de trabalho”. 

10. DA PROPOSTA 

10.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da CONTRATADA, devidamente assinado por seu 

representante legal, contendo o valor global dos serviços a serem contratados, o valor total do investimento em 

equipamentos e recursos humanos, os quais devem ser em moeda nacional, com duas casas decimais, escrito em 

algarismo e por extenso, compatíveis com os preços correntes no mercado, e ainda deverá constar: 

a) Declaração que conhece todos os dados dos serviços para a execução do objeto a ser executado;  

b) Os seguintes dados da Empresa: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, e-mail, banco, 

agência, número da conta corrente e praça de pagamento. 

c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ que conste no objetivo social da empresa a realização da atividade 

de manutenção em equipamentos do tipo Chiller; 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal; e 

g) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. 

10.2. Juntamente com a proposta deverá ser entregue a seguinte documentação técnica: 

a) Certidão ou atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

(preferencialmente emitido por instituição prestadora de serviços similares ao da CONTRATANTE) que 

comprove a aptidão para o desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de 

Referência, 

b) Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando atividade 

relacionada com o objeto deste Termo de Referência; 

c) Documentação comprobatória relativa a cada um dos profissionais que serão disponibilizados pela 

CONTRATADA para a execução dos serviços de manutenção a serem contratados, no que se refere à 

qualificação técnica-profissional, principalmente no que tange ao curso de curso de formação de eletricista 

(carga horária mínima 120h/aula), e cursos básicos de NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade (carga horária de 40 h/aula) e de NR-35 - Trabalho em altura; 

10.3. Toda a documentação apresentada pelas proponentes estará sujeita a diligências e/ou auditorias para 

comprovação da veracidade das informações prestadas. 

10.4. Será desclassificada a proposta em desacordo com o disposto neste Termo de Referência, que se oponha a 

qualquer dispositivo legal vigente, ou a que consigne valores excessivos ou manifestamente inexequíveis. 



 

10.5. A proposta deverá apresentar preços correntes e de mercado, compreendendo todos os seus ciclos e inclusas 

todas as despesas e custos, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 

serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, transporte e/ou outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto contratado, os quais serão considerados como inclusos, independentemente de declaração da 

Empresa Proponente. 

10.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, após a sua apresentação. 

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

11.1. O critério de julgamento da presente contratação será por menor preço global. 

12. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1. O contrato terá período de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo. 

12.2. Em caso de rescisão por parte da CONTRATADA a mesma deverá encaminhar notificação escrita 

previamente com 30 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período caso a CONTRATANTE julgue que 

poderá haver prejuízo ao usuário.  

12.3. Em caso de rescisão por parte da CONTRATANTE a CONTRATADA deverá ser notificada previamente 

por escrito, com prazo não inferior a 30 dias. 

12.4. Nos casos onde a CONTRATADA já estiver com duas notificações anteriores por descumprimento do 

Contrato, a CONTRATANTE poderá rescindir com a Contratada independente de prévio aviso ou notificação. 

12.5. Em caso de rescisão, por qualquer motivo, do contrato de gestão ao qual a presente contratação estará 

vinculada, o contrato firmado entre a Contratante e a Contratada será rescindido, independente de prévio aviso ou 

notificação. 

13. DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE  

13.1. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses. Se durante a 

vigência do contrato, este não for rescindido em seu vencimento, poderá ser reajustado ou aditivado a qualquer 

tempo, em razão da necessidade ou conveniência de continuação da prestação de serviços, a partir da negociação 

acordada entre as partes, visando à adequação aos novos preços de mercado e a demonstração analítica de variação 

dos componentes dos custos deste Instrumento, devidamente justificada, ou com a solicitação de mais serviços 

contratados para esta ou outra unidade que o IBGH venha a administrar. 

13.2. No caso de prorrogação do contrato, fica acordado que os valores serão reajustados, para cada exercício a 

ser executado, pelo índice expressamente informado no contrato de prestação de serviços a ser celebrado, o IGP-

M (Índice Geral de Preços do Mercado), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

13.3. A variação do valor contratual para fazer face à revisão de preços, se aplicável, será processada mediante 

a celebração de aditamento. 



 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. As faturas serão emitidas dentro da competência, no dia 25 de cada mês da prestação de serviços, com 

vencimento de até 30 (trinta) dias por meio de depósito em conta. 

14.2. Juntamente à nota fiscal referente aos serviços prestados, a CONTRATADA deverá apresentar os 

comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista. 

14.3. A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal o número do contrato de prestação de serviços, 

bem como, o número do Contrato de Gestão nº 004/2014-SES/GO e a competência a que se refere o fornecimento. 

14.4. O pagamento será efetuado desde que tenha havido o repasse do Contrato de Gestão nº 004/2014-SES/GO 

por parte da Secretaria Estadual de Saúde referente ao mês da efetiva prestação de serviços, e que o mesmo estará 

condicionado ao cumprimento integral das obrigações. 

15. VISTORIA 

15.1. As interessadas deverão realizar visita técnica (vistoria) no Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes 

Jaime – HEELJ, localizado na Rua Pireneus s/n.º - Centro, CEP 72.980-000, Pirenópolis/GO, a fim de verificar o 

perfil da unidade, sua estrutura física e seus equipamentos. 

15.2. A visita técnica (vistoria) deverá ser marcada previamente, de segunda-feira a sexta-feira, em horário 

comercial (das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min), diretamente com a direção do HEELJ, através 

do telefone (62) 3331-7514, e deverá ser agendada, no mínimo, com 03 dias úteis de antecedência à data marcada 

para a abertura do certame. 

15.3. Da vistoria será lavrada “Declaração de Vistoria” que deverá ser assinada pelo responsável pela unidade 

hospitalar e que deverá constar da documentação de habilitação da empresa proponente. 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Não serão aceitas propostas que apresentem preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor 

zerado, incompatíveis com os preços pelo mercado. 

16.2. O IBGH não tem a obrigação de contratar o serviço publicado, e pode optar também, pela contratação parcial 

destes. 

 

 

 

Eliude Bento da Silva 

Presidente IBGH 

  



 

 

 

ANEXO TÉCNICO 

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS 

 

Item Descrição Quantidade  Observações  

001 SISTEMA DE EXAUSTÃO  001 TIPO COIFA 

002 CORTINA DE AR 002 TOTALINE 

003 CORTINA DE AR 001 SURYHA 

004 

APARELHO DE AR CONDICIONADO  9.000 

BTUS  004 

SILENT STF - 

ELGIN 

005 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 

BTUS 001 

SILENT STF 

006 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 

BTUS 002 

KOMECO 

007 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 

BTUS 004 

SPRINGER 

008 

APARELHO DE AR CONDICIONADO  24000 

BTUS 001 

SANSUNG 

009 

APARELHO DE AR CONDICIONADO  18000 

BTUS 001 

 LG 

010 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 

BTUS 005 

GREE 

011 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 

BTUS 003 

KOMECO 

012 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 

BTUS 012 

PHILCO 

013 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 

BTUS 008 

PHILCO 

014 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 

BTUS 017 

PHILCO 

 


