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A CâmaÍa dê São Bernârdo Sêgue o valor do serviço solicitado. nos colocamos â disposção
para maiorês êsclarecimento,

Validade de 60 dias.

N' tÍtM QTD PREÇO UNIT,

01

Mân'itênção prêvehtiva: Aparêlho dê Â. condicaonado

do tipo splh @fr cápacidade9.000 Rtus,ci.lofrio, Rás

ecológico 8410â, com controlê remotosêm fio,time e

claisificãção enêAética "A" (bairo consumo dêenêrsia),
tênsão 220v e selo Procê|Á, indu indo condên5adoÉ e

UNt) 6 Rs 100,00 RS

02

Mânutêndo prêvêntivâ: apârêlho de ar @ndicionàdo

do tlpo Splí @m @paddade 9.0@ Stus, ci.lo frio, tár
@lóai@ R410a, com co.t.ole rcmoto *m fio, tamê e

clãssificãção enêr8éticâ '?" (bâixo @nsumo dê e.ersia ),

iensão 220!e sêlô Procel4 induindo condênsado6 e

uN0 6 Rs 100,00 RS 600,00

lúanut€nçáo prev€ntiva: Apa relho d€ Ar cond icionado
do tipo lânela com cepecidâde 9.000 Bm' ciclofrio, gá§

êcolóelco R410a, com controlê remoto sem fio, time e

clâssificâção enêrgeti.â "4" {baüo co.su mo de eneryia ),
tensão 220vesêlo PrdelA, incluindo condensâdorâ €

UND 6 8s 100,00 RS 600,00

MànuteíÉo prerentiva I Apa.êlho dê AÍ crndicionado
do tipo Spln @m epacidade 9.000 Btus, ciclo frio, gás

ecológico R410á,.om cont.olê remoto sêm fio, time e

clâssifi.rêo ên.rs&jcã "a' {baixo consLr mo dê ênersiâ ),
t.nsâo 220vêsêlo ProelA, in.luindo condênsdoÉ e

iúARCÂ. EIETROLUX

18 Rs 100,00 R9 r.800,0o

lúanotencão pr*entiva: Apá rêtho de & condicionado

doiipolanela com cãpacidadê 24.000 Btus, cicloÍ.io,
gáse.olóti@ Â410a,.om controle rêmoto sem fio, time

eclassiíi6Éo ênersética "4" (baixoconsumo de

ênêlgiâ),tênsão 220v ê sêlo Pro@lÀ incluindo
condênsádora e evap06doÉ.

I]ND 24 R5 100,00 Rs 2.rlo0,0o
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Manutênçâô corretiva i Ápa relho de Ar condicionâdo do
tipo Split com Épacidadê9.000 Btus,ciclofrio, gás

ecológico8410â,com.ontroleremotosemíio,timee
classificação êne.eéticâ "A" (baixo consumo de energiâ),
tensão 220vêsêlo Pro.elÁ, incluindo condensádorâ e

MARCA:COlúFEE

L-IND 3 Rs 200,00 Âs 600,00

01

Manutenção oretiva: Aparelho de Ar @ndicaonâdó dô
tipo Split com @pâcidadê 9.000 6tos, ciclofrio, gás

êcológico R410a, com controle remoto sem fio, time e

classificâção enerséticá'4" (báixo consumô dê enersia),
teosão220vesêloProlelA,incluindocondensãdo.áe

UND 3 R9 200,00 RS 600,00

0a

Manutenio @retivã: Apârêlho de ar cond icionado do
tipoJenelâ côm câpacidade 9.000 Stus, ciclofrio,gás
êcolóÊico R410a, com controle remoto sêm íio. timê e

classif icação enêGétiÉ "4" {baixo.onsúmo de eneGia},
tensão 22ove selo ProcelA, incluirdo condensádo.â e

UND 3 R9 200,00 RS 600,00

09

ManutenÇão corretiva: Aoârelho d€ Ar condicionado do
tiposplitcom épecidade 9.000 Btus, ciclofrio, sás
ecológi@ R410ã, com controlê remotô sem fio,timee
clasificação enêr8éticâ "Aí (baixo consumo de enersiâ),
tensão 220v e selo ProcelÀ incluindo €ondensadora e

UND 9 Rs 200,00 RS 1.4o0,00

10

Manutenção corretive: Apa relho deAí condicionado do
tipoJanela com capâ.idâdê 24.000 8tus, ciclo írio, s.is
êcológico R410a,@m controle remoto sem íiô, rió€ e

clássificâÉo enersética "A" (baixo consumo deene.8iâ),
tênsão 220veselo Pro€elA. inclu indo @ndên sado6 e

MARCAIELBRUS

UND 12 R5 200,00 R9 2.4AO,OA

TOTAL; R5 12.000,00

18/O2/2019


