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SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
 1)REGISTRO DE PREÇOS para serviços de instalação de aparelhos 

condicionadores de ar, incluindo o fornecimento de material, insumos e mão de obra 

necessários, decorrente do Pregão eletrônico nº 

setembro de 2022 a 26desetembro

ATA SRP Nº 969/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 26.171.407/0001-75
Lote Item Código Descrição 

001 1 83746 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 12.000BTUS ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: DA INSTALAÇÃO 
Serviço de Instalação de aparelho ar condicionado tipo split incluído material, suporte e 
mão de obra. Deverá englobar os 
instalação do equipamento: Furo em concreto, Execução de isolamento com isolante tubo 
elastomérico, e fita de Pvc para, instalação de fixação de cabo PP 3x2/5mm2, cabo PP 
5x1/2mm2, calha de PVC, Carga 
condicionador, Plugue 2P+T conforme NBR 14136, limpeza geral do ambiente após 
instalação: O serviço especificado compreende as seguintes etapas:
frigogênica entre as unidades condensadora/evaporado
nas dimensões recomendadas pelo fabricante; 
Embutimento da tubulação e/ou cabos; 
Instalação física da unidade evaporadora; 
tubulações; - Carga de gás refrigerante;
adequado funcionamento; 
de alvenaria, quebra de parede, emassamento e reb
necessário; - Fazer ponto de dreno de cano em PVC, preferencialmente embutido. Dreno 
exposto, somente com aquiescência da Fiscalização; 
220volts; - Colocação de suporte para a unidade 
utilizados nas instalações devem ser novos, de classe, qualidade e grau adequados. Todo 
e qualquer procedimento referente à fabricação, montagem, instalação e ensaios dos 
equipamentos e seus acessórios principais, dever
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Da 
Especificação técnica dos materiais utilizados na instalação 
ELÉTRICOS: cada aparelho instalado deve ter seu circuito elétrico indepen
aterramento do prédio, de responsabilidade da contratada.
segundo a norma NBR
chama.- A rede elétrica de alimentação dos equipamentos deverá passar por dentr
tubulações (eletrodutos e eletrocalhas) existentes ou, na impossibilidade a Contratada 
deverá executar nova via. Somente será permitida a utilização de instalação elétrica 
aparente quando autorizado pelo Fiscal do contrato. 
quadros deverá ser atualizada.
instaladas, de forma a evitar desequilíbrios que resultem em correntes elétricas elevadas 
no neutro da instalação.
para tubulação e para as unidades evaporadoras de forma a suportar as cargas estáticas e 
dinâmicas e minimizar as vibrações.
drenagem deverão ser isoladas termicamente, mediante a utilização de
elastomérica de forma a não haver condensação.
FRIGORIGENAS ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS: as 
interligações entre as unidades condensadoras e evaporadoras serão feitas por intermédio 
de tubos de cobre, sendo uma linha de líquido e uma de sucção cada para unidade 
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

REGISTRO DE PREÇOS para serviços de instalação de aparelhos 

condicionadores de ar, incluindo o fornecimento de material, insumos e mão de obra 

e do Pregão eletrônico nº 170/2022 com vigência de 

setembro de 2023 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: M. VESSLING LTDA 
75 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 12.000BTUS ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: DA INSTALAÇÃO - 
Serviço de Instalação de aparelho ar condicionado tipo split incluído material, suporte e 
mão de obra. Deverá englobar os serviços relacionados, caso necessários para a correta 
instalação do equipamento: Furo em concreto, Execução de isolamento com isolante tubo 
elastomérico, e fita de Pvc para, instalação de fixação de cabo PP 3x2/5mm2, cabo PP 
5x1/2mm2, calha de PVC, Carga de Refrigerante compatível com a potência do 
condicionador, Plugue 2P+T conforme NBR 14136, limpeza geral do ambiente após 
instalação: O serviço especificado compreende as seguintes etapas:- Interligação 
frigogênica entre as unidades condensadora/evaporadora através de tubulações de cobre 
nas dimensões recomendadas pelo fabricante; - Isolamento térmico das tubulações; - 
Embutimento da tubulação e/ou cabos; - Instalação física da unidade condensadora; - 
Instalação física da unidade evaporadora; - Interligação entre unidades; - Suportação das 

Carga de gás refrigerante;- Partida inicial do equipamento visando testar o 
adequado funcionamento; - Desmontagem e montagem de forro, onde houver; - Serviço 
de alvenaria, quebra de parede, emassamento e reboco, pintura, e reposição de forro se 

Fazer ponto de dreno de cano em PVC, preferencialmente embutido. Dreno 
exposto, somente com aquiescência da Fiscalização; - Fazer ponto de força monofásico 

Colocação de suporte para a unidade condensadora; - Os materiais a serem 
utilizados nas instalações devem ser novos, de classe, qualidade e grau adequados. Todo 
e qualquer procedimento referente à fabricação, montagem, instalação e ensaios dos 
equipamentos e seus acessórios principais, deverão estar em conformidade com as 
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Da 
Especificação técnica dos materiais utilizados na instalação - DOS CIRCUITOS 
ELÉTRICOS: cada aparelho instalado deve ter seu circuito elétrico independente e com 
aterramento do prédio, de responsabilidade da contratada.- Utilizar cabos dimensionados 
segundo a norma NBR-5410-ABNT, e utilizar isolamento de no mínimo 0,6kV anti-

A rede elétrica de alimentação dos equipamentos deverá passar por dentro das 
tubulações (eletrodutos e eletrocalhas) existentes ou, na impossibilidade a Contratada 
deverá executar nova via. Somente será permitida a utilização de instalação elétrica 
aparente quando autorizado pelo Fiscal do contrato. - A identificação dos circuitos nos 
quadros deverá ser atualizada.- Deverá ser executado o equilíbrio de fases das cargas 
instaladas, de forma a evitar desequilíbrios que resultem em correntes elétricas elevadas 
no neutro da instalação.- DAS FIXAÇÕES: deverão ser utilizados fixadores apropriados 
para tubulação e para as unidades evaporadoras de forma a suportar as cargas estáticas e 
dinâmicas e minimizar as vibrações.- DOS ISOLAMENTOS: as tubulações de retorno e de 
drenagem deverão ser isoladas termicamente, mediante a utilização de calhas em espuma 
elastomérica de forma a não haver condensação.- DAS INTERLIGAÇÕES 
FRIGORIGENAS ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS: as 
interligações entre as unidades condensadoras e evaporadoras serão feitas por intermédio 

sendo uma linha de líquido e uma de sucção cada para unidade 
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O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 

REGISTRO DE PREÇOS para serviços de instalação de aparelhos 

condicionadores de ar, incluindo o fornecimento de material, insumos e mão de obra 

com vigência de 27 de 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

SERV 20,00 443,00 
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condensadora.- Para a carga de gás deverão ser utilizados manômetros específicos para o 
tipo de gás dos equipamentos de ar condicionado.
eletrônico de detecção d
deverão ser feitas, logo após as soldagens, vácuo de até 200umHg durante 2 horas e 
quebrando-o duas vezes com Nitrogênio (N2) seco e verificando possíveis entradas de ar. 
As interligações das tubulações
ser envelopadas com material isolante térmico termotubo, com o objetivo de evitar 
condensações indesejáveis, quando necessária a metragem da tubulação será de 10m a 35 
m ou de 5m a 15m.As tubulações d
com borracha para prevenir possíveis vazamentos futuros, devido às vibrações durante 
seu funcionamento.O acabamento das tubulações de interligação entre máquinas deverá 
ser impecável do ponto de vista e
conexão das tubulações deverá ser realizada com ferramentas adequadas, de forma a 
garantir os torques de aperto corretos. 
materiais estranhos, ar ou umidade 
DE DRENAGEM: o sistema de drenagem deverá utilizar tubulação em PVC Rígido, 
encaminhando para o ponto de drenagem pluvial mais próximo. Onde a tubulação de 
drenagem do condensador estiver no ambiente climati
isolamento térmico- 
impermeáveis da edificação. Observações:
deverá tomar precauções quanto a andaimes, tapumes, etc., a fim de
perfeita segurança às pessoas, móveis e veículos junto aos serviços; para tanto, deverá 
manter uma sinalização adequada. 
necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela contratada 
contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança 
necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18.

001 2 83747 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 18.000BTUS ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: DA INSTALAÇÃO 
Serviço de Instalação de aparelho ar condicionado tipo split incluído material, suporte e 
mão de obra. Deverá englobar os serviços
instalação do equipamento: Furo em concreto, Execução de isolamento com isolante tubo 
elastomérico, e fita de Pvc para, instalação de fixação de cabo PP 3x2/5mm2, cabo PP 
5x1/2mm2, calha de PVC, Carga de Refri
condicionador, Plugue 2P+T conforme NBR 14136, limpeza geral do ambiente após 
instalação: O serviço especificado compreende as seguintes etapas:
frigogênica entre as unidades condensadora/evaporadora atrav
nas dimensões recomendadas pelo fabricante; 
Embutimento da tubulação e/ou cabos; 
Instalação física da unidade evaporadora; 
tubulações; - Carga de gás refrigerante; 
adequado funcionamento;
de alvenaria, quebra de parede, emassamento e reboco, pi
necessário; - Fazer ponto de dreno de cano em PVC, preferencialmente embutido. Dreno 
exposto, somente com aquiescência da Fiscalização;
220volts;- Colocação de suporte para a unidade condensad
utilizados nas instalações devem ser novos, de classe, qualidade e grau adequados. Todo 
e qualquer procedimento referente à fabricação, montagem, instalação e ensaios dos 
equipamentos e seus acessórios principais, deverão estar e
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Da 
Especificação técnica dos materiais utilizados na instalação 
ELÉTRICOS: cada aparelho instalado deve ter seu circuito elétrico independente e co
aterramento do prédio, de responsabilidade da contratada.
segundo a norma NBR
chama.- A rede elétrica de alimentação dos equipamentos deverá passar por dentro das 
tubulações (eletrodutos e eletrocalhas) existentes ou, na impossibilidade a Contratada 
deverá executar nova via. Somente será permitida a utilização de instalação elétrica 
aparente quando autorizado pelo Fiscal do contrato.
quadros deverá ser atualizada.
instaladas, de forma a evitar desequilíbrios que resultem em correntes elétricas elevadas 
no neutro da instalação.
para tubulação e para as unidades evaporadoras de forma a suportar as cargas estáticas e 
dinâmicas e minimizar as vibrações.
drenagem deverão ser isoladas termicamente, mediante a utilização de calhas em 
elastomérica de forma a não haver condensação.
FRIGORIGENAS ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS: as 
interligações entre as unidades condensadoras e evaporadoras serão feitas por intermédio 
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Para a carga de gás deverão ser utilizados manômetros específicos para o 
tipo de gás dos equipamentos de ar condicionado.- Deverá ser utilizado equipamento 
eletrônico de detecção de vazamentos na rede frigorígena.- DAS INTERLIGAÇÕES: 
deverão ser feitas, logo após as soldagens, vácuo de até 200umHg durante 2 horas e 

o duas vezes com Nitrogênio (N2) seco e verificando possíveis entradas de ar. 
As interligações das tubulações entre as unidades condensadoras e evaporadoras deverão 
ser envelopadas com material isolante térmico termotubo, com o objetivo de evitar 
condensações indesejáveis, quando necessária a metragem da tubulação será de 10m a 35 
m ou de 5m a 15m.As tubulações deverão ser presas com braçadeiras tipo “D” e isoladas 
com borracha para prevenir possíveis vazamentos futuros, devido às vibrações durante 
seu funcionamento.O acabamento das tubulações de interligação entre máquinas deverá 
ser impecável do ponto de vista estético e duradouro do ponto de vista funcional. A 
conexão das tubulações deverá ser realizada com ferramentas adequadas, de forma a 
garantir os torques de aperto corretos. - Não deverá ser permitida a entrada de poeira, 
materiais estranhos, ar ou umidade no sistema de condicionamento de ar.- DO SISTEMA 
DE DRENAGEM: o sistema de drenagem deverá utilizar tubulação em PVC Rígido, 
encaminhando para o ponto de drenagem pluvial mais próximo. Onde a tubulação de 
drenagem do condensador estiver no ambiente climatizado, a mesma deverá possuir 

 Não será admitido que a saída do dreno deságue em áreas 
impermeáveis da edificação. Observações:- Durante a execução dos serviços a contrata 
deverá tomar precauções quanto a andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir uma 
perfeita segurança às pessoas, móveis e veículos junto aos serviços; para tanto, deverá 
manter uma sinalização adequada. - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos 
necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela contratada - A empresa 
contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança 
necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18. 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 18.000BTUS ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: DA INSTALAÇÃO - 
Serviço de Instalação de aparelho ar condicionado tipo split incluído material, suporte e 
mão de obra. Deverá englobar os serviços relacionados, caso necessários para a correta 
instalação do equipamento: Furo em concreto, Execução de isolamento com isolante tubo 
elastomérico, e fita de Pvc para, instalação de fixação de cabo PP 3x2/5mm2, cabo PP 
5x1/2mm2, calha de PVC, Carga de Refrigerante compatível com a potência do 
condicionador, Plugue 2P+T conforme NBR 14136, limpeza geral do ambiente após 
instalação: O serviço especificado compreende as seguintes etapas:- Interligação 
frigogênica entre as unidades condensadora/evaporadora através de tubulações de cobre 
nas dimensões recomendadas pelo fabricante; - Isolamento térmico das tubulações; - 
Embutimento da tubulação e/ou cabos; - Instalação física da unidade condensadora;  - 
Instalação física da unidade evaporadora; - Interligação entre unidades; - Suportação das 

Carga de gás refrigerante; - Partida inicial do equipamento visando testar o 
adequado funcionamento;- Desmontagem e montagem de forro, onde houver; - Serviço 
de alvenaria, quebra de parede, emassamento e reboco, pintura, e reposição de forro se 

Fazer ponto de dreno de cano em PVC, preferencialmente embutido. Dreno 
exposto, somente com aquiescência da Fiscalização;- Fazer ponto de força monofásico 

Colocação de suporte para a unidade condensadora;- Os materiais a serem 
utilizados nas instalações devem ser novos, de classe, qualidade e grau adequados. Todo 
e qualquer procedimento referente à fabricação, montagem, instalação e ensaios dos 
equipamentos e seus acessórios principais, deverão estar em conformidade com as 
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Da 
Especificação técnica dos materiais utilizados na instalação - DOS CIRCUITOS 
ELÉTRICOS: cada aparelho instalado deve ter seu circuito elétrico independente e com 
aterramento do prédio, de responsabilidade da contratada.- Utilizar cabos dimensionados 
segundo a norma NBR-5410-ABNT, e utilizar isolamento de no mínimo 0,6kV anti-

A rede elétrica de alimentação dos equipamentos deverá passar por dentro das 
lações (eletrodutos e eletrocalhas) existentes ou, na impossibilidade a Contratada 

deverá executar nova via. Somente será permitida a utilização de instalação elétrica 
aparente quando autorizado pelo Fiscal do contrato.- A identificação dos circuitos nos 

uadros deverá ser atualizada.- Deverá ser executado o equilíbrio de fases das cargas 
instaladas, de forma a evitar desequilíbrios que resultem em correntes elétricas elevadas 
no neutro da instalação.- DAS FIXAÇÕES: deverão ser utilizados fixadores apropriados 
para tubulação e para as unidades evaporadoras de forma a suportar as cargas estáticas e 
dinâmicas e minimizar as vibrações.- DOS ISOLAMENTOS: as tubulações de retorno e de 
drenagem deverão ser isoladas termicamente, mediante a utilização de calhas em espuma 
elastomérica de forma a não haver condensação.- DAS INTERLIGAÇÕES 
FRIGORIGENAS ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS: as 
interligações entre as unidades condensadoras e evaporadoras serão feitas por intermédio 
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de tubos de cobre, sendo uma l
condensadora.- Para a carga de gás deverão ser utilizados manômetros específicos para o 
tipo de gás dos equipamentos de ar condicionado.
eletrônico de detecção de vazamento
deverão ser feitas, logo após as soldagens, vácuo de até 200umHg durante 2 horas e 
quebrando-o duas vezes com Nitrogênio (N2) seco e verificando possíveis entradas de ar. 
As interligações das tubulações entre as u
ser envelopadas com material isolante térmico termotubo, com o objetivo de evitar 
condensações indesejáveis, quando necessária a metragem da tubulação será de 10m a 35 
m ou de 5m a 15m. As tubulações deverão ser
com borracha para prevenir possíveis vazamentos futuros, devido às vibrações durante 
seu funcionamento. O acabamento das tubulações de interligação entre máquinas deverá 
ser impecável do ponto de vista estético e
conexão das tubulações deverá ser realizada com ferramentas adequadas, de forma a 
garantir os torques de aperto corretos. 
materiais estranhos, ar ou umidade no sistem
DE DRENAGEM: o sistema de drenagem deverá utilizar tubulação em PVC Rígido, 
encaminhando para o ponto de drenagem pluvial mais próximo. Onde a tubulação de 
drenagem do condensador estiver no ambiente climatizado, a m
isolamento térmico- 
impermeáveis da edificação. Observações: 
deverá tomar precauções quanto a andaimes, tapumes, etc., a fim de garanti
perfeita segurança às pessoas, móveis e veículos junto aos serviços; para tanto, deverá 
manter uma sinalização adequada.
necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela contratada.
contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança 
necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18.

001 3 83748 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000BTUS INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 24.000BTUS ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: DA INSTALAÇÃO 
Serviço de Instalação de aparelho ar condicionado tipo split incluído material, suporte e 
mão de obra. Deverá englobar os serviços
instalação do equipamento: Furo em concreto, Execução de isolamento com isolante tubo 
elastomérico, e fita de Pvc para, instalação de fixação de cabo PP 3x2/5mm2, cabo PP 
5x1/2mm2, calha de PVC, Carga de Refri
condicionador, Plugue 2P+T conforme NBR 14136, limpeza geral do ambiente após 
instalação: O serviço especificado compreende as seguintes etapas: 
frigogênica entre as unidades condensadora/evaporadora atra
nas dimensões recomendadas pelo fabricante; 
Embutimento da tubulação e/ou cabos; 
Instalação física da unidade evaporadora; 
tubulações; - Carga de gás refrigerante; 
adequado funcionamento; 
de alvenaria, quebra de parede, emassamento e reboco, p
necessário; - Fazer ponto de dreno de cano em PVC, preferencialmente embutido. Dreno 
exposto, somente com aquiescência da Fiscalização; 
220volts; - Colocação de suporte para a unidade conden
utilizados nas instalações devem ser novos, de classe, qualidade e grau adequados. Todo 
e qualquer procedimento referente à fabricação, montagem, instalação e ensaios dos 
equipamentos e seus acessórios principais, deverão est
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Da 
Especificação técnica dos materiais utilizados na instalação 
ELÉTRICOS: cada aparelho instalado deve ter seu circuito elétrico independente 
aterramento do prédio, de responsabilidade da contratada.
segundo a norma NBR
chama.- A rede elétrica de alimentação dos equipamentos deverá passar por dentro das 
tubulações (eletrodutos e eletrocalhas) existentes ou, na impossibilidade a Contratada 
deverá executar nova via. Somente será permitida a utilização de instalação elétrica 
aparente quando autorizado pelo Fiscal do contrato. 
quadros deverá ser atualizada.
instaladas, de forma a evitar desequilíbrios que resultem em correntes elétricas elevadas 
no neutro da instalação. 
para tubulação e para as unidades evaporadoras de forma a suportar as cargas estáticas e 
dinâmicas e minimizar as vibrações.
drenagem deverão ser isoladas termicamente, mediante a utilização de calh
elastomérica de forma a não haver condensação.
FRIGORIGENAS ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS: as 
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de tubos de cobre, sendo uma linha de líquido e uma de sucção cada para unidade 
Para a carga de gás deverão ser utilizados manômetros específicos para o 

tipo de gás dos equipamentos de ar condicionado.- Deverá ser utilizado equipamento 
eletrônico de detecção de vazamentos na rede frigorígena.- DAS INTERLIGAÇÕES: 
deverão ser feitas, logo após as soldagens, vácuo de até 200umHg durante 2 horas e 

o duas vezes com Nitrogênio (N2) seco e verificando possíveis entradas de ar. 
As interligações das tubulações entre as unidades condensadoras e evaporadoras deverão 
ser envelopadas com material isolante térmico termotubo, com o objetivo de evitar 
condensações indesejáveis, quando necessária a metragem da tubulação será de 10m a 35 
m ou de 5m a 15m. As tubulações deverão ser presas com braçadeiras tipo “D” e isoladas 
com borracha para prevenir possíveis vazamentos futuros, devido às vibrações durante 
seu funcionamento. O acabamento das tubulações de interligação entre máquinas deverá 
ser impecável do ponto de vista estético e duradouro do ponto de vista funcional. A 
conexão das tubulações deverá ser realizada com ferramentas adequadas, de forma a 
garantir os torques de aperto corretos. - Não deverá ser permitida a entrada de poeira, 
materiais estranhos, ar ou umidade no sistema de condicionamento de ar.- DO SISTEMA 
DE DRENAGEM: o sistema de drenagem deverá utilizar tubulação em PVC Rígido, 
encaminhando para o ponto de drenagem pluvial mais próximo. Onde a tubulação de 
drenagem do condensador estiver no ambiente climatizado, a mesma deverá possuir 

 Não será admitido que a saída do dreno deságue em áreas 
impermeáveis da edificação. Observações: - Durante a execução dos serviços a contrata 
deverá tomar precauções quanto a andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir uma 
perfeita segurança às pessoas, móveis e veículos junto aos serviços; para tanto, deverá 
manter uma sinalização adequada.- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos 
necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela contratada.- A empresa 
contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança 
necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18. 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000BTUS INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 24.000BTUS ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: DA INSTALAÇÃO - 
Serviço de Instalação de aparelho ar condicionado tipo split incluído material, suporte e 
mão de obra. Deverá englobar os serviços relacionados, caso necessários para a correta 
instalação do equipamento: Furo em concreto, Execução de isolamento com isolante tubo 
elastomérico, e fita de Pvc para, instalação de fixação de cabo PP 3x2/5mm2, cabo PP 
5x1/2mm2, calha de PVC, Carga de Refrigerante compatível com a potência do 
condicionador, Plugue 2P+T conforme NBR 14136, limpeza geral do ambiente após 
instalação: O serviço especificado compreende as seguintes etapas: - Interligação 
frigogênica entre as unidades condensadora/evaporadora através de tubulações de cobre 
nas dimensões recomendadas pelo fabricante; - Isolamento térmico das tubulações; - 
Embutimento da tubulação e/ou cabos; - Instalação física da unidade condensadora; - 
Instalação física da unidade evaporadora; - Interligação entre unidades; - Suportação das 

Carga de gás refrigerante; - Partida inicial do equipamento visando testar o 
adequado funcionamento; - Desmontagem e montagem de forro, onde houver; - Serviço 
de alvenaria, quebra de parede, emassamento e reboco, pintura, e reposição de forro se 

Fazer ponto de dreno de cano em PVC, preferencialmente embutido. Dreno 
exposto, somente com aquiescência da Fiscalização; - Fazer ponto de força monofásico 

Colocação de suporte para a unidade condensadora; - Os materiais a serem 
utilizados nas instalações devem ser novos, de classe, qualidade e grau adequados. Todo 
e qualquer procedimento referente à fabricação, montagem, instalação e ensaios dos 
equipamentos e seus acessórios principais, deverão estar em conformidade com as 
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Da 
Especificação técnica dos materiais utilizados na instalação - DOS CIRCUITOS 
ELÉTRICOS: cada aparelho instalado deve ter seu circuito elétrico independente e com 
aterramento do prédio, de responsabilidade da contratada.- Utilizar cabos dimensionados 
segundo a norma NBR-5410-ABNT, e utilizar isolamento de no mínimo 0,6kV anti-

A rede elétrica de alimentação dos equipamentos deverá passar por dentro das 
tubulações (eletrodutos e eletrocalhas) existentes ou, na impossibilidade a Contratada 
deverá executar nova via. Somente será permitida a utilização de instalação elétrica 
aparente quando autorizado pelo Fiscal do contrato. - A identificação dos circuitos nos 
quadros deverá ser atualizada.- Deverá ser executado o equilíbrio de fases das cargas 
instaladas, de forma a evitar desequilíbrios que resultem em correntes elétricas elevadas 
no neutro da instalação. - DAS FIXAÇÕES: deverão ser utilizados fixadores apropriados 
para tubulação e para as unidades evaporadoras de forma a suportar as cargas estáticas e 
dinâmicas e minimizar as vibrações.- DOS ISOLAMENTOS: as tubulações de retorno e de 
drenagem deverão ser isoladas termicamente, mediante a utilização de calhas em espuma 
elastomérica de forma a não haver condensação.- DAS INTERLIGAÇÕES 
FRIGORIGENAS ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS: as 
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interligações entre as unidades condensadoras e evaporadoras serão feitas por intermédio 
de tubos de cobre, sendo
condensadora.- Para a carga de gás deverão ser utilizados manômetros específicos para o 
tipo de gás dos equipamentos de ar condicionado.
eletrônico de detecção de vaz
deverão ser feitas, logo após as soldagens, vácuo de até 200umHg durante 2 horas e 
quebrando-o duas vezes com Nitrogênio (N2) seco e verificando possíveis entradas de ar. 
As interligações das tubulações entr
ser envelopadas com material isolante térmico termotubo, com o objetivo de evitar 
condensações indesejáveis, quando necessária a metragem da tubulação será de 10m a 35 
m ou de 5m a 15m. As tubulações dever
com borracha para prevenir possíveis vazamentos futuros, devido às vibrações durante 
seu funcionamento. O acabamento das tubulações de interligação entre máquinas deverá 
ser impecável do ponto de vista esté
conexão das tubulações deverá ser realizada com ferramentas adequadas, de forma a 
garantir os torques de aperto corretos. 
materiais estranhos, ar ou umidade no 
DE DRENAGEM: o sistema de drenagem deverá utilizar tubulação em PVC Rígido, 
encaminhando para o ponto de drenagem pluvial mais próximo. Onde a tubulação de 
drenagem do condensador estiver no ambiente climatiza
isolamento térmico. -
impermeáveis da edificação. Observações: 
deverá tomar precauções quanto a andaimes, tapumes, etc., a fim d
perfeita segurança às pessoas, móveis e veículos junto aos serviços; para tanto, deverá 
manter uma sinalização adequada. 
necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela contratada. 
contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança 
necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18. 
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interligações entre as unidades condensadoras e evaporadoras serão feitas por intermédio 
de tubos de cobre, sendo uma linha de líquido e uma de sucção cada para unidade 

Para a carga de gás deverão ser utilizados manômetros específicos para o 
tipo de gás dos equipamentos de ar condicionado.- Deverá ser utilizado equipamento 
eletrônico de detecção de vazamentos na rede frigorígena.- DAS INTERLIGAÇÕES: 
deverão ser feitas, logo após as soldagens, vácuo de até 200umHg durante 2 horas e 

o duas vezes com Nitrogênio (N2) seco e verificando possíveis entradas de ar. 
As interligações das tubulações entre as unidades condensadoras e evaporadoras deverão 
ser envelopadas com material isolante térmico termotubo, com o objetivo de evitar 
condensações indesejáveis, quando necessária a metragem da tubulação será de 10m a 35 
m ou de 5m a 15m. As tubulações deverão ser presas com braçadeiras tipo “D” e isoladas 
com borracha para prevenir possíveis vazamentos futuros, devido às vibrações durante 
seu funcionamento. O acabamento das tubulações de interligação entre máquinas deverá 
ser impecável do ponto de vista estético e duradouro do ponto de vista funcional. A 
conexão das tubulações deverá ser realizada com ferramentas adequadas, de forma a 
garantir os torques de aperto corretos. - Não deverá ser permitida a entrada de poeira, 
materiais estranhos, ar ou umidade no sistema de condicionamento de ar. - DO SISTEMA 
DE DRENAGEM: o sistema de drenagem deverá utilizar tubulação em PVC Rígido, 
encaminhando para o ponto de drenagem pluvial mais próximo. Onde a tubulação de 
drenagem do condensador estiver no ambiente climatizado, a mesma deverá possuir 

- Não será admitido que a saída do dreno deságue em áreas 
impermeáveis da edificação. Observações: - Durante a execução dos serviços a contrata 
deverá tomar precauções quanto a andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir uma 
perfeita segurança às pessoas, móveis e veículos junto aos serviços; para tanto, deverá 
manter uma sinalização adequada. - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos 
necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela contratada. - A empresa 
contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança 
necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18.  

 
Francisco Beltrão, 27 de setembro de 2022. 

Daniela Raitz 
Sistema de Registro de Preços - SRP 
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