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O COMANDO DA 1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA, com sede na Rua Horácio Guedes 

Barreiros, s/nº – Jardim Guaiuba, Guarujá-SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato 

representado pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, nomeado pelo Boletim Interno nº 

36 de 30 de março de 2020, portador da CPF nº 010.978.397-29, considerando o julgamento da licitação na 

modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2019, processo administrativo 

nº 64265.000028/2019-37, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de 

acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas 

no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviços 

continuados de manutenção em equipamentos de refrigeração e cozinha idnustrial, especificado nos itens 

da tabela do item 2.1, constantes do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 04/2019, que é 

parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) 

proposta(s) são as que seguem:  

Fornecedor: BRASTECNICA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E REFRIGERAÇÃO LTDA –     

CNPJ nº 360.445.317/0001-89 
Endereço: José Antônio Fontes, 703 – Vl. Tolstói – São Paulo/SP - CEP: 03.255-000 

Tel: (11) 4112-6283 / 96463-4084 – E-mail: brastecnica.ind@gmail.com 

Responsável para contato: JEAN FELIPE VIEIRA DE ACÉZIO ARAÚJO 

Grupo Item Descrição Und 
1ª Bda 

AAAe 

2º 

GAAAe 

2º 

BIL 

Qtd. 

Total 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total 

(R$) 



19 69 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 

BATEDEIRA INDUSTRIAL, tipo 

SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, DAS Marcas: 

GASTROMAQ (Modelo: BP05-SL) E 

SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção 

da masseira industrial, incluídos todos os ajustes, 

reparos e substituições necessários, identificados 

por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição do 

motor, original, da batedeira industrial. 

- Fornecimento do motor compatível com o 

equipamento a ser consertado. 

- Realização da substituição do motor. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do 

serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, 

insumos (motor, acessórios, fios, isolamentos, 

outros produtos e equipamentos aplicados), pessoal 

e encargos necessários para a correta execução do 

serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu 

funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 2 6 779,00 4.674,00 

19 70 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 

BATEDEIRA INDUSTRIAL, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DAS PÁS, ORIGINAIS, DAS 

Marcas: GASTROMAQ (Modelo: BP05-SL) E 

SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção 

da masseira industrial, incluídos todos os ajustes, 

reparos e substituições necessários, identificados 

por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição das pás, 

originais, da batedeira industrial. 

- Fornecimento das pás compatíveis com o 

equipamento a ser consertado. 

- Realização da substituição das pás. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do 

serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, 

insumos (pás, acessórios, fios, isolamentos, outros 

produtos e equipamentos aplicados), pessoal e 

encargos necessários para a correta execução do 

serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu 

funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 4 2 2 8 249,00 1.992,00 

Total Grupo 19 1.028,00 6.666,00 



20 71 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 

FRITADEIRA ELÉTRICA, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DA RESISTÊNCIA – 

ORIGINAL, DAS Marcas: VENÂNCIO (Modelo: 

SFE 212) E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção 

de Fritadeira Elétrica, incluídos todos os ajustes, 

reparos e substituições necessários, identificados 

por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição da 

resistência. 

- Fornecimento do equipamento compatível com o 

equipamento a ser consertado. 

- Realização da substituição da resistência. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do 

serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, 

insumos (resistência, acessórios, isolamentos, 

outros produtos e equipamentos aplicados), pessoal 

e encargos necessários para a correta execução do 

serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu 

funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 6 2 4 12 279,00 3.348,00 

20 72 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 

FRITADEIRA ELÉTRICA, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO – 

ORIGINAL, DAS Marcas: VENÂNCIO (Modelo: 

SFE 212) E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção 

de Fritadeira Elétrica, compreendendo todos os 

ajustes, reparos e substituições necessários, 

identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição do 

termostato. 

- Fornecimento do equipamento compatível com o 

equipamento a ser consertado. 

- Realização da substituição do termostato. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do 

serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, 

insumos (termostato, acessórios, isolamentos, 

outros produtos e equipamentos aplicados), pessoal 

e encargos necessários para a correta execução do 

serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu 

funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 4 2 4 10 180,00 1.800,00 

Total Grupo 20 459,00 5.148,00 

TOTAL ATA 11.814,00 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será o Comando da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

 Órgãos Participantes 

2º Grupo de Artilharia Antiaérea - UASG 160473 

2º Batalhão de Infantaria Leve – UASG 160498 
 



4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 

de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor. 



7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão 

para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), 

exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, 

caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do 

Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas 

no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento 

do registro do fornecedor. 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 

as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 

7.892/13. 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos 

itens nas seguintes hipóteses. 

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos 

no certame; ou 

8.3.2.  contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor 

preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances 

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de 

Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de 

lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.  

 

Guarujá-SP, 10 de agosto de 2020. 

 

 

 

CARLOS BRAGA DURANS – Cel PTTC 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01 

 
 

O COMANDO DA 1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiros, s/nº – Jardim Guaiuba, Guarujá-SP, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato representado pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, nomeado pelo Boletim Interno nº 36 de 

30 de março de 2020, portador da CPF nº 010.978.397-29, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE 

PREÇOS nº 04/2019, processo administrativo nº 64265.000028/2019-37, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a 

classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviços continuados de manutenção em equipamentos de refrigeração e 

cozinha idnustrial, especificado nos itens da tabela do item 2.1, constantes do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 04/2019, que é parte integrante 

desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

  



Fornecedor: CEFAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ nº 32.743.169/0001-28 

Endereço: Rua Professor Aldo Locatelli - 355 – Vila Zatt – São Paulo-SP – Cep: 029076-010 

Tel: (11) 2594-6513 – E-mail: cefas.servconst@gmail.com 

Responsável para contato: OLAVO ROCHA VIANA 

Grupo Item Descrição Und 
1ª Bda 

AAAe 

2º 

GAAAe 

2º 

BIL 

Qtd. 

Total 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total (R$) 

1 1 

Serviço de manutenção preventiva em câmara frigorífica, compreendendo: 
- Inspeção geral do equipamento; 

- Verificação do funcionamento dos acessórios; 

- Verificação do nível de gás; 

- Verificação do nível de óleo do compressor; 

- Verificação a existência de ruídos ou vibrações; 

- Verificação da regulagem dos relês térmicos; 

- Medição das pressões e temperaturas de alta e baixa do compressor; 

- Realização da limpeza do sistema de arrefecimento (completo) e condensador; 

- Realização do serviço de lubrificação das partes móveis de todo o sistema de refrigeração; 

- Realização da regulagem do sistema cíclico de refrigeração e degelo; 

- Realização da regulagem do sistema de controle de temperatura; 

- Realização do reaperto de porcas, parafusos e terminais elétricos; 

- Realização das soldas necessárias; 

- Realização da manutenção preventiva das instalações elétricas e eletrônicas, bem como verificar o quadro 

de comando do sistema; 

- Solução de possíveis panes que estejam ocorrendo nos sistemas; 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado; 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (lubrificantes, soldas, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do local, 

após a realização do serviço. 

- O serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

Sv 36 6 12 54 1029,00 55566,00 

1 2 

Serviço de manutenção corretiva em câmara frigorífica, tipo substituição de sensores para controle de 

temperaturas (termômetros). Compreendendo: 

- Substituição do sensor para controle de temperatura (termômetro), original, utilizado em câmaras 

frigoríficas. 

- Instalação do sensor (termômetro) adequado para a capacidade volumétrica da câmara fria de 40 m3 

(quarenta metros cúbicos); 

- Substituição e a instalação do sensor (termômetro); 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado; 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (sensores, fios, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço; 

- Ao terminar o serviço, o equipamento deverá estar em perfeito funcionamento e o local deverá estar limpo. 

- O serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

Sv 9 3 18 30 238,00 7140,00 



1 3 

Serviço de manutenção corretiva em câmara fria, tipo substituição de evaporador (completo), 

compreendendo: 

- Instalação de evaporador (completo) para câmara fria de capacidade volumétrica aproximada de 40 m3; 

- Realização de serviços técnicos de substituição e instalação do evaporador (completo) para câmara fria; 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado; 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (evaporador, fios, tubulações, gás, soldas, isolamentos, 

outros produtos e equipamentos aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do 

serviço. 

- Ao terminar o serviço, o equipamento deverá estar em perfeito funcionamento; e o local deverá estar limpo. 

- O serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

Sv 3 3 12 18 1851,69 33330,42 

1 4 

Serviço de manutenção corretiva em câmara fria, tipo substituição de unidade condensadora (completa), 

compreendendo: 

- Fornecimento de uma unidade condensadora (completa), original para câmara fria de capacidade 

volumétrica aproximada de 40 m3. 

- Realização de serviços técnicos de substituição e instalação da unidade condensadora para câmara fria. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado; 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (unidade condensadora, fios, tubulações, gás, soldas, 

isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta 

execução do serviço; 

- Ao terminar o serviço, o equipamento deverá estar em perfeito funcionamento e o local. 

- O serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

Sv 3 3 12 18 6081,08 109459,44 

1 5 

Serviço de manutenção corretiva em câmara frigorífica, tipo substituição do quadro de comando (completo), 

compreendendo: 

- Substituição do quadro de comando (completo), original, utilizado em câmaras frigoríficas. 

- Instalação do quadro de comando adequado para a capacidade volumétrica da câmara fria de 40 m3 

(quarenta metros cúbicos); 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilidade por todo o ferramental, insumos (quadro de comando completo, disjuntores, fios, 

isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta 

execução do serviço. 

- Ao terminar o serviço, o equipamento deverá estar em perfeito funcionamento e o local limpo. 

- O serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

Sv 3 3 12 18 1834,00 33012,00 

1 6 

Serviço de manutenção corretiva em câmara frigorífica, tipo substituição de borrachas e vedações, originais, 

compreendendo: 

- Substituição de borrachas e vedações, originais, utilizadas em câmaras frigoríficas. 

- Instalação das borrachas e vedações necessárias para câmaras frigoríficas com capacidade volumétrica de 

40 m3 (quarenta metros cúbicos). 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (borrachas, vedações, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço. 

- Ao terminar o serviço, o equipamento deverá estar em perfeito funcionamento e o local limpo. 

- O serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

Sv 12 3 18 33 342,11 11289,63 



1 7 

Serviço de manutenção corretiva em câmara frigorífica, tipo substituição de disjuntores, compreendendo: 

- Substituição de disjuntores utilizados em câmaras frigoríficas. 

- Instalação de disjuntores compatíveis com a carga utilizada em câmaras frigoríficas com capacidade 

volumétrica de 40 m3 (quarenta metros cúbicos). 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (disjuntores, fios, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço. 

- Ao terminar o serviço, o equipamento deverá estar em perfeito funcionamento e o local limpo. 

- O serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

Sv 6 12 12 30 229,11 6873,30 

1 8 

Serviço de manutenção corretiva em câmara frigorífica, tipo substituição de compressor, compreendendo: 

- Substituição de compressor original, utilizado em câmaras frigoríficas. 

- Instalação de compressor compatível com a capacidade volumétrica de 40m3 da câmara frigorífica. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado; 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (compressor , fios, tubulação, soldas, vedações, 

isolamentos aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço. 

- Ao terminar o serviço, o equipamento deverá estar em perfeito funcionamento e o local limpo. 

– O serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

Sv 6 3 12 21 3945,60 82857,60 

1 9 

Serviço de manutenção corretiva em câmara frigorífica, tipo substituição de ventilador, original, 

compreendendo: 

- Substituição de ventilador, original, utilizado em câmaras frigoríficas. 

- Instalação de ventilador com motor, compatível com a capacidade volumétrica de 40 m³ (quarenta metros 

cúbicos)da câmara frigorífica. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (ventilador, motor do ventilador, fios, outros produtos e 

equipamentos aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço. 

- Ao terminar o serviço, o equipamento deverá estar em perfeito funcionamento e o local limpo. 

- O Serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

Sv 3 12 12 27 242,68 6552,36 

1 10 

Serviço de manutenção corretiva em câmara frigorífica, tipo substituição de relés, compreendendo: 

- Substituição de relé utilizado em câmaras frigoríficas. 

- Instalação de relé compatível com a capacidade volumétrica de 40 m³ (quarenta metros cúbicos) da câmara 

frigorífica. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (relé, fios, outros produtos e equipamentos aplicados), 

pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço. 

- Ao terminar o serviço, o equipamento deverá estar em perfeito funcionamento e o local limpo. 

- O serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

Sv 9 12 12 33 118,13 3898,29 

1 11 

Serviço de manutenção corretiva em câmara frigorífica, tipo recarga de gás, compreendendo: 

- Recarga da quantidade de gás compatível com a capacidade volumétrica 40 m³ (quarenta metros cúbicos) da 

câmara frigorífica. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (gás, soldas, outros produtos e equipamentos aplicados), 

pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço. 

Sv 12 6 24 42 293,78 12338,76 



- Ao terminar o serviço, o equipamento deverá estar em perfeito funcionamento e o local limpo. 

- O Serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

1 12 

Serviço de manutenção corretiva em câmara frigorífica, tipo substituição de resistências de degelo, 

compreendendo: 

- Troca das resistências de degelo nos evaporadores e nas portas das câmaras frigoríficas; 

- Instalação de proteção em aço inox das resistências de degelo nas portas das câmaras frigoríficas; 

- Regulagem do sistema de degelo; 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (resistências, fios, soldas, outros produtos e 

equipamentos aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço. 

- Ao terminar o serviço, o equipamento deverá estar em perfeito funcionamento e o local limpo. 

- O Serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

Sv 6 6 12 24 150,50 3612,00 

1 13 

Serviço de manutenção corretiva em câmara frigorífica, tipo instalação e/ou substituição de cortina de PVC 

flexível e transparante, em tiras, compreendendo: 

- Confecção de cortinas de PVC flexível e transparente em tiras sob medida, de acordo com a demanda da 

Contratante; 

- Fornecimento e instalação das tiras de cortina de PVC, com suporte pendurador adequado; 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos, pessoal e encargos necessários para a correta execução 

do serviço. 

- Ao terminar o serviço, o equipamento deverá estar em perfeito funcionamento e o local limpo. 

- O serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

Sv 3 3 6 12 144,67 1736,04 

1 14 

Serviço de manutenção corretiva em câmara frigorífica, tipo manutenção do sistema de iluminação, 

compreendendo: 

- Instalação e/ou substituição de lâmpadas tipo LED para iluminação interna da câmara fria; 

- Instalação e/ou substituição de fiação em dutos elétricos impermeáveis, próprios para câmara fria; 

- Instalação e/ou substituição de interruptores próprios para câmara fria (iluminários), em local demandado 

pela Contratante; 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos, pessoal e encargos necessários para a correta execução 

do serviço; 

- Ao terminar o serviço, o equipamento deverá estar em perfeito funcionamento e o local limpo; 

- O serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

Sv 12 6 12 30 182,00 5460,00 

Total Grupo 1 16682,35 373125,84 

- 145 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇA DIGITAL 30 KG, TIPO MANUTENÇÃO 

DO CIRCUITO ELÉTRICO/ELETRÔNICO E AFERIÇÃO, DAS Marcas: BALMAK (Modelo: ELCN-

6/15/30) E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção da Balança digital, incluídos todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Realização da manutenção do circuito elétrico / eletrônico e aferição da balança eletrônica. 

- Fornecimento do equipamento compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 

Sv 4 2 3 9 249,00 2241,00 



equipamento após a execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

TOTAL ATA 
R$ 

375.366,84 

 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será o Comando da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

  

Órgãos Participantes 

2º Grupo de Artilharia Antiaérea - UASG 160473 

2º Batalhão de Infantaria Leve – UASG 160498 
 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade 

dos preços registrados nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) 

para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 



6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 

participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento 

da ata, devidamente comprovados e justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor. 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital. 

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, 

inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 



7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade 

de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor 

registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13. 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou 

8.3.2.  contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances 

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 

vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e 

encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.  

 

Guarujá-SP, 10 de agosto de 2020. 

 

 

 

CARLOS BRAGA DURANS – Cel PTTC 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 

1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (1980) 

(BRIGADA GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO) 

 

ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04 

 
 

O COMANDO DA 1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA, com sede na Rua Horácio Guedes Barreiros, s/nº – Jardim Guaiuba, Guarujá-SP, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 09.614.475/0001-42, neste ato representado pelo Sr CARLOS BRAGA DURANS, Ordenador de Despesas, nomeado pelo Boletim Interno nº 36 de 

30 de março de 2020, portador da CPF nº 010.978.397-29, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE 

PREÇOS nº 04/2019, processo administrativo nº 64265.000028/2019-37, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a 

classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviços continuados de manutenção em equipamentos de refrigeração e 

cozinha idnustrial, especificado nos itens da tabela do item 2.1, constantes do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 04/2019, que é parte integrante 

desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

 



Fornecedor: PREVER SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA EPP – CNPJ nº 02.597.567/0001-12 
Endereço: R. CAUCAIA, 293 – SAUDE, SÃO PAULO/SP - CEP: 04.147-100 

Tel: (11) 5071-4984 / 99729-1700 – E-mail: prevermassami@uol.com.br 

Responsável para contato: EDSON MASSAMI HONJI 

Grupo Item Descrição Und 
1ª Bda 

AAAe 

2º 

GAAAe 

2º 

BIL 
CPSP 

Qtd. 

Total 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total (R$) 

2 15 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MASSEIRA INDUSTRIAL (EQUIPAMENTO DE PADARIA), TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DAS CORREIAS ORIGINAIS, Marcas: G PANIZ, VENÂNCIO E SIMILARES – Trifásico, 25 kg, 
compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção da masseira industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição das correias, originais, da masseira industrial. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (correias, outros produtos e equipamentos aplicados), pessoal e encargos 

necessários para a correta execução do serviço. 

- Ao terminar o serviço, o equipamento deverá estar em perfeito funcionamento e o local limpo. 
- O serviço deverá estar em acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos competentes. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 3 2 6 0 11 238,00 2.618,00 

2 16 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MASSEIRA INDUSTRIAL (EQUIPAMENTO DE PADARIA), TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DAS PÁS, ORIGINAIS, Marcas: G PANIZ, VENÂNCIO e SIMILARES – Trifásico, 25 kg, 

compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção da masseira industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico; 
- Fornecimento e substituição das pás, originais, da masseira industrial. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (pás, outros produtos e equipamentos aplicados), pessoal e encargos 
necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 3 2 2 0 7 506,00 3.542,00 

2 17 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MASSEIRA INDUSTRIAL (EQUIPAMENTO DE PADARIA) tipo 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, marcas: G PANIZ, VENÂNCIO E SIMILARES – Trifásico, 25 kg, 

compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de masseira industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização damanutenção do sistema elétricor da masseira industrial 

r compatívisl com o equipamento a ser consertado. 

- Realização da 
s ubstituição do motor. 

- Fornecimentoplugues,rtificado e da garantia do serviço realizado. 

-Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, fios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necess 

ários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do serviço; 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 4 0 8 429,00 3.432,00 

2 18 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORREÇÃO EM MASSEIRA INDUSTRIAL (EQUIPAMENTO DE PADARIA), TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, marcas: G PANIZ, VENANCIO E SIMILARES - Trifásico, 25kg, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de masseira industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição do motor da masseira industrial. 
- Fornecimento do motor compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
-Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, fios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

Sv 2 2 2 0 6 638,00 3.828,00 



aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço; 
- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Total Grupo 2 1.811,00 13.420,00 

3 19 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FORNO ELÉTRICO/GÁS TURBO INDUSTRIAL, TIPO 
SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, DAS Marcas: VENÂNCIO, GASTROMAQ E SIMILARES – 220 volts, para 10 bandejas, 

compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Forno Industrial, compreendendo todos os ajustes, reparos e 
substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição do motor do Forno Industrial.  

- Fornecimento do motor compatível com o equipamento a ser consertado. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, fios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 3 0 7 774,00 5.418,00 

3 20 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FORNO ELÉTRICO/GÁS TURBO INDUSTRIAL, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DO PULSO DE IGNIÇÃO (GERADOR DE FAÍSCAS), ORIGINAL, marcas: VENÂNCIO, 
GASTROMAQ E SIMILARES – 220 volts, para 10 bandejas, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Forno Industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição do pulso de ignição (gerador de faíscas) do Forno Industrial. 

- Fornecimento do pulso de ignição (gerador de faíscas) compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (pulso de ignição, acessórios, fios, isolamentos, outros produtos e 

equipamentos aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 
equipamento após a execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 4 2 9 0 15 299,00 4.485,00 

3 21 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FORNO ELÉTRICO/GÁS TURBO INDUSTRIAL, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE COMANDO (PAINEL DIGITAL COM TERMOSTATO), Marcas: VENÂNCIO, 

GASTROMAQ E SIMILARES – 220 volts, para 10 bandejas, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Forno Industrial, compreendendo todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico; 

- Fornecimento e realização da substituição do quadro de comando (painel digital com termostato) do Forno Industrial.  
- Fornecimento do quadro de comando compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (quadro de comando (completo), acessórios, fios, isolamentos, outros 

produtos e equipamentos aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza 

do equipamento após a execução do serviço. 
- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 4 2 6 0 12 299,00 3.588,00 

3 22 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FORNO ELÉTRICO/GÁS TURBO INDUSTRIAL, TIPO 
SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO, ORIGINAL, Marcas: VENÂNCIO E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Forno à Gás Industrial, compreendendo todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição do vidro do Forno à Gás Industrial.  

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (vidro, acessórios, outros produtos e equipamentos aplicados), pessoal e 
encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 3 0 7 302,00 2.114,00 

Total Grupo 3 5.296,00 42.445,00 

4 23 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 25 (vinte e cinco) LITROS, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, Marcas: POLI, VITALEX E SIMILARES, compreendendo: 
Sv 4 2 6 0 12 199,00 2.388,00 



- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Liquidificador Industrial, compreendendo todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição do motor do Liquidificador Industrial. 

- Fornecimento do motor compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, fios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 
- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

4 24 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 25 (vinte e cinco) LITROS, TIPO 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, Marcas: POLI VIALEX E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Liquidificador Industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e 
substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da manutenção do sistema elétrico do liquidificador industrial. 

- Fornecimento dos acessórios e componentes elétricos compatíveis com o equipamento a ser consertado. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, fios , isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 
execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

Sv 4 2 6 0 12 181,00 2.172,00 

4 25 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 25 (vinte e cinco) LITROS, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DA HÉLICE, Marcas: POLI, VITALEX E SIMILARES, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Liquidificador Industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição da hélice do liquidificador industrial. 

- Fornecimento da hélice e dos acessórios compatíveis com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (hélice, acessórios, fios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 4 2 6 0 12 77,00 924,00 

Total Grupo 4 457,00 5.484,00 

5 26 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8 (oito) LITROS, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, Marcas: POLI, VITALEX E SIMILARES, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Liquidificador Industrial, compreendendo todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição do motor do Liquidificador Industrial. 

- Fornecimento do motor compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, fios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 
- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 8 2 4 0 14 149,00 2.086,00 

5 27 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8 (oito), TIPO MANUTENÇÃO 
DO SISTEMA ELÉTRICO, Marcas: POLI VIALEX E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Liquidificador Industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da manutenção do sistema elétrico do liquidificador industrial. 

- Fornecimento dos acessórios e componentes elétricos compatíveis com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, fios , isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

Sv 8 2 6 0 16 190,00 3.040,00 



execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado na Contratnte. 

5 28 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8 (oito) LITROS, TIPO 
SUBSTITUIÇÃO DA HÉLICE, Marcas: POLI, VITALEX E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Liquidificador Industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição da hélice do liquidificador industrial. 

- Fornecimento da hélice e dos acessórios compatíveis com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (hélice, acessórios, fios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 
- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 8 2 6 0 16 64,00 1.024,00 

Total Grupo 5 403,00 6.150,00 

6 29 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 4 (quatro) LITROS, TIPO 
SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, Marcas: POLI, VITALEX E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Liquidificador Industrial, compreendendo todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição do motor do Liquidificador Industrial. 

- Fornecimento do motor compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, fios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 
- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 6 2 2 0 10 120,00 1.200,00 

6 30 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 4 (quatro) LITROS, TIPO 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, Marcas: POLI VIALEX E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Liquidificador Industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e 
substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da manutenção do sistema elétrico do liquidificador industrial. 

- Fornecimento dos acessórios e componentes elétricos compatíveis com o equipamento a ser consertado. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, fios , isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 
execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

Sv 8 2 2 0 12 94,00 1.128,00 

6 31 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 4 (quatro) LITROS, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DA HÉLICE, Marcas: POLI, VITALEX E SIMILARES, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Liquidificador Industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição da hélice do liquidificador industrial. 
- Fornecimento da hélice e dos acessórios compatíveis com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (hélice, acessórios, fios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 8 2 2 0 12 72,00 864,00 

Total Grupo 6 286,00 3.192,00 

8 35 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA MODELADORA (ENROLADEIRA) DE PÃES – 
INDUSTRIAL, TIPO SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, Marca: MB BRAESI, G PANIZ, VENÂNCIO E SIMILARES 

(Referência: MPS 500), compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção da Máquina Modeladora de pães, incluídos todos os ajustes, reparos e 

Sv 2 2 2 0 6 924,00 5.544,00 



substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição do motor da Máquina Modeladora de pães. 
- Fornecimento do motor compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, fios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

8 36 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA MODELADORA (ENROLADEIRA) DE PÃES – 
INDUSTRIAL, TIPO SUBSTITUIÇÃO DA ESTEIRA DE TECIDO (FELTRO), Marca: MB BRAESI, G PANIZ, 

VENÂNCIO E SIMILARES (Referência: MPS 500), compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção da Máquina Modeladora de pães, compreendendo todos os ajustes, reparos 
e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição da Esteira da Máquina Modeladora de pães. 

- Fornecimento da esteira compatível com o equipamento a ser consertado. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (esteira, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 
execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 4 2 3 0 9 513,00 4.617,00 

8 37 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA MODELADORA (ENROLADEIRA) DE PÃES – 

INDUSTRIAL, TIPO SUBSTITUIÇÃO DAS CORREIAS, Marca: MB BRAESI, G PANIZ, VENÂNCIO E SIMILARES 
(Referência: MPS 500), compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção da Máquina Modeladora de pães, compreendendo todos os ajustes, reparos 

e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição de correias da Máquina Modeladora de pães. 

- Fornecimento de correia compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (esteira, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 
- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 4 2 4 0 10 779,00 7.790,00 

8 38 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA MODELADORA (ENROLADEIRA) DE PÃES – 

INDUSTRIAL, TIPO SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS (LAMINADORES), Marcas: MB BRAESI, G PANIZ, 

VENÂNCIO (Referência: MPS 500) E SIMILARES, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Cilindro (Laminador) de Massas, compreendendo todos os ajustes, 

reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição dos Cilindros (laminador). 
- Realização da substituição dos cilindros. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (cilindros, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 4 2 2 0 8 779,00 6.232,00 

Total Grupo 8 2.995,00 24.183,00 

9 39 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CILINDRO DE MASSAS INDUSTRIAL, TIPO SUBSTITUIÇÃO DOS 

CILINDROS (LAMINADORES), DAS Marca: MB BRAESI, G PANIZ, VENÂNCIO (Referência: CLPSV-39) E 
SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Cilindro (Laminador) de Massas, compreendendo todos os ajustes, 

reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição dos Cilindros (laminador). 

- Fornecimento de cilindro compatível com o equipamento a ser consertado. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

Sv 4 2 2 0 8 819,00 6.552,00 



- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (cilindros, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 
execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

9 40 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CILINDRO DE MASSAS INDUSTRIAL, TIPO SUBSTITUIÇÃO DO 

MOTOR, Marcas: MB BRAESI, G PANIZ, VENÂNCIO (Referência: CLPSV-39) E SIMILARES, compreendendo:  
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Cilindro (Laminador) de Massas, compreendendo todos os ajustes, 

reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição do Motor. 
- Fornecimento do motor compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 2 0 6 819,00 4.914,00 

9 41 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CILINDRO DE MASSAS INDUSTRIAL, TIPO SUBSTITUIÇÃO DA 
CORREIA, Marcas: MB BRAESI, G PANIZ, VENÂNCIO (Referência: CLPSV-39) E SIMILARES, compreendendo:  

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Cilindro (Laminador) de Massas, compreendendo todos os ajustes, 

reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição de correias. 

- Fornecimento de correia compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (correia, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 4 0 8 439,00 3.512,00 

Total Grupo 9 2.077,00 14.978,00 

10 42 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CORTADOR (FATIADOR) DE FRIOS, TIPO SUBSTITUIÇÃO DO 
MOTOR, DAS Marcas: GURAL (Modelo: AXT-30i) E SIMILARES, compreendendo:  

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Cortador de Frios, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição do Motor. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 4 0 8 819,00 6.552,00 

10 43 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CORTADOR (FATIADOR) DE FRIOS, TIPO SUBSTITUIÇÃO DO 
DISCO DE CORTE ORIGINAL, DAS Marcas: GURAL (Modelo: AXT-30i) E SIMILARES, compreendendo:  

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Cortador de Frios, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição do disco de corte original. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 4 2 6 0 12 698,00 8.376,00 

Total Grupo 10 1.517,00 14.928,00 

14 55 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL, TIPO 
SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, DAS Marcas: FIAMMA (Modelo: F1040-Easy) E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Máquina de Lavar Louça Industrial, compreendendo todos os ajustes, 

reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

Sv 2 2 2 0 6 849,00 5.094,00 



- Fornecimento do motor compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Realização da substituição do motor. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, isolamentos, soldas, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 
execução do serviço. 

14 56 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL, TIPO 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO E LIMPEZA DO SISTEMA HIDRÁULICO, DAS Marcas: 

FIAMMA (Modelo: F1040-Easy) E SIMILARES, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Máquina de Lavar Louça Industrial, incluídos todos os ajustes, reparos 

e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento do serviço compatível com o equipamento a ser consertado. 
- Realização da manutenção do sistema elétrico/eletrônico e limpeza do sistema hidráulico. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 
pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 

serviço. 

Sv 2 2 4 0 8 849,00 6.792,00 

Total Grupo 14 1.698,00 11.886,00 

15 57 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL DE ALTO VOLUME, 

TIPO SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, DAS Marcas: NETTER (Modelo: NT 810), PROFCLEAN (Modelo: PC 5000) E 

SIMILARES, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Máquina de Lavar Louça Industrial de Alto volume, compreendendo 

todos os ajustes, reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento do motor compatível com o equipamento a ser consertado. 
- Realização da substituição do motor. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, isolamentos, soldas, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

Sv 2 2 2 0 6 799,00 4.794,00 

15 58 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL DE ALTO VOLUME, 

TIPO MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO E LIMPEZA DO SISTEMA HIDRÁULICO, DAS 
Marcas: NETTER (Modelo: NT 810), PROFCLEAN (Modelo: PC 5000) E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do sistema elétrico/eletrônico e limpeza do sistema hidráulico de Máquina 

de Lavar Louça Industrial de Alto volume, compreendendo todos os ajustes, reparos e substituições necessários, identificados 
por seu corpo técnico. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, isolamentos, soldas, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

Sv 2 2 4 0 8 770,00 6.160,00 

15 59 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL DE ALTO VOLUME, 

TIPO MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, DAS Marcas: NETTER (Modelo: NT 810), PROFCLEAN (Modelo: 
PC 5000) E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção e limpeza do sistema hidráulico de Máquina de Lavar Louça Industrial de 

Alto volume, compreendendo todos os ajustes, reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, isolamentos, soldas, descalsificantes, outros produtos e 

equipamentos aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 
equipamento após a execução do serviço. 

Sv 4 2 4 0 10 820,00 8.200,00 

15 60 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL DE ALTO VOLUME, 

TIPO TROCA DE RESISTÊNCIA, DAS Marcas: NETTER (Modelo: NT 810), PROFCLEAN (Modelo: PC 5000) E 

SIMILARES, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do sistema de resistências de Máquina de Lavar Louça Industrial de Alto 

Sv 3 2 4 0 9 770,00 6.930,00 



volume, compreendendo todos os ajustes, reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, isolamentos, soldas, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

15 61 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL DE ALTO VOLUME, 
TIPO MANUTENÇÃO EM ESTEIRA TRACIONADA, DAS Marcas: NETTER (Modelo: NT 810), PROFCLEAN (Modelo: 

PC 5000) E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de esteira tracionada de Máquina de Lavar Louça Industrial de Alto 
volume, compreendendo todos os ajustes, reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Revisão completa nos eixos e esteiras tracionada e revisão dos suportes e varal de apoio em aço inox.-  

Revisão do berço de apoio, alinhamento a, ustes do tracionador, 
e versasde fixaçãoões.  

-visão moto redutores e engrenagens do carro de transporte das 

gavetas. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, isolamentos, soldas, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 
execução do serviço. 

Sv 3 2 2 0 7 768,00 5.376,00 

Total Grupo 15 3.927,00 31.460,00 

16 62 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE MOER CARNE INDUSTRIAL, TIPO SUBSTITUIÇÃO 
DO MOTOR, DAS Marcas: CAF (Modelo: 22) E SIMILARES, compreendendo:  

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Máquina de Moer Carne Industrial, incluídos todos os ajustes, reparos 

e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento do motor compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Realização da substituição do motor. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 
execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 4 0 8 199,00 1.592,00 

16 63 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE MOER CARNE INDUSTRIAL, TIPO SUBSTITUIÇÃO 

DA HÉLICE DE CORTE – ORIGINAL, DAS Marcas: CAF (Modelo: 22) E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Máquina de Moer Carne Industrial, incluídos todos os ajustes, reparos 
e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento do equipamento compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Realização da substituição da hélice de corte. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (hélice de corte, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 4 2 4 0 10 149,00 1.490,00 

Total Grupo 16 348,00 3.082,00 

17 64 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AMACIADOR DE CARNE INDUSTRIAL, TIPO SUBSTITUIÇÃO DO 

MOTOR, DAS Marcas: BECCARO (Modelo: ACBI) E SIMILARES, compreendendo:  
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Amaciador de Carne Industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento do motor compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Realização da substituição do motor. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

Sv 2 2 2 0 6 198,00 1.188,00 



execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

17 65 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AMACIADOR DE CARNE INDUSTRIAL, TIPO SUBSTITUIÇÃO DE 
ROLOS E LÂMINAS, ORIGINAIS,, DAS Marcas: BECCARO (Modelo: ACBI) E SIMILARES, compreendendo:  

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Amaciador de Carne Industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e substituição de lâminas e rolos compatíveis com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (rolos, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 6 2 2 0 10 196,00 1.960,00 

Total Grupo 17 394,00 3.148,00 

21 73 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CALDEIRÃO AUTOCLAVADO 200 LITROS, TIPO SUBSTITUIÇÃO 

DOS QUEIMADORES, DAS Marcas: GRUNOX (200 litros) E SIMILARES, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Caldeirão, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento do equipamento compatível com o equipamento a ser consertado. 
- Realização da substituição dos queimadores. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (queimadores, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 4 2 4 0 10 248,00 2.480,00 

21 74 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CALDEIRÃO AUTOCLAVADO 200 LITROS, TIPO SUBSTITUIÇÃO 
DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO (MANÔMETROS), DAS Marcas GRUNOX(200LITROS) E 

SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Caldeirão, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições necessárias 
identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento do equipamento compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Realização da substituição dos equipamentos de medição de pressão. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (manômetros, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 
execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 4 0 8 248,00 1.984,00 

Total Grupo 21 496,00 4.464,00 

22 75 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRESQUEIRA 2 CUBAS, TIPO SUBSTITUIÇÃO DAS PÁS, DAS 

Marcas: VENÂNCIO (Modelo: RV 216) E SIMILARES, Compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Refresqueira, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento das pás compatíveis com o equipamento a ser consertado. 
- Realização da substituição das pás. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (pás, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 
pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 

serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 6 4 10 0 20 111,00 2.220,00 

22 76 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRESQUEIRA 2 CUBAS, TIPO SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, 
DAS Marcas: VENÂNCIO (Modelo: RV 216) E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Refresqueira, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 

Sv 2 4 5 0 11 189,00 2.079,00 



- Fornecimento e realização da substituição do motor. 

- Fornecimento do motor compatível com o equipamento a ser consertado. 
- Realização da substituição do motor. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

22 77 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRESQUEIRA 2 CUBAS, TIPO RECARGA DE GÁS, DAS Marcas: 
VENÂNCIO (Modelo: RV 216) E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Refresqueira, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da recarga de gás compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (gás, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 
pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 

serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 4 12 0 18 158,00 2.844,00 

Total Grupo 22 458,00 7.143,00 

23 78 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRESQUEIRA INDUSTRIAL 150 LITROS, TIPO SUBSTITUIÇÃO 

DAS PÁS, DAS Marcas: BEGEL (Modelo: RFI 150) E SIMILARES, Compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Refresqueira, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento das pás compatíveis com o equipamento a ser consertado. 
- Realização da substituição das pás. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (pás, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 

pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 

serviço. 
- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 3 0 7 214,00 1.498,00 

23 79 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRESQUEIRA INDUSTRIAL 150 LITROS, TIPO SUBSTITUIÇÃO 
DO MOTOR, DAS Marcas: BEGEL (Modelo: RFI 150) E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Refresqueira, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição do motor. 

- Fornecimento do motor compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Realização da substituição do motor. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 6 0 10 439,00 4.390,00 

23 80 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRESQUEIRA INDUSTRIAL 150 LITROS, TIPO RECARGA DE 

GÁS, DAS Marcas: BEGEL (Modelo: RFI 150) E SIMILARES, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Refresqueira, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da recarga de gás compatível com o equipamento a ser consertado. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (gás, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 

pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 
serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 10 0 14 227,00 3.178,00 



Total Grupo 23 880,00 9.066,00 

24 81 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – INDUSTRIAL, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, DAS Marcas: BECKER (Modelo: PRAB 200) E SIMILARES, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Multiprocessador de alimentos, compreendendo todos os ajustes, 

reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento do motor compatível com o equipamento a ser consertado. 
- Realização da substituição do motor. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 6 2 6 0 14 518,00 7.252,00 

24 82 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, TIPO 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, DAS Marcas: BECKER (Modelo: PRAB 200) E SIMILARES, 

compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Multiprocessador de alimentos, compreendendo todos os ajustes, 
reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da manutenção do sistema elétrico. 

- Realização da manutenção do sistema elétrico. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 

pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 
serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 6 2 8 0 16 387,00 6.192,00 

Total Grupo 24 905,00 13.444,00 

25 83 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PASSTHROUGH REFRIGERADO, TIPO MANUTENÇÃO DO 

SISTEMA ELÉTRICO, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Passthrough Refrigerado, incluídos todos os ajustes, reparos e 
substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da manutenção do sistema elétrico; 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 

pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 

serviço. 

Sv 2 2 4 0 8 237,00 1.896,00 

25 84 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PASSTHROUGH REFRIGERADO, TIPO RECARGA DE GÁS, 
compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Passthrough Refrigerado, incluídos todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da recarga de gás; 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 
pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 

serviço. 

Sv 2 2 6 0 10 247,00 2.470,00 

Total Grupo 25 484,00 4.366,00 

26 85 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PASSTHROUGH AQUECIDO, TIPO MANUTENÇÃO DO SISTEMA 

ELÉTRICO, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Passthrough Aquecido, compreendendo todos os ajustes, reparos e 
substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da manutenção do sistema elétrico. 

– Realização da manutenção do sistema elétrico. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental e insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos, outros 

Sv 6 2 4 0 12 349,00 4.188,00 



produtos e equipamentos aplicados) pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 

equipamento após a execução do serviço. 
- Retirada e devolução o equipamento com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

26 86 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PASSTHROUGH AQUECIDO, TIPO TROCA DA RESISTÊNCIA, 

compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Passthrough Aquecido, compreendendo todos os ajustes, reparos e 
substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da troca de resistência. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental e insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos, outros 

produtos e equipamentos aplicados) pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 

equipamento após a execução do serviço. 
- Retirada e devolução o equipamento com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

Sv 12 2 6 0 20 449,00 8.980,00 

Total Grupo 26 798,00 13.168,00 

27 87 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALCÃO TÉRMICO REFRIGERADO, TIPO RECARGA DE GÁS, 
marca: GASTROMAQ, MACOM E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de Serviços técnicos de manutenção do Balcão Térmico, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários identificados por seu corpo técnico. 
– Fornecimento de substituição de gáscompatível com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo ferramental, insumos (gás acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 
pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 

serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 8 4 8 0 20 247,00 4.940,00 

27 88 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALCÃO TÉRMICO AQUECIDO (BANHO MARIA) COM 10 
CUBAS, TIPO SUBSTITUIÇÃO DA RESISTÊNCIA ORIGINAL, DA marca: GASTROMAQ, MACOM E SIMILARES, 

compreendendo: 

- Fornecimento de Serviços técnicos de manutenção do Balcão Térmico, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 
necessários identificados por seu corpo técnico. 

– Fornecimento da resistência compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Realização da substituição da resistência. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo ferramental, insumos (resistência, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 
execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 16 4 24 0 44 195,00 8.580,00 

27 89 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALCÃO TÉRMICO AQUECIDO/REFRIGERADO COM 10 CUBAS, 

TIPO SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO RETENTOR SALIVAR, marca: GASTROMAQ, MACOM E SIMILARES, 
compreendendo: 

- Fornecimento de Serviços técnicos de manutenção do Balcão Térmico, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários identificados por seu corpo técnico. 
– Fornecimento de vidro compatível e sob medida com o equipamento a ser consertado. 

- Realização da substituição do vidro. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo ferramental, insumos (vidro, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 

pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 

serviço. 
- Retirada e devolução do equipamento com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 8 4 4 0 16 299,00 4.784,00 

27 90 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALCÃO TÉRMICO AQUECIDO/REFRIGERADO COM 10 CUBAS, 

TIPO MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, marca: GASTROMAQ, MACOM E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de Serviços técnicos de manutenção do Balcão Térmico, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 
necessários identificados por seu corpo técnico, nos fios de alimentação, disjuntores, interruptores, controladores, lâmpadas. 

Sv 8 4 8 0 20 239,00 4.780,00 



- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo ferramental, insumos (materiais elétricos e eletrônicos, acessórios, isolamentos, outros produtos 
e equipamentos aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 

equipamento após a execução do serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

27 91 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALCÃO TÉRMICO AQUECIDO/REFRIGERADO COM 10 CUBAS, 
TIPO MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA marca: GASTROMAQ, MACOM E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de Serviços técnicos de manutenção do Balcão Térmico, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessárias identificadas pelo corpo técnico, nas estruturas metálicas e de aço inox, granitos, suporte para bandeja, apoio para 
cubas e pés/rodas de sustentação do balcão. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo ferramental, insumos (peças, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 
pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 

serviço. 

- Retirada e devolução do equipamento com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 4 4 8 0 16 298,00 4.768,00 

Total Grupo 27 1.278,00 27.852,00 

28 92 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FILTRO/PURIFICADOR DE ÁGUA INDUSTRIAL, TIPO LIMPEZA 

DO SISTEMA HIDRÁULICO, DAS Marcas: MEKA (Capacidade: 2000 litros/hora) E SIMILARES, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Filtro/ Purificador de água, compreendendo todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Realização da limpeza do sistema hidráulico do filtro/purificador de água industrial. 
- Execução do serviço compatível com o equipamento a ser manutenido; 

- Fornecer do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, soldas isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

Sv 1 4 5 0 10 148,00 1.480,00 

28 93 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FILTRO/PURIFICADOR DE ÁGUA INDUSTRIAL, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DO ELEMENTO FILTRANTE, DAS Marcas: MEKA (Capacidade: 2000 litros/hora) E SIMILARES, 
compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Filtro/ Purificador de água, compreendendo todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento do elemento filtrante (carvão ativado ou areia), de acordo com a demanda da Contratante; 

- Realização da substituição do elemento filtrante do filtro/purificador de água industrial. 

- Execução do serviço compatível com o equipamento a ser manutenido; 
- Fornecer do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, soldas isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

Sv 1 4 3 0 8 178,00 1.424,00 

Total Grupo 28 326,00 2.904,00 

29 94 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE EXAUSTÃO INDUSTRIAL, TIPO SUBSTITUIÇÃO DO 

MOTOR DE INDUÇÃO, marcas: WEG (Modelo: W22 IR2 Trifásico) E SIMILARES, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Sistema de Exaustão industrial, compreendendo todos os ajustes, 
reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento do motor de indução compatível com o sistema a ser consertado; 

- Realização da substituição do motor de indução do exaustor industrial; 
- Execução do serviço compatível com o equipamento a ser manutenido; 

- Fornecer do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, soldas isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

Sv 1 4 3 0 8 2.379,00 19.032,00 

29 95 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE EXAUSTÃO INDUSTRIAL, TIPO SUBSTITUIÇÃO DE 

HÉLICE, ORIGINAL, compreendendo: 
Sv 3 4 3 0 10 729,00 7.290,00 



- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do Sistema de Exaustão industrial, compreendendo todos os ajustes, 

reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento de hélice compatível com o sistema a ser consertado; 

- Realização da substituição de hélice, original, do exaustor industrial; 

- Execução do serviço compatível com o equipamento a ser manutenido; 
- Fornecer do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (hélices, acessórios, soldas isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 
execução do serviço. 

29 96 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE EXAUSTÃO INDUSTRIAL, TIPO MANUTENÇÃO DO 

SISTEMA ELÉTRICO E ELETRÔNICO, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do sistema elétrico e eletrônico de Exaustor industrial, compreendendo 
todos os ajustes, reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Execução do serviço compatível com o equipamento a ser manutenido; 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (materiais elétricos e eletrônicos, acessórios, soldas isolamentos, outros 

produtos e equipamentos aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza 

do equipamento após a execução do serviço. 

Sv 2 4 3 0 9 530,00 4.770,00 

29 97 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE EXAUSTÃO INDUSTRIAL, TIPO LIMPEZA DE 
DUTOS E COIFAS, por metro linear, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de limpeza e descontaminação de dutos e coifas de Exaustor industrial, contemplando 

preparativos do ambiente (cobertura do piso, mobiliários, equipamentos com plásticos ou lonas apropriadas, evitando a 
contaminação com a sujeira a ser removida), processo operacional (utilização de produtos de limpeza autorizados pela 

ANVISA, limpeza profunda do duto por toda sua extensão, com retirada de qualquer tipo de gordura, úmida ou seca, altamente 

incrustada, sem a necessidade de desmontagem da rede de dutos) e inspeção final (constatação visual de que toda a gordura foi 

desincrustada das superfícies com fotografias do sistema após a conclusão do processo). 

- Fornecimento do certificado ou relatório técnico da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, utensílios, outros produtos e equipamentos aplicados), 
pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço. 

metro 

linear 
20 40 30 0 90 44,00 3.960,00 

Total Grupo 29 3.682,00 35.052,00 

30 98 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTUFA CLIMATIZADA AUTOMÁTICA PARA CRESCIMENTO 
DE PÃES, TIPO SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS E VEDAÇÕES, ORIGINAIS, Marcas: VENÂNCIO (Modelo: AC-

20T) E SIMILARES, Compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção da Estufa climatizada, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 
necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição de borrachas e vedações de Estufa climatizada. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, fios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 

pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 
serviço; 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 6 0 10 189,00 1.890,00 

30 99 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTUFA CLIMATIZADA AUTOMÁTICA PARA CRESCIMENTO 

DE PÃES, TIPO RECARGA DE GÁS, Marcas: VENÂNCIO (Modelo: AC-20T) E SIMILARES, Compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção da Estufa climatizada, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 
necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da recarga de gás de Estufa climatizada. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (gás, fios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 

pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 

serviço; 
- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 6 0 10 189,00 1.890,00 



30 100 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTUFA CLIMATIZADA AUTOMÁTICA PARA CRESCIMENTO 

DE PÃES, TIPO MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E ELETRÔNICO, Marcas: VENÂNCIO (Modelo: AC-20T) 
E SIMILARES, Compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção do sistema elétrico e eletrônico da Estufa climatizada, incluídos todos os 

ajustes, reparos e substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (materiais elétricos e eletrônicos, fios, isolamentos, outros produtos e 

equipamentos aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 
equipamento após a execução do serviço; 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 2 2 6 0 10 417,00 4.170,00 

Total Grupo 30 795,00 7.950,00 

31 101 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL 2, 4 E 6 BOCAS DE ALTA PRESSÃO, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DOS QUEIMADORES E TUBOS DE ALIMENTAÇÃO, Marcas: VENÂNCIO, MACOM, CRISTAL 

AÇO E SIMILARES, Compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de fogão industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição de queimadores e tubos de alimentação de fogão industrial. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (queimadores, tubos,, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço; 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 4 3 12 0 19 219,00 4.161,00 

31 102 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL 2, 4 E 6 BOCAS DE ALTA PRESSÃO, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DOS REGISTROS, Marcas: VENÂNCIO, MACOM, CRISTAL AÇO E SIMILARES, Compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de fogão industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição de registro de fogão industrial. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (queimadores, tubos,, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço; 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 8 3 12 0 23 229,00 5.267,00 

Total Grupo 31 448,00 9.428,00 

32 103 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL 2, 4 E 6 BOCAS DE BAIXA PRESSÃO, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DOS QUEIMADORES E TUBOS DE ALIMENTAÇÃO, Marcas: VENÂNCIO, MACOM, CRISTAL 
AÇO E SIMILARES, Compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de fogão industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição de queimadores e tubos de alimentação de fogão industrial. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (queimadores, tubos,, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço; 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Sv 16 12 12 0 40 143,00 5.720,00 

32 104 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL 2, 4 E 6 BOCAS DE BAIXA PRESSÃO, TIPO 
SUBSTITUIÇÃO DOS REGISTROS, Marcas: VENÂNCIO, MACOM, CRISTAL AÇO E SIMILARES, Compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de fogão industrial, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição de registro de fogão industrial. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (queimadores, tubos,, isolamentos, outros produtos e equipamentos 
aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

Sv 20 12 12 0 44 91,00 4.004,00 



execução do serviço; 

- Retirada e devolução do equipamento, com seu funcionamento normalizado, na Contratante. 

Total Grupo 32 234,00 9.724,00 

33 105 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DESCASCADOR ELÉTRICO DE LEGUMES INDUSTRIAL, TIPO 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, da marca BRAESI (modelo: BDL-10) e similares, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Descascador elétrico de legumes, incluídos todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da manutenção do sistema elétrico; 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 

pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 
serviço. 

Sv 2 2 4 0 8 190,00 1.520,00 

33 106 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DESCASCADOR ELÉTRICO DE LEGUMES INDUSTRIAL, TIPO 

SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, ORIGINAL, da marca BRAESI (modelo: BDL-10) e similares, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Descascador elétrico de legumes, incluídos todos os ajustes, reparos e 
substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização de substituição do motor; 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (motor, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

Sv 2 2 4 0 8 343,00 2.744,00 

33 107 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DESCASCADOR ELÉTRICO DE LEGUMES INDUSTRIAL, TIPO 
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO DISCO ABRASIVO, ORIGINAL, da marca BRAESI (modelo: BDL-10) e 

similares, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Descascador elétrico de legumes, incluídos todos os ajustes, reparos e 
substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da manutenção e substituição do disco abrasivo, original; 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (disco abrasivo, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 

execução do serviço. 

Sv 4 2 4 0 10 197,00 1.970,00 

Total Grupo 33 730,00 6.234,00 

34 108 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FORNO MICROONDAS, TIPO MANUTENÇÃO DO SISTEMA 

ELÉTRICO, da marca Electrolux e similares, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Forno microondas, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 

necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da manutenção do sistema elétrico; 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos aplicados), 
pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a execução do 

serviço. 

Sv 12 2 4 0 18 94,00 1.692,00 

34 109 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FORNO MICROONDAS, TIPO SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL 

TOUCH, da marca Electrolux e similares, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Forno microondas, incluídos todos os ajustes, reparos e substituições 
necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição do painel touch; 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental, insumos (painel, acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos 

aplicados), pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do equipamento após a 
execução do serviço. 

Sv 12 2 4 0 18 94,00 1.692,00 

Total Grupo 34 188,00 3.384,00 



35 110 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAFETEIRA INDUSTRIAL 8 LITROS, TIPO MANUTENÇÃO DO 

SISTEMA ELÉTRICO, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Cafeteira industrial, compreendendo todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da manutenção do sistema elétrico. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental e insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos, outros 

produtos e equipamentos aplicados) pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 
equipamento após a execução do serviço. 

- Retirada e devolução o equipamento com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

Sv 2 2 6 0 10 84,00 840,00 

35 111 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAFETEIRA INDUSTRIAL 8 LITROS, TIPO TROCA DA 

RESISTÊNCIA, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Cafeteira Industrial, compreendendo todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da troca de resistência. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental e insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos, outros 

produtos e equipamentos aplicados) pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 
equipamento após a execução do serviço. 

- Retirada e devolução o equipamento com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

Sv 6 2 8 0 16 49,00 784,00 

Total Grupo 35 133,00 1.624,00 

36 112 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAFETEIRA INDUSTRIAL 30 LITROS, TIPO MANUTENÇÃO DO 

SISTEMA ELÉTRICO, marcas CONSERCAF (Modelo: C1P30) e similares, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Cafeteira industrial, compreendendo todos os ajustes, reparos e 
substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da manutenção do sistema elétrico. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental e insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos, outros 

produtos e equipamentos aplicados) pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 
equipamento após a execução do serviço. 

- Retirada e devolução o equipamento com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

Sv 2 2 6 0 10 178,00 1.780,00 

36 113 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAFETEIRA INDUSTRIAL 30 LITROS, TIPO TROCA DA 

RESISTÊNCIA, marcas CONSERCAF (Modelo: C1P30) e similares compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Cafeteira Industrial, compreendendo todos os ajustes, reparos e 
substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da troca de resistência. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental e insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos, outros 

produtos e equipamentos aplicados) pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 
equipamento após a execução do serviço. 

- Retirada e devolução o equipamento com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

Sv 4 2 8 0 14 166,00 2.324,00 

Total Grupo 36 344,00 4.104,00 

37 114 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTERILIZADORA/AQUECEDORA DE LOUÇAS INDUSTRIAL, 

TIPO MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, marcas PROGÁS (Modelo: PEL-101) e similares, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Esterilizadora de louças, compreendendo todos os ajustes, reparos e 
substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da manutenção do sistema elétrico. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental e insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos, outros 

produtos e equipamentos aplicados) pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 

equipamento após a execução do serviço. 
- Retirada e devolução o equipamento com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

Sv 4 2 2 0 8 264,00 2.112,00 



37 115 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTERILIZADORA/AQUECEDORA DE LOUÇAS INDUSTRIAL, 

TIPO TROCA DE RESISTÊNCIA E HÉLICE, marcas PROGÁS (Modelo: PEL-101) e similares, compreendendo: 
- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Esterilizadora de louças, compreendendo todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da substituição de hélice e resistência compatível com o equipamento a ser consertado. 
- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental e insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos, outros 

produtos e equipamentos aplicados) pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 
equipamento após a execução do serviço. 

- Retirada e devolução o equipamento com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

Sv 4 2 2 0 8 299,00 2.392,00 

37 116 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTERILIZADORA/AQUECEDORA DE LOUÇAS INDUSTRIAL, 

TIPO SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, BORRACHAS E VEDAÇÕES marcas PROGÁS (Modelo: PEL-101) e 
similares, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Esterilizadora de louças, compreendendo todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição de hvidros, borrachas e vedações compatíveis com o equipamento a ser 

consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental e insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos, outros 

produtos e equipamentos aplicados) pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza 

do equipamento após a execução do serviço. 
- Retirada e devolução o equipamento com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

Sv 4 2 2 0 8 237,00 1.896,00 

Total Grupo 37 800,00 6.400,00 

38 117 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SECADOR DE MÃOS, TIPO MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
ELÉTRICO, marcas DAKMARK (Modelo: Eco Cr-109) e similares, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Secador de mãos, compreendendo todos os ajustes, reparos e 
substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da manutenção do sistema elétrico. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental e insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos, outros 

produtos e equipamentos aplicados) pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 

equipamento após a execução do serviço. 
- Retirada e devolução o equipamento com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

Sv 10 4 12 0 26 94,00 2.444,00 

38 118 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SECADOR DE MÃOS, TIPO SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, marcas 
DAKMARK (Modelo: Eco Cr-109) e similares, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Secador de mãos, compreendendo todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da manutenção do sistema elétrico. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 
- Responsabilizar-se por todo o ferramental e insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos, outros 

produtos e equipamentos aplicados) pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 

equipamento após a execução do serviço. 
- Retirada e devolução o equipamento com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

Sv 10 4 12 0 26 94,00 2.444,00 

Total Grupo 38 188,00 4.888,00 

39 119 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SANDUICHIEIRA ELÉTRICA, TIPO MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
ELÉTRICO, marcas CROYDON (Modelo: SACL-2) e similares, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Sanduicheira elétrica, compreendendo todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 

- Fornecimento e realização da manutenção do sistema elétrico. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental e insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos, outros 
produtos e equipamentos aplicados) pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 

Sv 4 2 2 0 8 187,00 1.496,00 



equipamento após a execução do serviço. 

- Retirada e devolução o equipamento com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

39 120 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SANDUICHEIRA ELÉTRICA, TIPO SUBSTIUIÇÃO DE 
TERMOSTATO, marcas CROYDON (Modelo: SACL-2) e similares, compreendendo: 

- Fornecimento de serviços técnicos de manutenção de Sanduicheira elétrica, compreendendo todos os ajustes, reparos e 

substituições necessários, identificados por seu corpo técnico. 
- Fornecimento e realização da substituição de termostato compatível com o equipamento a ser consertado. 

- Fornecimento do certificado e da garantia do serviço realizado. 

- Responsabilizar-se por todo o ferramental e insumos (acessórios, isolamentos, outros produtos e equipamentos, outros 
produtos e equipamentos aplicados) pessoal e encargos necessários para a correta execução do serviço e ainda pela limpeza do 

equipamento após a execução do serviço. 

- Retirada e devolução o equipamento com seu funcionamento normalizado na Contratante. 

Sv 4 2 2 0 8 189,00 1.512,00 

Total Grupo 39 376,00 3.008,00 

41 130 
Serviço de INSTALAÇÃO de aparelho de ar condicionado, tipo janela, split, cassete, capacidade de refrigeração de 

7.000/9.000/12.000 BTU’S 
Sv 200 50 30 14 294 196,00 57.624,00 

41 131 
Serviço de INSTALAÇÃO de aparelho de ar condicionado, tipo janela, split, cassete, capacidade de refrigeração de 
18.000/21.000/24.000 BTU’S 

Sv 200 75 30 6 311 196,00 60.956,00 

41 132 
Serviço de INSTALAÇÃO de aparelho de ar condicionado, tipo janela, split, cassete, capacidade de refrigeração de 

30.000/36.000 BTU’S 
Sv 80 40 15 0 135 180,70 24.394,50 

41 133 
Serviço de INSTALAÇÃO de aparelho de ar condicionado, tipo janela, split, cassete, capacidade de refrigeração de 

48.000/60.000 BTU’S 
Sv 75 75 20 0 170 247,90 42.143,00 

41 134 
Serviço de DESINSTALAÇÃO de aparelho de ar condicionado, tipo janela, split, cassete, capacidade de refrigeração de 7.000 

a 60.000 BTU’S 
Sv 550 170 40 8 768 98,90 75.955,20 

41 135 
Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA de aparelho de ar condicionado, tipo janela, split, cassete, capacidade de 
refrigeração de 7.000/9.000/12.000 BTU’S 

Sv 260 300 110 29 699 67,80 47.392,20 

41 136 
Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA de aparelho de ar condicionado, tipo janela, split, cassete, capacidade de 

refrigeração de 18.000/21.000/24.000 BTU’S 
Sv 220 110 100 5 435 66,98 29.136,30 

41 137 
Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA de aparelho de ar condicionado, tipo janela, split, cassete, capacidade de 

refrigeração de 30.000/36.000 BTU’S 
Sv 80 50 12 1 143 65,80 9.409,40 

41 138 
Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA de aparelho de ar condicionado, tipo janela, split, cassete, capacidade de 
refrigeração de 48.000/60.000 BTU’S 

Sv 80 45 80 0 205 65,90 13.509,50 

41 139 
Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA de aparelho de ar condicionado, tipo janela, split, cassete, capacidade de 
refrigeração de 7.000/9.000/12.000 BTU’S 

Sv 250 300 110 41 701 65,80 46.125,80 

41 140 
Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA de aparelho de ar condicionado, tipo janela, split, cassete, capacidade de 

refrigeração de 18.000/21.000/24.000 BTU’S 
Sv 200 110 110 13 433 65,70 28.448,10 

41 141 
Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA de aparelho de ar condicionado, tipo janela, split, cassete, capacidade de 

refrigeração de 30.000/36.000 BTU’S 
Sv 80 50 12 4 146 65,80 9.606,80 

41 142 
Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA de aparelho de ar condicionado, tipo janela, split, cassete, capacidade de 
refrigeração de 48.000/60.000 BTU’S 

Sv 80 45 80 0 205 65,90 13.509,50 

41 143 
FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS, acessórios ou componentes empregados na execução dos serviços elencados 
nos itens de 130 a 142 deste lote único, com percentual de desconto sobre a tabela de preço do fabricante. 

Und 30000 80000 80000 74000 264000 
R$ 1,00 

48,00% 
137.280,00 

Total Grupo 41 1.449,18 458.210,30 

TOTAL ATA 806.769,30 

 



3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será o Comando da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

  

Órgãos Participantes 

2º Grupo de Artilharia Antiaérea - UASG 160473 

2º Batalhão de Infantaria Leve – UASG 160498 
 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade 

dos preços registrados nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) 

para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 



6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 

participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento 

da ata, devidamente comprovados e justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor. 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital. 

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, 

inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade 

de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor 

registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I AO EDITAL. 



8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13. 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou 

8.3.2.  contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances 

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 

vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e 

encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.  

 

Guarujá-SP, 10 de agosto de 2020. 

 

 

 

CARLOS BRAGA DURANS – Cel PTTC 

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª Bda AAAe 
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