
                                                                                                
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Processo Administrativo nº. 2022037328, que trata de prestação 

de serviço por Adesão à Ata de Registro de Preços do Fundo 

Municipal de Saúde de Goiatuba. A Fundação de Ensino Superior 

de Goiatuba - FESG elenca as razões abaixo, visando 

fundamentar a presente Adesão à Ata de Registro de Preços; 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2022032923, que vislumbra a contratação da 

empresa MEGA CLIMA ENGENHARIA TÉRMICA LTDA para a contratação de mão de 

obra especializada em instalação e manutenção de ar condicionado destinada a manutenção das 

unidades do Fundo Municipal De Saúde De Goiatuba, pelo instituto de Adesão à Ata de Registro 

de Preços, fundamentada no art. 15 da Lei 8.666/93 e Decreto 7.982/2013. 

 

CONSIDERANDO que se faz necessária a contratação de uma empresa especializada, a fim de 

realizar a manutenção de aparelhos de ar condicionado da Instituição, pois não possui em seu 

quadro de servidores, para a realização de serviços de retificação ou substituição de peças e/ou 

componentes que porventura vierem a apresentar defeitos durante o funcionamento do sistema de 

climatização. 

 

CONSIDERANDO  que a contratação é de suma importância, haja vista que a IES possui em suas 

dependências  cerca de 100 (cem) aparelhos de ar condicionado tipo Split, aos quais deve ser assegurada 

manutenção preventiva e corretiva, visando manter a utilização dos mesmos em perfeitas condições de 

uso e durabilidade. 

 

CONSIDERANDO que os serviços deverão ser prestados eventualmente, de caráter não 

contínuo e não habitual, excluindo assim qualquer vínculo empregatício. 

 

CONSIDERANDO que a Ata de Registro de nº 012/2022, do Fundo Municipal de Goiatuba, 

oriunda do Pregão Eletrônico nº 012/2022 disponibiliza a referida prestação de serviço com 

equivalência aos preços praticados pelo mercado, conforme afirmado pela área requisitante da 

aquisição;  

 

CONSIDERANDO que a presente despesa possui a Dotação Orçamentária nº 

03.0301.364.0430.2217.339039;  

 

RESOLVE, com fulcro na Lei nº 8.666/93 e Decreto 7.982/2013 expedir Termo de Adesão à 

Ata de Registro de Preço nº 012/2022 do Fundo Municipal de Goiatuba, com o fim de contratar a 

empresa MEGA CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 



                                                                                                
16.922.784/0001-45, estabelecida a Rua Caiapós, QD 10, LT 06, nº 78, Bairro Jardim Petrópolis na 

cidade de Goiânia-GO, neste ato representado por SAHMY AUGUSTO RAMOS DE SOUZA, 

portador da CI nº e CPF nº 871.413.371-72, residente no município de GOIANIA - GO, no 

valor de R$ 481.900,00 (quatrocentos oitenta e um mil e novecentos reais), referente à 

seguinte prestação de serviço:  

 

 

Goiatuba, 22 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 


