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1 Un 40,00INSTALACAO DE CONDICIONADOR, de ar, de parede, tipo split, capacidade de 12.000 BTUS, com 
fornecimento de material. Constando de: furacao de parede, passagem e fixacao de bracadeiras de linhas de 
liquido e succao devidamente isoladas com tubo esponjoso blindado, passagem de cabo de interligacao das 
unidades, fixacao das unidades evaporadora e condensadora, fixacao do suporte da unidade condensadora, 
conexao das tubulacoes e cabos de interligacao da unidade condensadora/ evaporadora, ponto de dreno, 
substituicao de disjuntor NEMA por DIN, limpeza do sistema, medicao do superaquecimento, 
equalizacao de gas, limpeza da area e teste final.

>> 
Ref. SAEB => 08.36.00.00113203-2

2 Un 40,00INSTALACAO DE CONDICIONADOR de ar, de parede, tipo split, capacidade de 18.000 BTU/H, com 
fornecimento de material. Constando de: furacao de parede, passagem e fixacao de bracadeiras de linhas de 
líquido e succao devidamente isoladas com tubo esponjoso blindado, passagem de cabo de interligacao das 
unidades, fixacao das unidades evaporadora e condensadora, fixacao do suporte da unidade condensadora, 
conexao das tubulacoes e cabos de interligacao da unidade condensadora/ evaporadora, ponto de dreno, 
substituicao de disjuntor NEMA por DIN, limpeza do sistema, medicao do superaquecimento, 
equalizacao de gas, limpeza da area e teste final.

>> 
Ref. SAEB => 08.36.00.00142878-0

3 Un 30,00INSTALACAO DE CONDICIONADOR, de ar, de piso /teto, tipo split, capacidade termica de 
refrigeracao de 30.000 BTU/h, com fornecimento de materiais necessário. Constando de: furacao de 
parede, passagem e fixacao de bracadeiras de linhas de liquido e succcao devidamente isoladas com tubo 
esponjoso blindado, passagem de cabo de interligacao das unidades, fixacao das unidades evaporadora e 
condensadora, fixacao do suporte da unidade condensadora, conexao das tubulacoes e cabos de interligacao 
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da unidade condensadora/evaporadora, ponto de dreno, instalacao de disjuntor DIN, limpeza do sistema, 
medicao do superaquecimento, equalizacao de gas, limpeza da area e teste final.

>> 
Ref. SAEB => 08.36.00.00148491-5

4 Un 20,00INSTALACAO DE CONDICIONADOR, de ar, de piso /teto, tipo split, capacidade termica de 
refrigeracao de 48.000 BTU/h, com fornecimento de materiais necessario. Constando de: furacao de 
parede, passagem e fixacao de bracadeiras de linhas de liquido e succcao devidamente isoladas com tubo 
esponjoso blindado, passagem de cabo de interligacao das unidades, fixacao das unidades evaporadora e 
condensadora, fixacao do suporte da unidade condensadora, conexao das tubulacoes e cabos de interligacao 
da unidade condensadora/evaporadora, ponto de dreno, instalacao de disjuntor DIN, limpeza do sistema, 
medicao do superaquecimento, equalizacao de gas, limpeza da area e teste final.

>> 
Ref. SAEB => 08.36.00.00150270-0

5 Un 30,00INSTALACAO DE CONDICIONADOR , de ar, de parede, tipo split, capacidade de 24.000 BTUS, com 
fornecimento de material. Constando de: furacao de parede, passagem e fixacao de bracadeiras de linhas de 
liquido e succao devidamente isoladas com tubo esponjoso blindado, passagem de cabo de interligacao das 
unidades, fixacao das unidades evaporadora e condensadora, fixacao do suporte da unidade condensadora, 
conexao das tubulacoes e cabos de interligacao da unidade condensadora/ evaporadora, ponto de dreno, 
substituicao de disjuntor NEMA por DIN, limpeza do sistema, medicao do superaquecimento, 
equalizacao de gas, limpeza da area e teste final.

>> 
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Ref. SAEB => 08.36.00.00153366-5

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Para o correto preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, vide o edital de licitação e seus anexos.
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