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São Sebastião da Boa Vista-Pa, 02 de agosto de 2022. 

 

Ao  
 
SETOR DE LICITAÇÕES 
 
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E 
VENTILADORES 
 

 

     Apresentando-lhe nossas cordiais saudações, venho por meio deste dar ciência da 

necessidade de Aquisição de aparelhos de ar condicionados e ventiladores para suprir as 

necessidades do Gabinete, Secretaria de Administração e Finanças e demais Secretarias 

vinculadas à Prefeitura. 

 

 

JUSTIFICATIVA: A aquisição dos bens elencados na planilha de referência anexa se faz 

necessária para a melhoria das condições térmicas dos ambientes do Prédio Sede da 

Prefeitura e dos Prédios das Secretarias vinculadas visando garantir a climatização de todos os 

ambientes das áreas administrativas, bem como dos diversos ambientes em que a 

disponibilização dos equipamentos é indispensável a fim de garantir e melhorar a qualidade 

dos serviços prestados aos munícipes que precisarem ser atendidos nesses espaços. 

 

Atenciosamente, 

 

 

   

Silvia Mônica Cruz 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 

 

 

 

 

SILVIA MONICA DA 
COSTA 
CRUZ:57466475272

Assinado de forma 
digital por SILVIA 
MONICA DA COSTA 
CRUZ:57466475272
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PLANILHA DE REFERÊNCIA 

DESCRIÇÃO UNIDADE  
QUANT. 

GABINETE 
QUANT. 

 ADM 
QUANT. 

PRODUÇÃO 
QUANT. 

AGRICULTURA 
QUANT. 

ESPORTES 
QUANT. 

CULTURA 
QUANT. 
SEDURB 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 
9.000 BT´S SPLIT- tensão 220v, 
operação frio, controle remoto sem fio, 
redução de nível de ruído, fluxo de ar de 
alta eficiência, filtro de ar 
antibacteriano, visualização central de 
fácil leitura, desumidificador, oscilação 
horizontal, ajuste automático de fluxo 
de ar, timer programável. Garantia 
mínima de 12 meses contado da data de 
entrega do produto, sem instalação. 

UNIDADE    5 2 1     2 

APARELHO DE AR CONDICIONADO                                                
18.000 BT´S SPLIT- tensão 220v, 
operação frio, controle remoto sem fio, 
redução de nível de ruído, fluxo de ar de 
alta eficiência, filtro de ar 
antibacteriano, visualização central de 
fácil leitura, desumidificador, oscilação 
horizontal, ajuste automático de fluxo 
de ar, timer programável. Garantia 
mínima de 12 meses contado da data de 
entrega do produto, sem instalação. 

UNIDADE    9     2 4   

APARELHO DE AR CONDICIONADO                                                
24.000 BT´S SPLIT- tensão 220v, 
operação frio, controle remoto sem fio, 
redução de nível de ruído, fluxo de ar de 
alta eficiência, filtro de ar 
antibacteriano, visualização central de 
fácil leitura, desumidificador, oscilação 
horizontal, ajuste automático de fluxo 
de ar, timer programável. Garantia 
mínima de 12 meses contado da data de 
entrega do produto, sem instalação.  

UNIDADE  1 3 1         

APARELHO DE AR CONDICIONADO                                                
36.000 BT´S SPLIT- tensão 220v, 
operação frio, controle remoto sem fio, 
redução de nível de ruído, fluxo de ar de 
alta eficiência, filtro de ar 
antibacteriano, visualização central de 
fácil leitura, desumidificador, oscilação 
horizontal, ajuste automático de fluxo 
de ar, timer programável. Garantia 
mínima de 12 meses contado da data de 
entrega do produto, sem instalação. 

UNIDADE    4           

VENTILADOR DE PAREDE  Ventilador 
de Parede Power 70cm Bivolt 230W, 3 
velocidades, Garantia mínima de 12 
meses contado da data de entrega do 
produto. 

UNIDADE  4 4 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

Silvia Mônica Cruz 
Secretária Municipal de Administração e Finanças 

SILVIA MONICA DA 
COSTA 
CRUZ:57466475272

Assinado de forma digital 
por SILVIA MONICA DA 
COSTA 
CRUZ:57466475272



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

 

Ao 

SETOR DE LICITAÇÕES 

 

ASSUNTO: Aquisição de Centrais de Ar 

Honrado em cumprimentá-la sirvo-me do presente para encaminhar a v.sª a Planilha (em anexo) 

composta de itens e quantidades, para realização de Processo Licitatório, com objetivo de Aquisição de 

Centrais de Ar para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 

sendo que a mesma funciona em um prédio com várias salas que funcioam vários departamentos e 

necessita dessa aquisição para dar suporte                    aos trabalhos. 

 

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO: 

 

A solicitação justifica-se em decorrencia das necessidades de aquisição dos supracitados objetos, para o 

pleno funcionamento das atividades diárias desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente necessita de da compra Centrais de Ar para a execução de 

suas atividades diárias que são executadas dentros das salas disponibilizadas para a Semma pelos 

períodos da manhã e tarde, horários este em várias estações do ano, sendo que em algumas ocasiões 

em horários em altas temperaturas, necessita também desses suportes para executar reuniões de 

alinhamentos nas salas e etc. 

Segue Planilha com itens quantidades: 

DESCRIÇÃO UNIDADE  
MEIO 

AMBIENTE 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 

9.000 BT´S SPLIT- tensão 220v, operação frio, controle remoto sem fio, 

redução de nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar 

antibacteriano, visualização central de fácil leitura, desumidificador, oscilação 

horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, timer programável. Garantia 

mínima de 12 meses contado da data de entrega do produto, sem instalação. 

UNIDADE 2 

 

 

São Sebastião da Boa Vista (PA),  04 de Agosto de 2022. 
 

Atenciosamente

 

 

 

_____________________________________ 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 
Francisco Fernandes Barbosa 

Dec. n° 008/2021 GP/PMSS

FRANCISCO FERNANDES 
BARBOSA:52109674334

Assinado de forma digital 
por FRANCISCO FERNANDES 
BARBOSA:52109674334



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

 
 



 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

“BOA VISTA DE VOLTA AO TRABALHO” 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Secretaria Municipal de Educação 

São Sebastião da Boa Vista – Pa. Rua 21 de abril – CEP: 68.820-000 

Fone: (91) 99153-3435 / e-mail: semedssbv.pa@gmail.com 

 

S O L I C I T A Ç Ã O  

Ao  

SETOR DE LICITAÇÕES 

 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIOANDOS E VENTILADORES. 

 

           Senhoras, 

 

Honrado em cumprimentá-las, sirvo-me do presente para encaminhar a v.sª planilha 

com itens e quantidades de para aquisição de aparelhos de Ar-condicinados e Ventiladores, os quais 

deverão ser licitados para atendimento das demandas necessárias a esta Secretaria Municipal de 

Educação e Escolas para o ano de 2022; neste sentido, SOLICITAMOS a contratação de Empresa 

que possa fornecer tais produtos, em virtude de serem primordiais e necessários no dia – a – dia desta 

SEMED/SSBV, assim como, de suas Unidades Escolares.   

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  

O Município de São Sebastião da Boa Vista – PA, possui em sua rede de ensino um total de 6.641 (seis 

mil, seiscentos e quarenta e um) alunos, distribuídos em 41 (quarenta e um) escolas e 03 (três) anexos 

escolares. As Unidades Escolares e o prédio da Secretaria Municipal de Educação foram assumidas 

pelo novo Gestor da Secretaria Municipal de Educação da administração atual, com quantidades 

insuficiente de aparelhos de Ar- condicioados e ventiladores para mater refrigeraçao adequada das 

salas, e para se manter as estrutura física das escolas em condiçoes diginas de permanência do 

educando no que diz respeito a climatização em conformidade com a temperatura do meio ambiente 

agradável e aceitável aos organismos biológicos que se quer preservar, sabemos que é necessário 

manter uma temperatura adquada, não causando irritabilidade e impaciência, fatores que atrapalham o 

desenvolvimento dos estudos. Isso porque a capacidade de concentração diminui tanto dos alunos 

quanto dos educadores, fazendo com que estudante fiquem com mais dificuldade para fixar o 

conhecimento e os professores deconfortáveis para ministrar os conteudos dentro de sala de aula. Há 

diversos estudos científicos que comprovam que as altas temperaturas afetam negativamente a 

capacidade de aprendizagem e a memorização, é fato que nas cidades onde o clima é 

predominantemente quente, o uso do ar condicionado pode ser importantíssimo para não prejudicar o 

desempenho dos alunos dentro de sala das salas de aula. Considerando também a necessidade de 

melhorar a climatização da estrutura física do predio da Secretaria Municipal de Educação, onde são 

desenvolvidas atividades administrativas de relevante importancia para o desenvolvimenta da 

educação em  nosso municipio, precisamos dar condições adquadas para os servidores que trabalham 

com firmeza e constãncia em suas atividades diárias, se faz necessário a aquisição de aparelhos de Ar 

condicionados e Ventiladores. logo, tal solicitação assume caráter de urgência pois não só atenderá as 

necessidades diárias da própria Semed mas também as necessidades alimentícias por ocasião das 

formações pedagógicas em nossas escolas. Logo, tal solicitação assume caráter de urgência pois não só 

atenderá as necessidades diárias da própria Semed mas também as necessidades alimentícias por 

ocasião das formações pedagógicas em nossas escolas. 

 

 



 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

“BOA VISTA DE VOLTA AO TRABALHO” 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Secretaria Municipal de Educação 

São Sebastião da Boa Vista – Pa. Rua 21 de abril – CEP: 68.820-000 

Fone: (91) 99153-3435 / e-mail: semedssbv.pa@gmail.com 

Segue anexo plhanilha com itens e quantidades a serem licitados: 

DESCRIÇÃO UNIDADE  EDUCAÇÃO FUNDEB 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 

9.000 BT´S SPLIT- tensão 220v, operação frio, controle remoto sem 

fio, redução de nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar 

antibacteriano, visualização central de fácil leitura, desumidificador, 

oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, timer 

programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de entrega 

do produto, sem instalação. 

UNIDADE  30 40 

APARELHO DE AR CONDICIONADO                                                

12.000 BT´S SPLIT- tensão 220v, operação frio, controle remoto sem 

fio, redução de nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar 

antibacteriano, visualização central de fácil leitura, desumidificador, 

oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, timer 

programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de entrega 

do produto, sem instalação. 

UNIDADE  10 20 

APARELHO DE AR CONDICIONADO                                                

18.000 BT´S SPLIT- tensão 220v, operação frio, controle remoto sem 

fio, redução de nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar 

antibacteriano, visualização central de fácil leitura, desumidificador, 

oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, timer 

programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de entrega 

do produto, sem instalação. 

UNIDADE  20 40 

APARELHO DE AR CONDICIONADO                                                

24.000 BT´S SPLIT- tensão 220v, operação frio, controle remoto sem 

fio, redução de nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar 

antibacteriano, visualização central de fácil leitura, desumidificador, 

oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, timer 

programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de entrega 

do produto, sem instalação. 

UNIDADE  20 40 

APARELHO DE AR CONDICIONADO                                                

36.000 BT´S SPLIT- tensão 220v, operação frio, controle remoto sem 

fio, redução de nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar 

antibacteriano, visualização central de fácil leitura, desumidificador, 

oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, timer 

programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de entrega 

do produto, sem instalação. 

UNIDADE  20 40 

VENTILADOR DE PAREDE  Ventilador de Parede Power 70cm 

Bivolt 230W, 3 velocidades, Garantia mínima de 12 meses contado da 

data de entrega do produto. 

UNIDADE  20 120 

São Sebastião da Boa Vista (PA), 02 de Agosto de 2022. 

           Atenciosamente; 

 

 

 

Jefferson Patrick da Silva Ferreira 

Secretário Municipal de Educação 

JEFFERSON PATRICK DA 
SILVA 
FERREIRA:71053530234

Assinado de forma digital por 
JEFFERSON PATRICK DA SILVA 
FERREIRA:71053530234



GOVERNO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

São Sebastião da Boa Vista-Pa, 08 de Agosto de 2022. 

AO  

SETOR DE LICITAÇÃO  

 
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA 
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIOANDOS E VENTILADORES. 
 
Senhor(a) 
Honrada, ao cumprimenta-la sirvo-me do presente para encaminhar a V.Sª solicitação de abertura de 
processo licitatório para aquisição de Ar- condicionados e Ventiladores para suprir necessidade da 
Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básica e Ubs.  
 
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO;  
 
Considerando que os materiais acima solicitados são de suma importância para o pleno funcionamento 

dos serviços de saúde de nosso Município pois sem o uso Ar- condicionados e Ventiladores de eles os 

atendimentos do Hospital Municipal e das Unidades básicas de Saúde perderiam qualidade. 

 
 
Considerando que a demanda nos serviços de saúde, tiveram um aumento significativo, observamos após 

levantamento dos nossos serviços, que além de atender a população da sede e dos interiores cidade, 

também atendemos a população de municípios vizinhos como: Muaná, Curralinho, limoeiro do Ajuru e 

Oeiras do Pará. Sabe-se que o atendimento do Sistema único de Saúde é universal segundo a 

constituição e negar atendimento ocorre em penalidades para quem o faz. Desta forma precisamos 

manter a Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Municipal e Unidades Básicas climatizadas em 

condições adequadas para o atendimentos diários dos usuários, e é através da aquisição e instalação de 

aparelhos de Ar- condicionados e Ventiladores que conseguiremos manter a regularidade de atendimento 

e um ambiente agradável e deleitável em nossas estruturas físicas. Não se faz um atendimento de saúde 

de qualidade e digno sem que se possa dar condições para a permanência do usuário e dos servidores 

(profissionais de saúde). Os aparelhos de Ar- condicionados e Ventiladores são de extrema necessidade, 

uma vez que os prédios da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Municipal e Unidades Básicas, foram 

recebidos com quantidades de aparelhos de Ar- condicionados e Ventiladores insuficientes para se 

manter a climatização adequada. 

  
Segue lista de Unidade Básica de Saúde, Hospital Municipal e posto de saúde para onde se destinará os 
itens solicitados. 
 

N° NOME DA UNIDADE  

01 HOSPITAL MUNICIPAL  

02 VIGILANCIA EM SAÚDE  

03 UBS ESTELITA  

04 UBS DAS ACACIAS  

05 UBS DA TERRINHA  

06 UBS URUCUZAL  



GOVERNO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 
07 UBS RAQUEL  

08 UBS COQUEIRO  

09 UBS PAU DE ROSA  

10 UBS ARACAIRU  

11 POSTO DE SAUDE ESTANCIA  

12 POSTO DE SAUDE NAZARE  

13  POSTO DE SAUDE PEDRAS  

14 POSTO DE SAUDE SÃO BENEDITO  

15 UBS PATAUAZAL  

16 POSTO DE SAUDE SÃO FELIZ  

 
Segue planilha com itens q quantitativos a serem licitados: 
 

DESCRIÇÃO UNIDADE SAÚDE 

APARELHO DE AR CONDICIONADO                                                18.000 BT´S 
SPLIT- tensão 220v, operação frio, controle remoto sem fio, redução de nível de 
ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar antibacteriano, visualização central 
de fácil leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo 
de ar, timer programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de 
entrega do produto, sem instalação. 

UNIDADE 30 

APARELHO DE AR CONDICIONADO                                                24.000 BT´S 
SPLIT- tensão 220v, operação frio, controle remoto sem fio, redução de nível de 
ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar antibacteriano, visualização central 
de fácil leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo 
de ar, timer programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de 
entrega do produto, sem instalação. 

UNIDADE 8 

APARELHO DE AR CONDICIONADO                                                36.000 BT´S 
SPLIT- tensão 220v, operação frio, controle remoto sem fio, redução de nível de 
ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar antibacteriano, visualização central 
de fácil leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo 
de ar, timer programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de 
entrega do produto, sem instalação. 

UNIDADE 4 

VENTILADOR DE PAREDE Ventilador de Parede Power 70cm Bivolt 230W, 3 
velocidades, Garantia mínima de 12 meses contado da data de entrega do 
produto. 

UNIDADE 50 

 
 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________________ 
BENEDITO MORAES BARRETO JUNIOR  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Decreto 009/2021 PM-SSBV 

 

BENEDITO MORAES BARRETO 
JUNIOR:70139563253

Assinado de forma digital por 
BENEDITO MORAES BARRETO 
JUNIOR:70139563253



 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

Palácio do Executivo, Praça da Matriz, nº 01, Bairro Centro 
CNPJ 05.105.143/0001-81, São Sebastião da Boa Vista, Marajó, Pará. CEP 68.820-000 

 

 
AO SETOR DE LICITAÇÕES 
 
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES 
 

 
Im.ª Senhora, 

 
 

Honrado em cumprimentá-la sirvo-me do presente para encaminhar a V.S.ª a Planilha 

composta de itens e quantidades para realização de Processo Licitatório, com objetivo de efetuar 

a AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES a fim de atender 

os serviços relacionados que os CRAS, Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos, 

Equipe Volante, CREAS, CADÚNICO, Primeira Infância do SUAS – Programa Criança Feliz, 

Secretaria Municipal de Assistência Social. A necessidade da aquisição se dá pelo amplo 

atendimento realizado nas unidades para usuários da rede SUAS, que utilizam as salas do prédio 

da Secretaria Municipal de Assistência Social e Unidades ligadas a referida Secretaria. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  

A solicitação justifica-se em decorrência das necessidades de climatização das unidades 

vinculadas a Assistência Social que atendem os usuários do SUAS, FPM e IGD SUAS – Secretaria 

de Assistência,  Bloco da Proteção Social Básica: mantém o funcionamento dos projetos e serviços 

ofertados pelos CRAS Aeroporto, CRAS Maria Júlia; Casa da Juventude; Centro da Criança; Arte 

a Vista; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Bloco da Proteção Social Especial: 

garante que os serviços prestados pelo CREAS que mantém o funcionamento dos departamentos, 

divisões e seções que CADÚNICO que possibilita os serviços do Programa Auxílio Brasil, Primeira 

Infância do SUAS – Programa Criança Feliz: faz o acompanhamento de crianças de 0 a 3 anos, 

crianças de 0 a 6 anos beneficiárias do BPC e gestantes, essas unidades mantém trabalhos e 

atividades diárias recebendo e atendendo munícipes que necessitam dos referidos serviços. 

Sabemos que nossa região é de clima constantemente quente e que a quantidade de usuários é 

atendidos é consideravelmente grande, culminando em recepções com grade número de pessoas 

no aguardo para atendimentos, desta precisamos deixar o ambiente agradável em condições 

humanas para a que se possa manter a permanecia desses usuárias até que se encerre o devido 

atendimento, para isso precisamos com urgência de Aparelhos de ar condicionados e ventiladores 

 



 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

Palácio do Executivo, Praça da Matriz, nº 01, Bairro Centro 
CNPJ 05.105.143/0001-81, São Sebastião da Boa Vista, Marajó, Pará. CEP 68.820-000 

 

para serem instalados nas referidas unidades, que se encontram sem os Aparelhos de ar 

condicionados e ventiladores, ou com os mesmo sem condições de uso. 

 

Segue em anexo, a planilha com as demandas da Secretaria de Assistência Social 

referente aquisição de aparelhos de ar condicionado e ventiladores. 

DESCRIÇÃO UNIDADE  
ASSINTENCIA 

SOCIAL 

APARELHO DE AR CONDICIONADO                                                18.000 BT´S 
SPLIT- tensão 220v, operação frio, controle remoto sem fio, redução de nível de 
ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar antibacteriano, visualização central de 
fácil leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, 
timer programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de entrega do 
produto, sem instalação. 

UNIDADE  15 

APARELHO DE AR CONDICIONADO                                                24.000 BT´S 
SPLIT- tensão 220v, operação frio, controle remoto sem fio, redução de nível de 
ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar antibacteriano, visualização central de 
fácil leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste automético de fluxo de ar, 
timer programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de entrega do 
produto, sem instalação. 

UNIDADE  5 

APARELHO DE AR CONDICIONADO                                                36.000 BT´S 
SPLIT- tensão 220v, operação frio, controle remoto sem fio, redução de nível de 
ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar antibacteriano, visualização central de 
fácil leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, 
timer programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de entrega do 
produto, sem instalação. 

UNIDADE  5 

VENTILADOR DE PAREDE  Ventilador de Parede Power 70cm Bivolt 230W, 3 
velocidades, Garantia mínima de 12 meses contado da data de entrega do produto. 

UNIDADE  30 

 
São Sebastião da Boa Vista (PA), 08 de Agosto de 2022. 

 
 Atenciosamente; 
 
 
 
 
 

THIAGO BERNAUDY DOS SANTOS MORAES 
Secretário Municipal de Assistência Social 
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