
 

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81 – Centro – Foz do Iguaçu/PR – 85.851-490 – Telefone (45) 3521-8100 

 

 

1 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022 – UASG 926470 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESA  

 

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu torna público AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA na modalidade 

DISPENSA DE LICITAÇÃO, do tipo MENOR PREÇO, que será regida pela Lei Federal nº 14.133, de 01 de 

abril de 2021, Ato da Presidência n° 46/2022, de 24 de maio de 2022, todas combinadas com a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais normas regulamentares aplicáveis, tendo como 

objetivo a contratação é a seleção de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, e nas 

condições fixadas neste aviso. As propostas deverão obedecer às especificações e condições deste instrumento 

convocatório. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente contratação é a seleção de empresa especializada para prestação de serviços 

de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Foz do 

Iguaçu. 

1.2. Para a correta precificação a empresa poderá realizar a vistoria na sede da Câmara Municipal de 

Foz do Iguaçu para identificação do local a ser instalado o equipamento, devendo agendar a vistoria 

através do telefone 45-35218100 com o servidor Nei Schlotefeldt. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

2.1 A manutenção preventiva consiste em procedimentos visando prevenir situações que possam gerar 

falhas, defeitos ou até mesmo à conservação da vida útil dos equipamentos, bem como recomendar ao 

CONTRATANTE eventuais providências para solução de problemas que possam estar e/ou vir a 

interferir no desempenho e eficiência dos mesmos. Deverá ser executado em obediência a um Plano ou 

Programa de Manutenção, baseado em rotinas e procedimentos periodicamente aplicados. 

2.2. A Manutenção Preventiva compreende, no mínimo, o desempenho dos seguintes procedimentos: 

a) Limpeza geral do equipamento; 

b) Verificação dos isolamentos das tubulações; 

c) Eliminar focos de ferrugem; 

d) Limpeza dos filtros de ar; 

e) Verificação dos compressores; 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

f) Limpeza interna e externa dos evaporadores; 

g) Limpeza interna e externa dos condensadores; 

h) Limpeza da serpentina dos evaporadores; 

i) Ajuste dos termostatos; 

j) Medição da vazão do ar; 

k) Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores; 

l) Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores; 

m) Verificação dos quadros elétricos, referente ao superaquecimento e aperto dos terminais reparando          

irregularidades; 

n) Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento na tubulação 

frigorífera de modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento dos equipamentos; 

o) Manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos; 

p) Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; 

q) Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito funcionamento dos 

equipamentos; 

r) Lubrificação geral dos equipamentos; 

s) Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação; 

t) Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para caracterizar o 

bom ou mau funcionamento dos equipamentos; 

2.3. A Manutenção Preventiva deverá ser executada, obrigatoriamente, em intervalos que não poderão 

ultrapassar 60 (sessenta) dias, de acordo com um planejamento prévio, em caráter espontâneo e não em 

decorrência de atendimento a chamados ou reclamações. 

2.4.  Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter havido ou não 

manutenção corretiva no período. 

2.5. A manutenção corretiva consiste no atendimento às solicitações do CONTRATANTE, quantas vezes 

forem necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver paralisação do equipamento ou 

quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos 

que venham prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos. 

2.6. A Manutenção Corretiva compreende, no mínimo, o desempenho dos seguintes procedimentos: 

a) correção de falhas e/ou defeitos detectados pela Câmara Municipal; 

b) correção de falhas e/ou defeitos constatados através de inspeção periódicas nos equipamentos; 

c) correção e falhas e/ou defeitos detectados pela CONTRATADA por ocasião da execução de outros 

serviços;  
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

d) substituição de peças. 

2.7. A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida no prazo máximo de 01 (uma) horas após 

sua efetiva solicitação em casos de emergência. 

2.8. A conclusão dos serviços ficará condicionada à sua extensão, não podendo ultrapassar o prazo 

máximo de 03 (três) dias, salvo anuência por escrito do CONTRATANTE. 

2.9. 0s serviços que, por sua natureza técnica, não possam ser executados nas dependências da 

CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá solicitar por escrito, autorização para remover o 

equipamento, partes dele ou peças, não acarretando nessa remoção qualquer ônus para a 

CONTRATANTE, assim como, não podendo ultrapassar o prazo estipulado no item anterior. 

2.10. A CONTRATADA deverá apresentar justificativa por escrito, sempre que o conserto dos 

equipamentos, partes ou peças removidas, exija prazo superior ao disposto nesta Especificação do Objeto. 

2.11. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento das peças de reposição, originais, após 

autorização escrita do CONTRATANTE, praticando sempre o menor preço de mercado. As despesas 

oriundas desta responsabilidade serão ressarcidas juntamente com o pagamento das faturas mensais, 

condicionada à apresentação de relatório circunstanciado conforme dispõe esta Especificação do Objeto. 

2.12. Constatada a necessidade de reposição de peças e que as não estejam cobertas pela garantia do 

fabricante dos equipamentos, deverá a CONTRATADA apresentar à Contratante, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas após o atendimento técnico que lhe deu origem, um orçamento detalhado e 

quantificado por unidade, com clareza nas especificações, de modo a permitir que a CONTRATANTE 

possa aferir a compatibilidade do custo através de pesquisa de preço junto a empresas do ramo pertinente; 

a) O CONTRATANTE após os procedimentos descritos no item anterior autorizará a CONTRATADA o 

fornecimento das peças de reposição pelo menor preço obtido na pesquisa, para posterior ressarcimento 

da despesa; 

b) Na substituição acima referida, não deverá ser cobrado o valor correspondente à mão-de-obra, uma 

vez que o mesmo, já está incluído no valor proposto para manutenção preventiva e corretiva; 

c) Nos meses em que ocorrer manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal 

de Serviços especificando as peças substituídas durante o período, anexando cópias das Notas Fiscais de 

Compra com as respectivas autorizações da CONTRATANTE. 

2.13.  A peça danificada só poderá ser substituída por outra nova, com garantia e em conformidade com 

as recomendações do fabricante; 

a) Em caso da necessidade de troca de peças, com valores superiores a R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

esta somente deverá ser realizada após análise de custo para substituição e averiguação da viabilidade do 

conserto pela Câmara Municipal. 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

2.14. rede frigorígena da Câmara Municipal é composta pelos seguintes equipamentos condicionadores de 

ar: 

a) Ar Condicionado Split 9 mil BTUS = 24 unidades 

b) Ar Condicionado 10 mil BTUS “Janela” = 1 unidade 

c) Ar Condicionado Split 12 mil BTUS = 11 unidades 

d) Ar Condicionado Split 18 mil BTUS = 14 unidades 

e) Ar Condicionado Split 24 mil BTUS = 10 unidades 

f) Ar Condicionado Split 60 mil BTUS = 8 unidades 

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1  A Contratante obriga-se a: 

a) Efetuar o pagamento do preço ajustado na forma, prazos e condições previstas no contrato; 

b) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a serem solicitados pela CONTRATADA; 

c) Garantir o fiel cumprimento do Contrato, obrigando=-se a proporcionar todas as facilidades para que a 

CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do contrato; 

d) Designar uma Comissão ou equivalente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

e) Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA; 

f) Notificar a CONTRATADA, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços 

prestados para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

g) Não permitir o manuseio de equipamento para constatação de defeito no sistema de climatização, por 

pessoas que não sejam os técnicos da contratada. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A contratada obriga-se a: 

a) Solucionar de forma imediata as deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto a execução 

dos serviços contratados; 

b) Atender, sempre que convocada para reunião pela Administração e/ou Fiscalização, no prazo máximo 

de vinte e quatro horas, e obrigatoriamente, com a presença de seu Sócio Proprietário, Diretor Executivo 

e/oi preposto legalmente constituído e designado; 

c) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 

assunto de interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da 

execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus funcionários nesse sentido; 
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d) Providenciar, de imediato, a correção de deficiências apontadas pela fiscalização, quando da 

inobservância de cláusula contratual; 

e) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente a CONTRATANTE ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independente de 

outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

f) No caso de impossibilidade de disponibilização dos serviços conforme contratados, fica a 

CONTRATADA obrigada a fornecer, pelos mesmos valores pactuados, serviços de qualidade superior; 

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas pela CONTRATANTE; 

h) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 

necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato; 

i) A CONTRATADA deverá implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de 

modo a zelar pela boa, correta, eficaz e completa execução dos serviços contratados, aceitar e facilitar a 

fiscalização, atendendo prontamente às correções, observações e exigências apresentadas pela 

Fiscalização; 

j) Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos serviços 

contratados, sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE; 

k) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus prepostos, podendo a CONTRATANTE solicitar 

a substituição de qualquer técnico cuja permanência seja, a critério da CONTRATANTE, considerada 

inadequada na área de trabalho; 

l) Executar os serviços contratados observando as normas adotadas pela CONTRATANTE, quando 

prévia e expressamente formalizada à CONTRATADA; 

m) Zelar para que seus prepostos envolvidos na prestação dos serviços contratados se apresentem 

convenientemente trajados e devidamente identificados; 

n) Orientar o CONTRATANTE quanto ao melhor uso dos equipamentos; 

o) Manter técnicos habilitados em serviços; 

p) Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados; 

q) Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna, bem como atender às 

normas e portarias sobre segurança e saúde do trabalho e providenciar os seguros exigidos em Lei, na 

condição de única responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e 

jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na execução dos serviços; 

r) Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do Contrato sem autorização 

expressa da CONTRATANTE; 
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s) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação 

social e trabalhista em vigor, especialmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do 

contrato; 

t) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem 

a incidir sobre o objeto do contrato; 

u) Executar os serviços conforme o estabelecido neste Contrato e de acordo com as necessidades do 

CONTRATANTE, devendo ainda fiscalizar o nível de qualidade, visando manter a eficiência e eficácia 

dos serviços prestados; 

v) Executar os serviços com equipamentos e vestuário apropriados, respeitando as normas referentes à 

segurança e acidente do trabalho; 

w) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto este Contrato, 

sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença, falta ao serviço e demissão 

de empregados; 

x) A demissão não terá em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE, 

sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos encargos e obrigações 

sociais, trabalhistas e fiscais; 

y) Apresentar sugestões que viabilizem a melhoria, expansão ou adequação do sistema e seus 

componentes, devendo o acatamento ser de responsabilidade da CONTRATANTE; 

z) Reparar, corrigir, remover ou substituir o material, no total ou em parte, objeto do Contrato, quando 

constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço. 

 

5. DA SUBCONTRATAÇÃO 

5.1  Não será admitida a subcontratação do objeto sem autorização expressa da CONTRATANTE. 

 

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1. Os produtos/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes na proposta; 

6.2. Os produtos/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

notificação da contratante, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

6.3. Os produtos/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e consequente aceitação. 
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6.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo; 

6.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado até o 15º dia contados do recebimento definitivo dos produtos/serviços, 

condicionado a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica/Fatura correspondente e demais documentos 

pertinentes, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação dos 

valores; 

7.2. Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento, o valor será atualizado pela variação acumulada 

do IPCA/IBGE, ocorrida entre a data de seu adimplemento e a do efetivo pagamento, calculada pro rata 

tempore. 

 

8. DAS SANÇÕES 

8.1 Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração ao proponente que convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta:   

8.1.1 Propor objeto que não atenda a especificação técnica; 

8.1.2 Não entregar o produto proposto; 

8.1.3 Apresentar documentação falsa; 

8.1.4 Causar atraso na execução do objeto; 

8.1.5 Não mantiver a proposta; 

8.1.6 Comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.7 Declarar informações falsas; e 

8.1.8 Cometer fraude fiscal. 

8.2 Independentemente das sanções do item anterior, a declaração de inidoneidade será aplicada ao 

licitante que:  

8.2.1 Fizer declaração falsa;  

8.2.2 Apresentar documento falso;  

8.2.3 Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

procedimento;  
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8.2.4 Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça fraude 

ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  

8.2.5 Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  

8.2.6 Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 

atos ilícitos praticados;  

8.2.7 Tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma 

da lei.  

8.3 Caberá multa compensatória a ser calculada sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das 

demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos 

decorrentes da recusa, ao licitante que:  

8.3.1 Apresentar declaração falsa: multa de 20% (vinte por cento);  

8.3.2 Deixar de apresentar documento: multa de 10% (dez por cento);  

8.3.3 Não mantiver sua proposta: multa de 20% (vinte por cento);  

8.4 Caberá multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ao 

licitante que se recusar injustificadamente, após ser considerado adjudicatário e dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, não fornecer o objeto proposto, sem prejuízo de indenização 

suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de 

licitar e contratar com a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 

garantida a ampla defesa.  

8.5 A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração ou com a declaração de 

inidoneidade.  

8.6 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na minuta do 

Contrato. 

8.7 As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, 

assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 

8.8 As multas pecuniárias serão recolhidas no Banco do Brasil, agência 0140-6 - C/C 1729-9, 

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, sob pena de inscrição em dívida ativa municipal. 

8.9 As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente. 

 


