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APRESENTAÇÃO 

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) é uma instituição de ensino superior 
pública, famosa pela qualidade de ensino, é uma das maiores universidades 
estaduais do Brasil.  
 

Com mais de 45 anos de atuação plena, que soma sua tradição a uma 
reconhecida trajetória de excelência em ensino, pesquisa e extensão.  
 

Em 2019 a Universidade foi apontada em cinco rankings internacionais. The 
Times Higher Education Latin America University Ranking considerou a UEL entre 
as 48 melhores da América Latina e na 5a posição entre as Instituições estaduais 
de Ensino Superior do Brasil. O Times Higher Education colocou a UEL entre as 
três melhores do Paraná, permanecendo como a 1a pública estadual do Paraná. 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de 
Londrina (FAUEL) é uma organização sem fins lucrativos, que busca utilizar os 
benefícios científicos, tecnológicos, culturais, sociais, econômicos e de 
infraestrutura da UEL a serviço de seus parceiros.  
 
A comunidade, os governos federal, estadual e municipal e empresas privadas, 
podem contar com o suporte da FAUEL na administração de convênios e 
contratos para a realização de atividades de interesse público.  
 
A FAUEL é a responsável jurídica pelas atividades realizadas no âmbito do 
contrato SMGP-0053/2019, entre PML e FAUEL. Que consiste em um conjunto 
de 9 ações voltadas à modernização da Gestão Pública Municipal. 

O Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública da UEL (NIGEP) resulta do trabalho 
cooperativo de um grupo de professores do Centro de Estudos Sociais Aplicados 
CESA e visa pesquisar, acompanhar, avaliar, informar, compartilhar, assessorar 
e propor políticas públicas.  
 
 

Neste sentido, o NIGEP representa um espaço acadêmico interativo e 
interdisciplinar que busca congregar representantes de diversas áreas de 
conhecimento, com o objetivo de promover análises e debates mais profícuos e 
abrangentes na gestão das políticas públicas.  
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Este caderno técnico tem por objetivo a implantação de processos e 

métodos para a manutenção de equipamentos com suporte em eletrônica e 

eletrotécnica, visando à melhor performance dos serviços e à eficiência na gestão 

dos bens públicos.  

O bom funcionamento desses equipamentos faz com que o 

desenvolvimento dos serviços ocorra de maneira ágil e os custos envolvidos sejam 

minimizados. Com isso, serão abordados alguns tipos de manutenção, conceituados 

mais à frente, mostrando-se as diferenças e benefícios de cada um.  

É muito comum identificar, nos órgãos públicos, a presença de aparelhos 

em desuso por falta de assistência, o que não somente traz transtornos aos 

funcionários, mas também provoca atrasos na entrega dos serviços à população, sem 

contar seu custo. 

É importante ter métodos bem definidos, com um sistema de inventário, 

para conhecimento de todos os equipamentos pertencentes ao município. Nessa 

perspectiva, é primordial a colaboração dos servidores e gestores, seguindo-se as 

estratégias estabelecidas e normas vigentes, para a obtenção de resultados 

satisfatórios.  

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  
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2.1 Tipos de Manutenção 

 

De acordo com a NBR 5462, de 1994, que define os termos relacionados com 

a Confiabilidade e a Mantenabilidade, existem três tipos de manutenção, com 

significados e objetivos diferentes: a Manutenção Corretiva, a Preventiva e a 

Preditiva.  

Manutenção Preditiva refere-se àquela que tem como objetivo garantir 

qualidade aos serviços, pois aplica técnicas de análise, através de amostragens e 

supervisões centralizadas, para que sejam diminuídas as manutenções preventivas e 

corretivas. Manutenção Preventiva visa à redução de falhas e degradação do item e, 

para isso, realiza a manutenção antecipada, com periodicidade predeterminada. Já a 

Manutenção Corretiva é aquela ocorrida após a pane, a qual tem o propósito de 

consertar o item, para que volte a desempenhar sua função. 

A NBR 5674/2012 enfatiza que a Manutenção Corretiva se caracteriza por 

focalizar aqueles itens que precisam de uma ação imediata, para que se dê 

prosseguimento ao uso de sistemas, elementos ou componentes das edificações, a 

fim de se amenizar graves ricos ou prejuízos às pessoas e ao patrimônio. De acordo 

com Marques (2010), esse tipo de manutenção pode ter duas classificações, 

dependendo das ações adotadas: 

2 CONCEITOS 
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Manutenção corretiva planejada: é aquela na qual há um acompanhamento 

do problema, mas em que se decide continuar com o equipamento em operação, até 

que ocorra a falha. É importante que essa decisão seja pautada em um estudo 

técnico e financeiro. 

Manutenção corretiva não planejada: ação tomada apenas depois que 

acontece a falha e de maneira aleatória e impulsiva. 

No caso de se optar pela manutenção corretiva, é essencial que se tenham 

recursos, peças de reposição e mão de obra, para uma rápida ação. Esse tipo de 

manutenção deve ser feito apenas em equipamentos de média ou baixa 

complexidade. 

Neste caderno, serão abordados tipos distintos de equipamentos e, por isso, 

é importante conceituar as diferenças existentes em relação ao seu princípio físico. 

 

2.2 Tipos de Equipamentos 

 

• Eletromecânicos: são aqueles que têm como comando e força a 

eletricidade, ao invés da combustão, trazendo em seu mecanismo componentes 

elétricos e mecânicos. 

• Eletrotécnicos: equipamentos que utilizam corrente alternada e 

geralmente tensões maiores. 

• Eletrônicos: são compostos por circuitos elétricos e eletrônicos, 

conectados à rede elétrica de baixa tensão, empregando a eletricidade para 

processar ou transmitir informações. 
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• Eletroeletrônicos: são dispositivos que incluem a parte eletrotécnica 

(tensões mais elevadas e corrente alternada), junto com a parte eletrônica. São 

equipamentos que geralmente fazem a conversão de um para o outro. 
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Nesta seção, serão focalizados temas comuns a todos os tipos de 

equipamentos. Há alguns procedimentos indispensáveis que devem ser definidos 

para implantação de um programa de manutenção, como inventário, classificação 

dos equipamentos, tipo de contrato, entre outros. 

 

3.1 Inventário 

 

As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) 

tiveram sua aprovação em 2008 e trouxeram uma grande contribuição à 

Contabilidade Governamental, no Brasil. Antes dessa norma, o enfoque era 

conferido apenas ao orçamento. Seu diferencial foi dar enfoque também ao 

patrimônio, introduzindo novas práticas que visam à maior transparência e 

confiabilidade nas informações, consonantes aos padrões internacionais. Com isso, 

alguns procedimentos dentro da gestão de patrimônio ganharam mais relevância.  

A gestão patrimonial sempre passou por desafios em relação ao controle dos 

bens, aquisição, tombamento, inventário, baixa, além de uma série de outros, 

constantes na rotina desse setor. Dada a importância do tema, nesta subseção, serão 

tratados alguns pontos relevantes sobre o inventário. 

Conhecer a quantidade e quais equipamentos existem na instituição é de 

extrema relevância para o setor de patrimônio e manutenção. Fazer o levantamento 

dos equipamentos é algo de baixa complexidade, porém, leva-se um tempo 

3 INSTRUÇÕES GERAIS 

1.  
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considerável, dependendo da quantidade existente. Um dos maiores problemas é o 

processamento desses dados obtidos, para que sejam utilizados no gerenciamento 

da manutenção desses itens. 

 

3.1.1 IN nº 205, de 08 de abril de 1988  

 

 A IN nº 205/1988 tem o objetivo de minimizar custos do uso de materiais para 

órgãos da União que integram o Sistema de Serviços Gerais (SISG), a partir de 

técnicas modernas de gestão. Apesar de não valer para municípios, pode-se utilizá-

la como base para estes elaborarem suas normativas em relação ao assunto. Como 

não há um Decreto para o município de Londrina1, serão descritas algumas definições 

de acordo com a referida IN nº 205/1988. 

A definição do inventário físico o considera como um meio de gestão para 

análise dos saldos de estoque de materiais permanentes e equipamentos, que se 

encontram em posse da entidade. Os tipos de inventários físicos existentes são: 

• Inicial: tem o intuito de identificar e registrar os bens que estarão sob 

supervisão de uma nova unidade de gestão criada. 

• Anual: tem por objetivo comprovar a quantidade de bens do acervo da 

unidade, em 31 de dezembro do exercício vigente. 

• Transferência de responsabilidade: ocorre no caso da troca de dirigentes. 

• Extinção ou transformação: quando há a extinção da unidade gestora. 

• Eventual: realizada a qualquer tempo, segundo a iniciativa do gestor ou fiscal. 

 
1 É importante que o município de Londrina elabore sua normativa em relação ao inventário, pois esse é um item 
relevante da gestão de patrimônio. 
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 No item 8.2 da IN nº 205/1988, observam-se alguns pontos que a 

caracterização do material deve conter: 

a) descrição padronizada; 
b) número de registro; 
c) valor (preço de aquisição, custo de produção, valor arbitrado ou preço 
de avaliação); 
d) estado (bom, ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável); 
e) outros elementos julgados necessários. (IN 205/1988, p. 6) 

  

Sabe-se que as instituições públicas contam com uma série de materiais e 

equipamentos antigos, os quais muitas vezes já saíram de linha. Nesse caso, a 

instrução diz que, se o valor da aquisição é desconhecido, deve-se avaliar conforme 

bem semelhante com o mesmo estado de conservação, de acordo com o preço de 

mercado. 

A instrução normativa ainda aventa a possibilidade de realização do Inventário 

Rotativo, que consiste em um levantamento dos materiais pertencentes ao estoque, 

de maneira contínua, em função de uma programação, para que nenhum item fique 

fora desse recenseamento, no decorrer do exercício.  

Além dessa opção, em caso de acervos de grande porte, pode-se utilizar o 

Inventário por Amostragens. Nessa espécie, são feitas verificações, em bases 

mensais, de amostras de itens relativos a grupo ou classe e se expande a 

interpretação desses resultados aos demais. Para melhor identificação e controle dos 

materiais e equipamentos, devem receber um número sequencial de registro 

patrimonial. 
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3.1.2 Decretos Municipais 

 

Além dessa instrução normativa abordada, há alguns municípios que possuem 

decretos específicos voltados à gestão de bens patrimoniais.  

Em São Paulo, o Decreto nº 53.484, de 2012, alterado pelo Decreto nº 56.214, 

de 2015, institui o sistema de bens patrimoniais móveis no âmbito da administração 

direta do município. Esse Decreto apresenta alguns conceitos, traz a obrigatoriedade 

do uso das chapas com identificação patrimonial e os dados que elas devem conter. 

No seu Art. 6º, consta a elaboração do inventário analítico anual; depois, abordam-

se os procedimentos para a incorporação, movimentação, transferência e baixa de 

bens, entre outros pontos. 

Já o município de Lages possui o Decreto nº 17.734, de 07 de outubro de 2019, 

dispondo especificamente sobre os procedimentos para inventário anual dos bens 

móveis do ativo permanente do município, estabelecendo regras no que diz respeito 

ao tombamento, aquisição, movimentação, uso e conservação do patrimônio. Além 

disso, institui uma comissão especial para cumprir o Decreto, com a responsabilidade 

de realizar vistorias e conferências, a fim de zelar pela manutenção e controle dos 

bens. Ademais, focaliza diversos pontos importantes em relação ao tema e, em seu 

Anexo I, há um passo a passo dos procedimentos para realização do inventário, 

dividido em três etapas: planejamento, execução e conclusão.  

Há outros municípios que possuem Decretos e Manuais, como é o caso  da 

Prefeitura de Fortaleza, que dispõe de um Manual de Gestão de Patrimônio Móvel, 

instituindo regras para a realização da gestão do patrimônio municipal, contendo 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2012/5348/53484/decreto-n-53484-2012-institui-o-sistema-de-bens-patrimoniais-moveis-sbpm-no-ambito-da-administracao-direta-do-municipio-de-sao-paulo
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2015/5621/56214/decreto-n-56214-2015-introduz-alteracoes-no-decreto-n-53484-de-19-de-outubro-de-2012-que-dispoe-sobre-o-sistema-de-bens-patrimoniais-moveis-sbpm-no-ambito-da-administracao-direta-do-municipio-de-sao-paulo
https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/lages/decreto/2019/1773/17734/decreto-n-17734-2019-dispoe-sobre-procedimentos-relacionados-ao-inventario-anual-dos-bens-moveis-do-patrimonio-publico-municipal-e-da-outras-providencias
https://planejamento.fortaleza.ce.gov.br/images/redes_corporativas/patrimonio/manual_patrimonio_movel.pdf
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normas para a inventariação. Cabe a cada um criar seus procedimentos e normativas, 

para que esse processo seja feito, trazendo benefícios à gestão de patrimônio. 

 

3.1.3 Formulário de Cadastramento de Equipamento 

 

Para fazer o controle dos equipamentos, pode-se adotar formulários contendo 

as principais informações do bem, para posterior inserção em sistema de gestão. Calil 

e Teixeira (1998) fazem uma proposta de formulário, conforme Figura 1, onde os 

primeiros quatro itens são de preenchimento obrigatório, visto que contêm as 

informações de identificação, como tipo, fabricante, modelo, número de série e valor 

de aquisição atualizado.  

Já as questões de 5 a 13 são relativas à avaliação do equipamento, como a 

idade, condição de funcionamento, frequência de quebra, entre outros aspectos. 

Essas informações não são de cunho obrigatório, mas também são muito 

importantes, para que o gestor faça uma avaliação. 

Além disso, é possível que se tenha um planejamento de manutenção, uma 

informação clara do acervo da unidade, a qual possa estabelecer critérios e metas de 

manutenção, contratação, elaboração de uma manutenção preventiva e uma série 

de outras possibilidades que essas informações pressupõem. 

O município pode adequar o formulário à sua realidade, incluindo itens que 

julgue importante e excluindo aqueles com menos relevância. 
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Figura 1: Formulário para cadastramento individual de equipamento 

 
 

Fonte: Calil e Teixeira (1998) - USP 

Formulário nº __________________ (não preencher)

1. Tipo: ______________________ Código do equipamento: -

2. Fabricante _________________

3. Modelo: ___________________ Número de série:

4. Valor de aquis ição atual izado: R$ _________________________________________________

5. Número de reparos  do equipamento nos  úl timos  6 meses : ______________________________

6. Idade aproximada do equipamento

Menos  de 1 ano Entre 2 e 4 anos Mais  de 10 anos

Entre 1 e 2 anos Entre 4 e 10 anos Desconhecida

Esclarecer a  s i tuação do equipamento em caso de desconhecimento

Novo = N

Seminovo = S

Velho = V

7. Condição de funcionamento do equipamento:

Funciona satis fatoriamente

Funciona precariamente

Não funciona

8. Especi ficar número médio de uti l i zação/intervenções  por semana executado com esse 

equipamento especi ficamente _______________________________________________________

9. Informar o número de operadores  que uti l i zam o mesmo equipamento: __________________

10. Número de operadores  que tiveram cursos  de operação de equipamento: ________________

11. Esclarecer como é fei ta  a  manutenção do equipamento

Somente internamente Mais  do que uma a l ternativa

Somente através  do fabricante/representante Não houve manutenção até o momento

Somente por prestadores  de serviços

12. Em caso de já  ter ocorrido manutenção do equipamento, em sua opinião a  qual idade da

manutenção executada foi :

Ruim = R

Média  = M

Boa = B

13. Quando o equipamento é enviado para  manutenção, qual  o tempo médio (em dias ) de seu

retorno para  operação? __________________ (dias )

Comentários : ______________________________________________________________________

FORMULÁRIO PARA CADASTRAMENTO INDIVIDUAL DE EQUIPAMENTO
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3.2 Classificação dos Equipamentos por Grupos de Compatibilidade  

 

É importante estabelecer uma classificação dos equipamentos, pois esta 

possibilita saber a quantificação material e humana, ocorrendo a divisão mais 

eficiente dos profissionais, segundo suas especialidades. 

A separação pode ser feita conforme o princípio físico de funcionamento do 

equipamento. Pode-se separar, por exemplo, por grupo de equipamentos 

eletrônicos, equipamentos de mecânica, eletromecânicos e eletrotécnicos, ou ainda 

fazer a separação de acordo com o suporte técnico de cada um, entre outros grupos. 

Há alguns equipamentos que necessitam de um contrato específico, pois sua 

manutenção é feita por empresas especializadas, como é o caso dos ares-

condicionados e elevadores. 

A divisão fica a critério de cada órgão, dependendo das especificidades do local. 

Essa separação tem por finalidade trazer algumas facilidades, como a estrutura 

necessária para manutenção de cada grupo, melhor gerenciamento de manutenções 

externas e também a produtividade e custo de mão de obra, além de ajudar na 

definição do perfil profissional que irá atuar em cada conjunto. 

 

3.3 Criticidade dos Equipamentos 

 

Para Moss e Woodhouse (1999), a criticidade pode ser definida como uma 

ferramenta para diferenciar os equipamentos em relação à sua importância, dentro 

do processo produtivo, no tocante à segurança, meio ambiente, qualidade, entre 

outros critérios. Irá identificar, no contexto operacional, quais seriam as 
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consequências, caso os equipamentos parem ou tenham um baixo desempenho, 

provocando determinados impactos, como acidentes com pessoal, custos 

econômicos e operacionais.  

Para fazer essa classificação dos equipamentos, pode-se utilizar o Método ABC 

com criticidade, almejando separar os itens, de acordo com seu grau de importância: 

Criticidade A: corresponde a Alta Criticidade, ou seja, essa máquina ou 

equipamento pode interromper ou diminuir a produção, tem peças de difícil 

reposição, não existe um backup, afeta a segurança e o meio ambiente e a qualidade 

dos produtos ou serviços. Nesse caso, a recomendação é que esse equipamento faça 

parte de uma manutenção preditiva ou preventiva, com base no tempo, devendo ser 

constantemente inspecionado. 

Criticidade B ou Média Criticidade: afeta a produtividade, mas de maneira 

recuperável, existe um backup e seus danos financeiros são menores. Nesse caso, 

deve-se fazer uma manutenção preventiva, com inspeções programadas. 

Criticidade C ou Baixa Criticidade: não influi na produção, nem na qualidade 

do produto ou serviço, causa danos leves e não tem danos financeiros significativos. 

Nessa hipótese, a melhor opção é a aplicação da manutenção corretiva. 

 

3.4 Tipos de Contrato 

 

Há dois tipos de contratos existentes para contratação de manutenção externa: 

contrato por período determinado e contrato continuado. 

O contrato por período determinado é usado, normalmente, para uma 

manutenção corretiva e de um equipamento específico. De acordo com o Art. 57 da 
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Lei nº 8.666/1993, esse tipo de contrato pode ser prorrogado somente nos casos 

especificados no § 1º, conforme consta abaixo: 

 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 
das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do 
contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de 
trabalho por ordem e no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos 
limites permitidos por esta Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 
ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive 
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, 
impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das 
sanções legais aplicáveis aos responsáveis. (BRASIL, 1993, p. 36). 

 
 
 Já os contratos executados de forma contínua são empregados nos casos 

de períodos longos, normalmente para a manutenção preventiva e corretiva. Nesse 

caso, o Art. 57 no parágrafo II determina que sua prorrogação poderá ser feita em 

iguais e sucessivos períodos, visando sempre à opção mais vantajosa para a 

Administração Pública, limitando-se essa prorrogação em até sessenta meses. 

 

3.5 Instruções Socioambientais 

 

 A contratada deve se responsabilizar pela destinação correta dos lixos 

eletrônicos gerados, além de outros itens decorrentes da manutenção, como peças, 
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óleos, lubrificantes ou quaisquer itens inutilizados no serviço. É importante que essa 

responsabilidade esteja contida no Termo de Referência.  

 Quanto aos equipamentos eletroeletrônicos, a Lei nº 12.305/2010 institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, no seu Art. 33, fixa a obrigatoriedade da 

implantação de sistemas de logística reversa, a qual é a área da logística que tem por 

objetivo retornar os materiais já utilizados, trazendo-os novamente para o processo. 

Além do reaproveitamento e descarte correto, tem como foco a preservação 

ambiental. 
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 O município de Londrina possui pouco mais de 23 mil equipamentos, segundo 

planilhas fornecidas pelas Secretarias, com dados de 2018. Mais de 80% desses itens 

não têm nenhum contrato de manutenção, enquanto 1% está em desuso.  

 A Tabela 1 demonstra todos os equipamentos, em ordem decrescente, 

iniciando com os de maiores quantidades. Sabe-se que 82% deles estão 

concentrados em três Secretarias (Educação, Saúde e Assistência Social), as quais 

possuem setor específico de manutenção. Porém, com a alta demanda e a 

complexidade de alguns equipamentos, não há como atender a todo o efetivo. Com 

isso, faz-se necessário observar os principais equipamentos, tanto pela quantidade 

quanto pela importância do seu desempenho, e estudar a melhor forma de fazer 

uma contratação prévia desses serviços. 

 
 Tabela 1: Relação de Equipamentos do Município 

Descrição Quantidade  Descrição Quantidade  Descrição Quantidade 

VENTILADOR 5138  CADEIRA ODONTOLÓGICA 85  SERRA 10 

TELEVISÃO 1523  APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR 70  APARELHO PARA FOTOTERAPIA 9 

APARELHO DVD 1511  MESA DE SOM 60  BISTURI ELETRÔNICO 9 

RÁDIO 1503  MOTOR DE PORTÃO 60  FOCO CIRÚRGICO 9 

BEBEDOURO 1452  CÂMARA DE VACINA  57  ULTRASOM  9 

TABLET 1248  EXAUSTOR 55  APARELHO DE FOTOTERAPIA 8 

COMPUTADOR 1220  LAVADORA ALTA PRESSÃO 54  AQUECEDOR 8 

IMPRESSORA 1207  AMALGAMADOR  51  BEBEDOURO C/ GALÃO 8 

CAIXA DE SOM 1201  CPU 49  CARDIOVERSOR 8 

MICROFONE  602  AUTOCLAVE 48  ECG  8 

CHROME BOOK 540  DESFIBRILADOR 47  FOGÃO 8 

AR-CONDICIONADO 481  COMPRESSOR DE AR 34  MANGUEIRAS DE HIDRANTE  8 

LIQUIDIFICADOR 353  OXÍMETRO 33  NOBREAK 8 

BALANÇA 350  ROÇADEIRA 33  AMNIOSCÓPIO  7 

GELADEIRA 286  APARELHO DE ULTRASSOM 32  MOTOSSERRA 7 

MICROONDAS 284  BOMBA DE INFUSÃO 28  SWITCH  7 

FREEZER 262  CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 27  CARDIOTOCÓGRAFO 6 

CENTRÍFUGA DE FRUTAS 250  CALCULADORA 23  CORTINA DE AR 6 

TELEFONE 219  MONITOR MULTIPARAMÉTRICO  20  INCUBADORA ESTACIONÁRIA 6 

DATA SHOW 213  MOUSE ÓPTICO 19  MICROSYSTEM 6 

4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS – PREFEITURA DE LONDRINA 

2.  
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CÂMERA DE SEGURANÇA  197  TECLADO 15  OXÍMETRO DE PULSO  6 

NOTEBOOK 189  ELETROCARDIÓGRAFO  14  PROJETOR 6 

MÁQUINA DE LAVAR 179  FURADEIRA 13  RELÓGIO PONTO 6 

FOGÃO  167  INCUBADORA DE TRANSPORTE  13  APARELHO CELULAR 5 

ARMA DE ELETROCHOQUE 147  OFTALMOSCÓPIO 13  BOMBA CENTRIFUGA 5 

FORNO 128  PÁS DESFIBRILAÇÃO/MARCAPASSO 12  DECIBELÍMETRO 5 

RETROPROJETOR 126  BERÇO AQUECIDO 11  FOCO LUMINÁRIA FLEXÍVEL 5 

BATEDEIRA 122  CABO DE OXÍMETRO 11  MONITOR MULTIPARÂMETROS 5 

COIFA 122  DEA 11  APARELHO DE ANESTESIA  4 

REFRIGERADOR 121  RESPIRADOR  11  APARELHO DE RAIO X 4 

INTERFONE 100  ASPIRADOR 10  BETONEIRA 4 

MONITOR 100  ASPIRADOR PARA REDE VÁCUO  10  BILIBERÇO 4 

MULTIPROCESSADOR 100  FRIGOBAR 10  CHAPINHA DE CABELO 4 

DETECTOR FETAL 95  SECADORA DE ROUPAS 10  ESGUICHO REGULÁVEL 4 

        
Descrição Quantidade  Descrição Quantidade  Descrição Quantidade 

ESMERILHADEIRA 4  MÁQUINA FOTOGRÁFICA 2  ESTUFA 1 

FERRO DE PASSAR 4  MESA CIRÚRGICA MECÂNICA 2  EVAPORADORA  1 

FILTRO DE ÁGUA 4  MOTINIVELADORA  2  

FILTRO DE REAPROVEITAMENTO DE 
ÁGUA 1 

GRUPO GERADOR DE ENERGIA, C/ 
TRANSFORMADOR  4  MOTOR ESTACIONÁRIO 2  FOTOCOPIADORA 1 

RESPIRADOR PULMONAR  4  PÁ CARREGADEIRA 2  GRUPO GERADOR 1 

SECADOR DE CABELO 4  PLAINA DESEMPENADEIRA 2  LAVADORADA ULTRASSÔNICA 1 

BERÇO COM FOTOTERAPIA REVERSA 3  SECADORA 2  LIXADEIRA 1 

BOMBA D'ÁGUA 3  SELADORA 2  LP INTERLIGAÇÃO  1 

CENTRÍFUGA INDUSTRIAL 3  SERRA ELÉTRICA  2  MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL  1 

DESENGROSSADEIRA 3  STORAGE 2  MAQUINA DE CORTAR GRAMA  1 

GERADOR  3  TUPIA 2  MÁQUINA DE PINTURA 1 

KARAOKÊ  3  UNIDADE DE CUIDADO INTENSIVO 2  MÁQUINA SECADORA  1 

LUXÍMETRO  3  VENTILADOR PULMONAR  2  MARMITEIRO 1 

MÁQUINA DE COSTURA 3  

VENTILADOR/RESPIRADOR 
PULMONAR 2  MARTELETE ROMPEDOR 1 

MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO 3  ALISADOR DE CONCRETO 1  MEDIDOR DE CANAL 1 

MOTONIVELADORA 3  

APARELHO C/LASER INFRA VERMELHO 
45W 1  MINISYSTEM  1 

MOTOPODA 3  APARELHO CPAP 1  MONITOR FETAL 1 

PLAINA 3  APARELHO DE FAX 1  MOTOGERADOR 1 

SENSOR PARA OXÍMETRO NEONATAL  3  

APARELHO ELETRO-ESTIMULACAO 
MICROPROC. 1  ÔNIBUS  1 

SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO 3  BICICLETA ERGOMÉTRICA  1  PABX 1 

SOPRADOR 3  BISTURI 1  PANIFICADORA 1 

APARELHO BIPAP  2  BOMBA DE VÁCUO 1  PLAINA DE MESA 1 

ARADO 2  BOMBA ORDENHADEIRA 1  POLICORTE 1 

BALANÇA NEONATAL 2  CALIBRADOR DE DECIBELÍMETRO  1  PRAINA DE BANCADA 1 

CALANDRA INDUSTRIAL 
(PASSADEIRA) 2  CÂMARA FRIA 1  PRESSURIZADOR 1 

CARRINHO DE ANESTESIA 2  CAVALO MECÂNICO 1  RADIÔMETRO 1 

CARRO PARA EMERGÊNCIA 2  CENTRAL DE OXIGÊNIO 1  SERRA CIRCULAR 1 

ELEVADOR 2  CENTRAL TELEFÔNICA 1  SISTEMA DE SOM  1 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 2  CONDENSADORA  1  SUB SOLADOR  1 

ESTABILIZADOR 2  ELETROCAUTÉRIO 1  SUPORTE ANESTESIA 1 

GRADE HOME  2  ESMERIL 1  TELA PARA PROJEÇÃO 1 

IMPRESSORA PLOTTER 2  ESPALHADOR DE CALCÁRIO 1  UNIDADES CONDENSADORAS 1 

LAVADORA INDUSTRIAL HOSPITALAR  2  ESPREMEDOR INDUSTRIAL 1  

VENTILADOR DE TRANSPORTE 
ELETRÔNICO  1 

MACACO HIDRÁULICO  2  ESTEIRA ELÉTRICA 1  Total Geral        23.183  

Fonte: Elaborado pelos autores (NIGEP), a partir de planilhas disponibilizadas pelas Secretarias do 
município de Londrina (2018) 
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Conforme pode ser observado, as quantidades mais expressivas são de certos 

equipamentos, como ventiladores, televisores, aparelhos de DVD, rádios, 

bebedouros, tablets, computadores, impressoras, entre outros.  

De acordo com a seção 3.2 deste caderno, é importante que seja feita uma 

classificação por grupos de compatibilidade, para uma análise e distribuição mais 

eficiente dos serviços. Com isso, optou-se pela divisão segundo o suporte técnico 

relacionado a cada equipamento, categorizando-os da seguinte forma: 

 

Tabela 2: Grupos de Compatibilidade 

COMPOSIÇÃO DO GRUPO 

Nº Grupo  Descrição 

1 Suporte em Informática 

2 Suporte em Eletrônica 

3 Suporte em Refrigeração 

4 Suporte em Eletrotécnica 

5 Suporte em Telefonia e Rede 

6 Suporte em Mecânica Industrial 

7 Suporte em Segurança Eletrônica 

Fonte: Elaborado pelos autores (NIGEP) 

  

Os Grupos 1, 3, 5 e 7 serão contemplados em outros estudos. Neste, serão 

analisados, na seção 5.2, os principais problemas em relação aos equipamentos 

classificados como suporte em Eletrônica e Eletrotécnica. 
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4.1 Diagnóstico dos Principais Problemas na Manutenção de Equipamentos do 

Município 

 
 Para se entender de maneira aprofundada qual o funcionamento das 

manutenções de equipamentos do município, foi aplicado um questionário com 

questões estruturadas, no mês de junho de 2020, em 19 Secretarias da Prefeitura de 

Londrina, possibilitando a análise dos principais problemas enfrentados e possíveis 

soluções. Na tabela que segue, constam as Secretarias que retornaram a pesquisa. 

 

 Tabela 3: Relação de Secretarias que retornaram o Questionário 

SIGLA SECRETARIA 

SMAA Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

AMS Autarquia Municipal de Saúde 

CAAPSML Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina 

Controladoria Controladoria-Geral do Município  

DGBM Secretaria Municipal de Gestão Pública - Diretoria de Bens Municipais 

FEL Fundação de Esportes de Londrina 

IPPUL Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina  

SMPOT Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia 

Procuradoria Procuradoria-Geral do Município 

SMOP Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 

SEMA Secretaria Municipal do Ambiente 

SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social 

SMC Secretaria de Cultura 

SME  Secretaria Municipal de Educação 

SMF Secretaria Municipal de Fazenda 

SMI Secretaria do Idoso 

SMPM Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres 

SMRH Secretaria Municipal de Recursos Humanos 

SMTER Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda 

 Fonte: Elaborado pelos autores (NIGEP) 
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 Em relação ao procedimento para solicitação de manutenção de 

equipamentos, mais da metade das Secretarias sempre recorrem à licitação, para 

fazer a contratação. Além disso, há algumas que têm seu setor específico, com 

funcionários que atendem à maior parte de suas demandas. Outras o fazem por meio 

de adiantamento ou apenas pelo orçamento do Plano Plurianual (PPA) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA). As Secretarias que possuem um setor específico de 

manutenção são: 

 

Tabela 4: Secretarias com setor de manutenção 

Secretarias Número Funcionários 

SME  28 

AMS 17 

SMAS 9 

Sec. Planejamento 8 

SMC (Cultura) 3 

Fonte: Elaborado pelos autores (NIGEP) 
  

 

 Dessa forma, percebe-se que a Secretaria de Educação dispõe da maior 

quantidade de funcionários, no setor manutenção, pois, como possui mais de 80% 

dos equipamentos do município, nela se gera maior demanda de mão de obra. Outra 

Secretaria com expressiva equipe é a da Saúde, contando com 17 servidores. Porém, 

grande parte dos itens que integram a área de saúde exigem mão de obra 

especializada, por conta do seu nível de complexidade. Assim, para esses 

equipamentos, será feito um estudo específico, abordando todos os pontos 

pertinentes. 

 Com o intuito de satisfazer diferentes demandas de manutenção, não somente 

de equipamentos, esses setores contam com especialidades diversas, como, por 



 

27  
 

 

 

                                                                                                          

exemplo, marceneiro, pedreiro, pintor, mecânico automotivo, eletricista, entre 

outros. Já os servidores da Secretaria de Planejamento são exclusivamente 

destinados a serviços de informática. 

  Algumas Secretarias possuem contratos específicos de manutenção, tanto 

preventiva quanto corretiva, para ar-condicionado, telefonia, impressora, gerador e 

elevador. Há também contratos compartilhados, como é o caso da merenda, que 

inclui a manutenção dos utensílios de cozinha, como forno, micro-ondas, 

liquidificador etc. Já 57% das Secretarias não dispõem de nenhum tipo de contrato 

com essa finalidade. 

 Quanto ao controle de materiais e existência de um almoxarifado para sua 

distribuição, as Secretarias trabalham de formas diversas, mas aquelas que têm setor 

próprio de manutenção também contam com um almoxarifado, exceto a Secretaria 

de Planejamento.  

 As principais origens de reclamações dos usuários referem-se a computadores, 

notebooks e tablets, de modo que 11 das 19 Secretarias consultadas indicaram esses 

itens, seguidos de ar-condicionado e fogão/geladeira/forno/freezer, conforme é 

possível verificar no Gráfico 1. 
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 Gráfico 1: Principais origens das reclamações de usuários. 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores (NIGEP), a partir de questionário aplicado às Secretarias (2020) 
 

  

 Quanto ao questionamento sobre os principais equipamentos com maior 

dificuldade de manutenção, o Gráfico 2 mostra que, em primeiro lugar, vem o ar-

condicionado, logo após, fogão/geladeira/freezer/micro-ondas, seguidos de 

computadores, notebooks e tablets.  

 Sobre os ares-condicionados, entende-se que essa dificuldade surge, pois é 

necessária a mão de obra especializada para tal serviço e, se a Secretaria não possui 

um contrato terceirizado, para manutenção preventiva e corretiva, quando acontece 

a pane, é preciso fazer uma licitação a fim de que o conserto ocorra. Como esse é um 

item com regulamentação própria, será feito um estudo direcionado somente para 

abordar suas particularidades em relação à manutenção. 
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 Há dificuldade também com fogão/geladeira/freezer/micro-ondas, porque a 

maioria das Secretarias não tem contratos prévios, resultando em morosidade no 

reparo do bem. Já quanto aos computadores/notebooks/tablets, isso traz um ponto 

de atenção, uma vez que, hoje, a manutenção de toda a parte de informática do 

município está reunida na Secretaria de Planejamento, que dispõe de 8 funcionários, 

contudo, percebe-se que esse efetivo não é suficiente para toda a demanda existente. 

 

Gráfico 2: Principais equipamentos, com maior dificuldade para manutenção 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores (NIGEP), a partir de questionário aplicado às Secretarias (2020) 

 
 
 

 No tocante aos principais fatores que dificultam a realização da manutenção 

de equipamentos, 14 das 19 Secretarias indicaram a falta de contrato terceirizado 
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para a execução desses serviços. Já recursos nem sempre disponíveis, dificuldade na 

compra de materiais e falta de setor de manutenção obtiveram 8 indicativos, 

conforme se verifica no Gráfico 3. 

 

 Gráfico 3: Principais origens das reclamações de usuários. 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores (NIGEP), a partir de questionário aplicado às Secretarias (2020) 

 
 

 Essa foi uma visão geral dos principais problemas enfrentados pelas 

Secretarias, com respeito aos equipamentos do município. Na próxima seção, tratar-

se-á dos equipamentos com suporte em eletrônica e eletrotécnica, os quais 

compõem parte expressiva desse total de itens. 
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A eletrônica teve seu surgimento ligado à invenção das válvulas, pois foi ela 

que tornou possível a transição de “circuitos elétricos” para “circuitos eletrônicos”, 

dando um novo sentido à eletricidade e trazendo uma grande contribuição à Ciência 

e Tecnologia (MAGON, 2018). 

Há vários dispositivos semicondutores utilizados, como o diodo e o transistor, 

os quais foram os que começaram a ser usados na substituição das válvulas e foi o 

que permitiu a miniaturização da eletrônica. Hoje, nós a encontramos no nosso dia 

a dia, através dos computadores, das telecomunicações, além de diversos outros 

locais em que está presente.  

Há também equipamentos com maiores voltagens, classificados como 

eletrotécnicos, amplamente usados também na área profissional, ajudando a 

otimizar uma infinidade de trabalhos. Além disso, há os que contam com a mecânica, 

utilizando-se de motores para operar sua função. Com isso, não resta dúvida da 

importância de cada um deles, na eficiência das operações. Na Administração Pública, 

não é diferente: são empregados tipos distintos de equipamentos, para que se 

tenham serviços com maior qualidade e agilidade nos processos.  

Assim, nesta seção, serão listados os principais equipamentos em posse do 

município de Londrina e as maiores dificuldades de manutenção. Não serão 

abordados os 1.491 itens lotados na Secretaria da Saúde, pois haverá um estudo 

específico para eles. A categoria de suporte em eletrônica e eletrotécnica será 

composta por: 

5 EQUIPAMENTOS COM SUPORTE EM ELETRÔNICA E ELETROTÉCNICA  

3.  
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Tabela 5: Relação de Equipamentos com Suporte em Eletrônica e Eletrotécnica (PML) 

Item DESCRIÇÃO 
Quantidade de 
Equipamentos 

Nome Grupo 

1 VENTILADOR 5113 Eletrotécnica 

2 TELEVISÃO 1523 Eletrônico 

3 APARELHO DE DVD 1511 Eletrônico 

4 RÁDIO 1503 Eletrônico 

5 CAIXA DE SOM 1201 Eletrônico 

6 MICROFONE  602 Eletrônico 

7 LIQUIDIFICADOR 353 Eletrônico 

8 MICROONDAS 282 Eletrônico 

9 CENTRÍFUGA DE FRUTAS 250 Eletrotécnica 

10 FOGÃO 175 Eletrotécnica 

11 MÁQUINA DE LAVAR 136 Eletrotécnica 

12 FORNO 128 Eletrotécnica 

13 BALANÇA 123 Eletrotécnica 

14 BATEDEIRA 122 Eletrotécnica 

15 MULTIPROCESSADOR 100 Eletrônico 

16 MESA DE SOM 60 Eletrônico 

17 MOTOR DE PORTÃO 60 Eletrônico 

18 EXAUSTOR 54 Eletrotécnica 

19 LAVADORA ALTA PRESSÃO 53 Eletrotécnica 

20 CALCULADORA 23 Eletrônico 

21 FURADEIRA 13 Eletrotécnica 

22 SECADORA DE ROUPAS 10 Eletrotécnica 

23 MOTOSSERRA 7 Eletrotécnica 

24 CORTINA DE AR 6 Eletrotécnica 

25 MICROSYSTEM 6 Eletrônico 

26 PROJETOR 6 Eletrônico 

27 BOMBA CENTRÍFUGA 5 Eletrotécnica 

28 DECIBELÍMETRO 5 Eletrônico 

29 CHAPINHA DE CABELO 4 Eletrônico 

30 ESMERILHADEIRA 4 Eletrotécnica 

31 FERRO DE PASSAR 4 Eletrotécnica 

32 SECADOR DE CABELO 4 Eletrônico 

33 DESENGROSSADEIRA 3 Eletrotécnica 

34 KARAOKÊ  3 Eletrônico 

35 LUXÍMETRO  3 Eletrônico 

36 MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO 3 Eletrônico 

37 MOTOPODA 3 Eletrotécnica 

38 PLAINA 3 Eletrotécnica 

39 SOPRADOR 3 Eletrotécnica 

40 COMPRESSOR DE AR 2 Eletrotécnica 

41 ESTABILIZADOR 2 Eletrônico 

42 MÁQUINA FOTOGRÁFICA 2 Eletrônico 

43 MOTOR ESTACIONÁRIO 2 Eletrônico 

44 PLAINA DESEMPENADEIRA 2 Eletrotécnica 

45 TUPIA 2 Eletrotécnica 

46 ALISADOR DE CONCRETO 1 Eletrotécnica 

47 APARELHO C/LASER INFRAVERMELHO 45W 1 Eletrônico 

48 APARELHO ELETRO-ESTIMULAÇÃO MICROPROC. 1 Eletrônico 

49 CALIBRADOR DE DECIBELÍMETRO  1 Eletrônico 

50 DESFIBRILADOR  1 Eletrotécnica 

51 ELETROCARDIÓGRAFO 1 Eletrotécnica 

52 ESMERIL 1 Eletrotécnica 

53 ESPREMEDOR INDUSTRIAL 1 Eletrotécnica 
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54 ESTEIRA ELÉTRICA 1 Eletrônico 

55 EVAPORADORA  1 Eletrotécnica 

56 FILTRO DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA 1 Eletrotécnica 

57 LIXADEIRA 1 Eletrotécnica 

58 MAQUINA DE CORTAR GRAMA  1 Eletrotécnica 

59 MÁQUINA DE PINTURA 1 Eletrotécnica 

60 MARMITEIRO 1 Eletrotécnica 

61 MARTELETE ROMPEDOR 1 Eletrotécnica 

62 MINISYSTEM  1 Eletrônico 

63 PLAINA DE MESA 1 Eletrotécnica 

64 POLICORTE 1 Eletrotécnica 

65 PRAINA DE BANCADA 1 Eletrotécnica 

66 PRESSURIZADOR 1 Eletrotécnica 

67 SISTEMA DE SOM  1 Eletrônico 

68 TELA PARA PROJEÇÃO 1 Eletrotécnica 

  Total 13502   

 Fonte: Elaborado pelos autores (NIGEP), a partir dos dados da PML (2018) 

 

 O município possui uma estimativa de 13.502 equipamentos com suporte 

em eletrônica e eletrotécnica. Na Tabela 5, foi feita a apresentação em ordem 

decrescente, para se ter uma visualização dos itens com maiores quantidades. 

Dentre eles, os ventiladores vêm em primeiro lugar, com 5113 unidades, seguidos 

por televisão (1523), aparelhos de DVD (1511), rádios (1503) e caixas de som (1201).  

São 68 itens classificados nesses dois grupos, sendo que os cinco primeiros listados 

correspondem a 10.848 (80,36%) do total exposto. Em relação à lotação desses 

equipamentos, 97,32% estão na Secretaria de Educação, conforme é possível 

verificar no Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Quantidade de Equipamentos Eletrônicos e Eletrotécnicos por Secretaria 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores (NIGEP), a partir dos dados da PML (2018) 
 

 
 

 No Gráfico 5, observam-se os diversos equipamentos e Secretarias onde estão 

localizados, evidenciando-se sua porcentagem em relação ao total analisado. A 

legenda está em ordem decrescente, de acordo com sua quantidade. 
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Gráfico 5: Tipos de Equipamentos Eletrônicos e Eletrotécnicos por Secretaria 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (NIGEP), a partir dos dados da PML (2018) 

 
  

 Como o volume é grande, é essencial a atenção na elaboração do contrato 

de licitação. Desse modo, haverá uma seção com os pontos relevantes a serem 

observados, quanto ao termo de referência. 

 Excluindo-se as Secretarias citadas, as quais possuem manutenção 

descentralizada, ficam 143 equipamentos com suporte em eletrônica e eletrotécnica 

desassistidos por um setor ou contrato de manutenção, conforme segue abaixo: 
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Tabela 6: Relação de Equipamentos em Secretarias que não possuem setor de manutenção –  

Classificação por quantidade 

Descrição Quantidade 

CALCULADORA 23 
MICROONDAS 19 
VENTILADOR 16 
TELEVISÃO 9 
MOTOSSERRA 7 
CORTINA DE AR 6 
DECIBELÍMETRO 5 
BOMBA CENTRIFUGA 5 
FOGÃO 5 
PROJETOR 4 
MÁQUINA DE LAVAR 4 
MOTOPODA 3 
LUXÍMETRO  3 
MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO 3 
SOPRADOR 3 
BALANÇA 2 
MOTOR ESTACIONÁRIO 2 
PRESSURIZADOR 1 
APARELHO DVD 1 
MARMITEIRO 1 
CHAPINHA DE CABELO 1 
FILTRO DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA 1 
SECADOR DE CABELO 1 
EXAUSTOR 1 
FERRO DE PASSAR 1 
DESFIBRILADOR  1 
LIQUIDIFICADOR 1 
MICROSYSTEM 1 
ELETROCARDIOGRAFO  1 
ESPREMEDOR INDUSTRIAL 1 
APARELHO C/LASER INFRAVERMELHO 45W 1 
PLAINA DE MESA 1 
MÁQUINA DE CORTAR GRAMA  1 
ESTEIRA ELÉTRICA 1 
CALIBRADOR DE DECIBELÍMETRO  1 
MÁQUINA DE PINTURA 1 
TELA PARA PROJEÇÃO 1 
APARELHO ELETRO-ESTIMULAÇÃO MICROPROC. 1 
ALISADOR DE CONCRETO 1 
FORNO 1 
LAVADORA ALTA PRESSÃO 1 

Total Geral 143 

Fonte: Elaborado pelos autores (NIGEP), a partir dos dados da PML (2018) 

 

 Na Tabela 7, é possível verificar essa separação, de acordo com as Secretarias 

em que esses equipamentos estão lotados. 
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 Tabela 7: Relação de Equipamentos em Secretarias que não possuem setor de manutenção - 
Classificação por Secretaria 

Descrição Quantidade 

ACESF 18 

ALISADOR DE CONCRETO 1 
CORTINA DE AR 6 
MÁQUINA DE LAVAR 1 
MÁQUINA DE PINTURA 1 
MOTOPODA 1 
MOTOSSERRA 4 
PROJETOR 1 
SOPRADOR 3 

CAAPSML 38 

APARELHO C/LASER INFRAVERMELHO 45W 1 
APARELHO ELETRO-ESTIMULAÇÃO MICROPROC. 1 
BALANÇA 2 
CALCULADORA 23 
DESFIBRILADOR  1 
ELETROCARDIOGRAFO  1 
ESTEIRA ELÉTRICA 1 
MICROONDAS 4 
TELEVISÃO 2 
VENTILADOR 2 

IPPUL 2 

PROJETOR 2 
SMAA 7 

LAVADORA ALTA PRESSÃO 1 
MOTOPODA 2 
MOTOR ESTACIONÁRIO 2 
MOTOSSERRA 1 
PLAINA DE MESA 1 

SMDS 22 

ESPREMEDOR INDUSTRIAL 1 
FOGÃO 1 
LIQUIDIFICADOR 1 
MARMITEIRO 1 
MICROONDAS 11 
MOTOSSERRA 2 
TELEVISÃO 5 

SMGP 8 

BOMBA CENTRÍFUGA 5 
FILTRO DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA 1 
FOGÃO 1 
PRESSURIZADOR 1 

SMI 1 

MÁQUINA DE LAVAR 1 
SMPM 33 

APARELHO DVD 1 
CHAPINHA DE CABELO 1 
EXAUSTOR 1 
FERRO DE PASSAR 1 
FOGÃO 3 
FORNO 1 
MÁQUINA DE CORTAR GRAMA  1 
MÁQUINA DE LAVAR 2 
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MICROONDAS 4 
MICROSYSTEM 1 
SECADOR DE CABELO 1 
TELEVISÃO 2 
VENTILADOR 14 

SMRH 14 

CALIBRADOR DE DECIBELÍMETRO  1 
DECIBELÍMETRO 5 
LUXÍMETRO  3 
MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO 3 
PROJETOR 1 
TELA PARA PROJEÇÃO 1 

Total Geral 143 

Fonte: Elaborado pelos autores (NIGEP), a partir dos dados da PML (2018) 

 

 Percebe-se que há uma grande diversidade de equipamentos, mas com 

uma pequena quantidade por item, deixando ainda mais evidente a concentração 

dos equipamentos em poucas Secretarias do município. 

  

5.1  Observações 

 

 No início deste estudo, verificou-se grande dificuldade na realização da 

manutenção dos ventiladores, em virtude da quantidade expressiva lotada na 

Secretaria da Educação, a qual, na ocasião, não contava com profissional eletricista. 

Porém, diante da necessidade não só deste, mas de outros itens, foi admitido um 

eletricista para compor a equipe de manutenção dessa Secretaria, havendo um 

ganho na agilidade da resolução dos problemas e evitando desuso de equipamentos 

passíveis de conserto.  

 Embora alguns assuntos já tenham sido abordados, de maneira aprofundada, 

no decorrer do estudo, aqui serão dispostos alguns tópicos para atenção. 
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5.1.1 Manutenção ou aquisição de novo bem? 

 

 No caso de equipamentos com suporte em eletrônica ou eletrotécnica, que 

possuam valor relativamente baixo, deve-se analisar o que é mais vantajoso: 

contratar-se manutenção corretiva ou fazer a aquisição de um novo bem. Há alguns 

itens que devem ser observados, antes de se tomar essa decisão: 

• Análise do tempo de vida do equipamento, porque, se a média de duração for 

de 10 anos e ele já estiver com 8, por exemplo, será mais compensador 

adquirir-se um novo.  

• Logo, uma forma de se calcular é verificar a vida útil do bem. A manutenção 

do equipamento antigo não pode ultrapassar 10%, por ano, do valor do novo 

equipamento. Se uma TV vale R$ 1.000,00 e dura em média 10 anos, o 

conserto da antiga não deve ser maior que R$ 100,00 por ano.  

• Os equipamentos novos normalmente têm uma eficiência energética maior, 

girando em torno de 10% a menos de consumo de energia, a cada 5 anos. 

• Mas é importante lembrar que muitos equipamentos novos têm uma duração 

inferior à dos antigos, por conta de muitas marcas fazerem uma programação 

da obsolescência de seus produtos, cujo objetivo é estes não terem uma longa 

durabilidade, para que o consumidor venha a trocar o bem. 

• Dessa forma, é importante pesquisar sobre a marca, na hora de se fazer a 

aquisição de novo bem, examinando-se o histórico de reclamações em relação 

a defeitos, vida útil, se as peças de reposição são facilmente encontradas e se 

o custo da manutenção costuma ser alto. 
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5.1.2 Contratos Compartilhados 

 

 Uma alternativa viável, para alguns itens, é fazer a manutenção em contratos 

compartilhados, conforme é possível notar no contrato da merenda e da limpeza, 

onde itens como liquidificador, micro-ondas, freezer, entre outros, estão sob 

responsabilidade da empresa contratada para os serviços citados. Essa é uma forma 

de assegurar a manutenção de elementos importantes, sem que se faça um contrato 

próprio para tal. No caso da Secretaria da Educação, essa é uma opção que está 

funcionando bem.  

 Em casos como os da Secretaria de Assistência Social, Educação e Cultura, é 

possível utilizar seus servidores para atender a essas demandas, visto que têm o 

setor específico de manutenção. Já para Secretarias que não possuem esse 

departamento, pode-se pensar na contratação de serviços terceirizados sob 

demanda, feitos por lotes de equipamentos. 

 

5.1.3 Gestão de Patrimônio 

 

 É de extrema relevância que se tenha um sistema de inventário e que este 

seja atualizado anualmente, havendo uma padronização para todas as Secretarias, 

pois foi constatado que cada uma trabalha de maneira própria; nesse sentido, essa 

integração traria melhor gestão e diagnóstico dos equipamentos pertencentes ao 

município.  

 Outro ponto é a criação de regras em relação ao inventário, que trouxesse 

essa padronização, estendendo-se a todos os órgãos. O item 3.1.2 deste caderno 
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aborda os decretos municipais de gestão patrimonial, podendo ser utilizados como 

base para a criação de uma normativa que se adeque à realidade do município de 

Londrina. Dessa forma, orienta-se fazer o inventário anual, fixando a obrigatoriedade 

da sua realização e instituindo uma comissão especial que irá acompanhar esse 

processo, implementando sua vistoria.  

 

5.1.4 Contrato sob demanda 

 

 Para equipamentos com suporte em eletrônica e eletrotécnica, a 

orientação é fazer um contrato de licitação por lotes de equipamentos para 

manutenção corretiva, com fornecimento de peças e sob demanda, ou seja, será 

efetuado pagamento somente quando ocorrer a falha ou pane do equipamento e for 

solicitada sua manutenção. 
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6.1 Objeto da Contratação 

 

O objeto da contratação deve apresentar os principais elementos que o 

identificam, sendo descrito de maneira clara e sucinta. Nesse caso, constitui-se na 

Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos, onde se deve especificar 

para qual equipamento está sendo feita essa contratação, englobando o 

fornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços. É importante que 

seja definido também se a manutenção será preventiva e corretiva ou apenas 

corretiva.  

O objeto contempla o fornecimento das ferramentas e insumos necessários 

para a plena execução da manutenção, além dos equipamentos de proteção 

individual e coletivo, incluindo a quantidade de mão de obra adequada para o 

desenvolvimento dos trabalhos, sempre atentando às legislações vigentes. 

Caso o equipamento seja de criticidade A e não se possa pausar seu 

funcionamento, inclui-se o plantão técnico emergencial. Ademais, deve-se 

mencionar as especificações técnicas do equipamento. 

 

 

 

6 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 



 

43  
 

 

 

                                                                                                          

6.2 Descrição dos Serviços 

 

Os serviços de Manutenção de Equipamentos com Suporte em Eletrônica e 

Eletrotécnica deverão atender a todas as etapas do processo de operacionalização, 

segundo as necessidades expostas pelo contratante.  

 É importante que a execução das atividades esteja sob a responsabilidade 

técnica de profissional especializado em área relacionada ao objeto do contrato, 

tendo posse do registro no Conselho correspondente à sua formação, observando-

se as normas em vigor. Além disso, é fundamental que a equipe operacional seja 

composta por número suficiente e por profissionais qualificados. 

Dentre as atividades que deverão ser executadas pelo Contratado, algumas se 

destacam: 

a) Serviços de Manutenção Preventiva: 

• Inspeção dos equipamentos; 

• Testes de funcionamento visuais, sonoros, entre outros que 

necessitarem ser feitos; 

• Limpeza, medições e outros procedimentos pertinentes, de acordo com 

o equipamento; 

• Emissão de laudo técnico mensal. 

 

b) Serviços de Manutenção Corretiva: 

• Essas manutenções ocorrerão quando houver a necessidade de 

reparação de falhas e panes, para que o equipamento retome seu pleno 

funcionamento. 
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• Realizar a troca de peças, quando realmente necessário para conserto 

do item. 

• Proceder às atualizações técnicas e corretivas, conforme o 

recomendado pelo fabricante, para que seja possível o integral uso dos 

equipamentos. 

• Emitir laudos dos atendimentos feitos, em função das especificações 

impostas pela Contratante. 

 

c) Serviços de Gerenciamento: 

• Dar suporte, no local ou de maneira remota, aos serviços de 

manutenção dos equipamentos, visando sempre à melhor forma de execução dos 

mesmos; 

• Programar os horários de execução dos serviços, correspondendo ao 

acordado no contrato.  

• Emitir, mensalmente, laudos técnicos relativos aos serviços realizados, 

contendo detalhamento do atendimento, além de data e assinatura do técnico 

responsável. 

 

Seguem alguns pontos relevantes que deverão ser observados, na execução 

do contrato: 

• As manutenções devem ser realizadas segundo as prescrições 

recomendadas pelo fabricante, respeitando-se sempre as normas vigentes. 

• É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de materiais, 

insumos e equipamentos para a realização dos serviços. 
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• Após a execução dessas rotinas, deverão ser feitos relatórios de vistorias 

detalhados, nos quais constam certas informações, como serviços prestados, peças 

substituídas, estado geral do equipamento. Esses relatórios deverão ser averiguados 

pela fiscalização da Contratante e feita a emissão do laudo técnico. 

• Definir procedimentos para troca de peças, as quais deverão ser 

obrigatoriamente novas e originais do fabricante do equipamento. Em casos 

excepcionais, quando não for possível a aquisição de peças novas, poderão ser 

utilizadas remanufaturadas, em perfeitas condições de uso e aprovadas pela 

Contratante, desde que não haja problemas no funcionamento e características do 

equipamento em questão. 

• Para substituição de peças, deve-se apresentar relatórios assinados pelo 

responsável técnico da Contratada, com as devidas justificativas, sempre atentando 

para a real necessidade da troca, além de conter a estimativa de valor do item. 

• A destinação correta das peças substituídas fica sob responsabilidade da 

Contratada, a qual deverá fazer o descarte, de acordo com as normas ambientais 

vigentes. 

• Caso se necessite da remoção do equipamento ou parte dele, pela 

Contratada, para conserto em outro local, deve-se constar a responsabilidade da 

mesma nas despesas e riscos de transporte. É imperioso que se registrem, também, 

os prazos e horários em que deverão ser feitas essas manutenções. 

• Estipular procedimentos para solicitação dos serviços técnicos, que 

deverão ser feitos por cada unidade usuária, sendo importante constar, no chamado: 

o local da assistência, o problema apresentado pelo equipamento e o nome do 

responsável que está fazendo a solicitação. 
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• Deve-se inserir item sobre a garantia de serviços padronizados e sua 

importância para uma entrega sem modificações na qualidade.  

6.3 Obrigações Gerais da Contratada 

 

A Contratada será integralmente responsável pela prestação dos serviços, de 

acordo com as normas válidas, pela operacionalização e manutenção de 

equipamentos. É fundamental que sejam observadas as seguintes obrigações: 

 

6.3.1 A Contratada tem responsabilidade exclusiva pelos danos ou prejuízos às 

instalações e pessoas, tanto do município quanto de terceiros, assim como 

pelas providências e custos resultantes da prestação do serviço, inclusive 

danos acarretados por comportamento indevido de seus funcionários, não 

restando qualquer ônus à Contratante. 

 

6.3.2 Fornecer todos os materiais, ferramentas, acessórios, insumos e mão de obra, 

para a integral execução dos serviços. 

 

6.3.3 Tem responsabilidade no cumprimento de todas as condições e acordos, com 

respeito às legislações técnicas, trabalhistas e sociais em vigência, quanto ao 

pessoal responsável pelos serviços de manutenção de equipamentos 

eletrônicos. 

 
6.3.4 Providenciar o pagamento de impostos, taxas e obrigações fiscais, de maneira 

geral, que incidirem sobre o objeto do contrato. 
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6.3.5 Manter as condições que resultaram na qualificação e habilitação impostas no 

processo de licitação, durante toda a execução do contrato. 

 
6.3.6 Utilizar os locais de execução dos serviços, exclusivamente, para prestar 

atendimento ao objeto do contrato. 

 

6.4 Obrigações quanto aos Funcionários da Contratada 

 

6.4.1   Para a prestação dos serviços, a Contratada considerará idade mínima de 18 

anos, para contratação do quadro de funcionários. 

 

6.4.2 Manter seus trabalhadores devidamente identificados, por meio de uniformes, 

crachás com fotos recentes, além dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI). 

 

6.4.3 Dispor de número suficiente de funcionários, para a plena efetivação dos 

serviços. 

 
6.4.4 O Responsável Técnico deve ter formação superior compatível com a função, 

além de ser inscrito no Conselho Regional correspondente à sua área de 

atuação. 
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6.4.5 Todos os trabalhadores devem possuir experiência anterior na função, 

podendo ser solicitada a comprovação, através da cópia da carteira de 

trabalho. 

 
6.4.6 A Contratada deve apresentar a documentação que comprove o cumprimento 

das normas trabalhistas, tanto no ato da assinatura do contrato quanto em 

sua prorrogação. 

 
6.4.7 Apresentar a listagem de funcionários que compõem o quadro, para 

atendimento do objeto, e fazer a comunicação imediata à Contratante, em 

caso de admissões ou demissões. 

 
6.4.8 Supervisionar e garantir conduta adequada do seu quadro de funcionários, nas 

dependências da Contratante e locais de execução dos serviços, dando-lhes 

instruções acerca das suas ações e possíveis consequências, caso não sejam 

apropriadas. 

 
6.4.9 Fazer a substituição imediata de qualquer trabalhador, se solicitada pela 

Contratante. 

 
6.4.10 Oferecer treinamentos periódicos a todos os profissionais, com abordagens 

teóricas e práticas. Além dos temas relativos à execução do objeto, é 

obrigatório que se incluam temas de prevenção de acidentes de trabalho. 
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6.4.11 A Contratada deve apresentar, juntamente com a nota fiscal, a comprovação 

de pagamento dos funcionários relacionados na prestação dos serviços do 

objeto em questão, além dos encargos e benefícios. 

 
6.4.12 No caso de ações trabalhistas que incluam direta ou indiretamente a 

Contratante, no processo, a Contratada deve informá-la o mais rápido possível. 

 
6.4.13 A Contratada deve atender a todas as normas legais em vigor, no que tange à 

segurança e à medicina ocupacional, além das normas ambientais. 

 
6.4.14 Atender a todas as regras concernentes a benefícios contidos nos acordos 

coletivos de trabalho, da categoria na qual o funcionário está alocado. 

 
6.4.15 Observar todas os pontos das normas trabalhistas, atentando à jornada de 

trabalho. 

 
6.4.16 Dispor de profissionais capacitados para a execução dos serviços, com a devida 

qualificação, os quais estejam habilitados na operação de máquinas e 

equipamentos, compatíveis às legislações vigentes. 

 
6.4.17 Caso ocorra acidente de trabalho, mesmo que dentro das dependências da 

Contratante, todas as providências e obrigações contidas em lei serão de 

responsabilidade da Contratada. 

 
6.4.18 No caso do inadimplemento, por parte da Contratada, relativos a encargos 

trabalhistas, não há transferência de responsabilidade à Contratante, em seu 

pagamento, não podendo também haver ônus no valor do objeto do contrato. 
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6.5 Obrigações da Contratante 

 

 A Contratante terá que cumprir as seguintes obrigações: 

 

6.5.1 Informar e esclarecer todas as dúvidas que surjam, por parte da Contratada. 

 

6.5.2 Indicar o fiscal/gestor de contrato, de maneira formal, que seja capacitado, 

com formação consonante ao objeto do contrato. 

 

6.5.3 O contato com a Contratada deve ser feito exclusivamente através da pessoa 

formalmente indicada. 

 

6.5.4 Viabilizar o acesso dos funcionários da Contratada aos locais de execução dos 

serviços, sendo que esta deverá fazer a atualização constante do cadastro de 

seus profissionais, junto ao fiscal do contrato. 

 

6.5.5 Fazer a conferência dos equipamentos e materiais especificados em contrato 

e registrar divergências existentes relativas a quantidades e qualidade 

previstas. 

 

6.5.6 Realizar os pagamentos à Contratada, com a devida pontualidade, após 

cumprimento de todas as formalidades. 
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6.5.7 Acompanhar e certificar que todas as normas de segurança estão sendo 

seguidas. 

 

6.5.8 Instruir, de maneira detalhada, todos os serviços de manutenção e em quais 

equipamentos estes devem ser efetuados. 

 

6.6. Fiscalização do Contrato 

 

 A Contratante deverá fazer a fiscalização da execução dos serviços, através do 

fiscal/gestão de contrato, competindo a ele: 

 

6.5.9 Fiscalizar a execução dos serviços, analisando o cumprimento do cronograma 

e horários estipulados, além da qualidade e de todos os pontos acordados, 

assegurando a integralidade no cumprimento do contrato. 

 

6.5.10 Formalizar as ocorrências, aplicando as multas e sanções contidas no contrato. 

 

6.5.11 Conferir e aprovar as faturas, conforme a real prestação do serviço. 

 

6.5.12 A fiscalização da Contratante, na execução dos trabalhos, não exime, nem 

reduz a responsabilidade da Contratada, no cumprimento integral das 

cláusulas acordadas, além das normas e legislações em vigor. 
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 Em relação ao custo da mão de obra de um técnico em eletrônica ou 

eletrotécnica, não existe uma tabela fixa de valores ou algum acordo específico. 

Dessa forma, orienta-se que a formação de preço, tanto das horas técnicas quanto 

das peças, seja feita pela estimativa de preços. 

 A ausência de uma sistematização legal dificultava a adoção de procedimentos 

adequados que chegassem o mais próximo possível dos preços reais de mercado, ou 

seja, para fazer a estimativa do custo do objeto em uma licitação. 

 Na Lei 8666/1993, não se faz nenhuma normatização acerca desses 

procedimentos. Com isso, cada órgão fazia as cotações de maneira distinta, contudo, 

de forma geral, solicitavam-se três orçamentos para fornecedores diferentes, 

obtendo-se três preços para cada item. Porém, com o tempo, foi ficando mais difícil 

obter essas cotações, já que esses fornecedores nada ganhavam para fazê-las. Com 

isso, os órgãos fiscalizadores começaram a ficar mais flexíveis quanto a essa busca, 

admitindo, por exemplo, consulta em sites de compras governamentais. Tendo em 

vista essa necessidade, em 2014, na edição da Instrução Normativa nº 5, foram 

fixados alguns parâmetros para essa pesquisa, que depois foram revogados pela IN 

nº 73/2020, conforme segue. 

 

 

 

 

7 FORMAÇÃO DE PREÇO 
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7.1  Instrução Normativa nº 73 de 08/2020 

   

 A Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, dispõe sobre os 

procedimentos de pesquisa de preços, estabelecendo um direcionamento legal para 

a Administração Púbica Federal. Em seu Art. 2º, foram definidos alguns termos 

importantes, os quais serão abordados abaixo: 

 

• Preço estimado: refere-se ao resultado da aplicação de método matemático a 

uma série de preços pesquisados. Para fazer essa média aritmética, pode-se 

desconsiderar os valores que forem impraticáveis, sem consistência e aqueles 

demasiadamente elevados. 

• Preço máximo: tendo em vista os preços estimados, as particularidades do 

objeto cotado e a disponibilização de recursos orçamentários, esse termo 

concerne ao valor-limite que o órgão está disposto a pagar pelo objeto. 

• Sobrepreço: compreende um preço excessivamente elevado em relação aos 

preços de referência de mercado. 

 

7.1.1 Pesquisa de Preços 

 

O Capítulo II dessa normativa trata da elaboração da pesquisa de preços, 

discorrendo sobre a formalização, critérios, parâmetros e metodologia que poderão 

ser utilizados. No que tange aos parâmetros, podem ser adotados, de forma 

associada ou não, as seguintes fontes de pesquisa: 
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• Painel de Preços: esse painel é um sistema eletrônico do Governo Federal que 

tem o objetivo de contribuir, facilitando a tomada de decisão dos gestores com 

respeito aos preços praticados na Administração Pública, possibilitando uma 

leitura simplificada de todos os processos homologados no Sistema de 

Compras do Governo (COMPRASNET). A consulta dessa ferramenta pode ser 

feita, desde que as aquisições similares tenham ocorrido até um ano anterior 

à data de divulgação da convocação do instrumento. Essa ferramenta está 

disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos. 

 

Figura 1: Página inicial do Painel de Preços do Governo Federal 

 
Fonte: Ministério da Economia – Governo Federal, disponível em: gov.br/paineldeprecos (2020b) 
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• Aquisições e Contratações Similares de Outros Entes Públicos: é possível fazer 

essa pesquisa, assim como no painel, se o ato convocatório tiver sido firmado 

no período máximo de um ano de antecedência. 

 

• Pesquisa em Mídia Especializada, Sites Eletrônicos Especializados ou Domínio 

Amplo: essa opção pode ser utilizada como procedimento, desde que os dados 

atualizados estejam dentro do prazo de seis meses antes da divulgação do 

instrumento convocatório, devendo conter a data e o horário em que foi feita 

a pesquisa. 

 

• Pesquisa Direta com Fornecedores: a fim de realizar essa cotação com 

fornecedores, é necessário fazer um pedido formal à empresa, contendo a 

descrição do objeto, os valores unitário e total, o número do CPF ou CNPJ da 

empresa, além do endereço, telefone e data de emissão da cotação. Nesse 

item, é importante que seja observado o tempo de retorno, colocando-se um 

prazo de acordo com o nível de complexidade do objeto que está sendo 

licitado. Findando esse prazo, deve-se fazer constar, nos autos da contratação, 

os fornecedores que não retornaram com as cotações solicitadas. A validade 

dos orçamentos será de seis meses anteriores à divulgação do instrumento 

convocatório. 

 

No Art. 5, inciso 1º, tem-se uma informação importante, a qual orienta os 

gestores a priorizarem suas pesquisas pelo painel de preços e contratações similares 

a outros entes públicos. 
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7.1.2 Metodologia 

 

 No Art. 6º, são abordados os métodos usados para se obter os preços 

estimados. Assim, no caput consta: 

 
Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a 
média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, 
desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, 
oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, 
desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os 
excessivamente elevados. (BRASIL, 2020a, p. 2). 

 
 

 Essa instrução traz a possibilidade de adoção de outros métodos, desde que 

se tenha uma justificativa, descrita pelo gestor responsável, e esta conste no 

processo licitatório, além da devida aprovação da autoridade competente.  

 Quanto à exclusão dos itens com sobrepreço, descritos no caput do artigo, 

deve estar fundamentada, com adoção de critérios bem definidos, especificados no 

processo administrativo. Além disso, é importante que se tenha uma análise crítica, 

principalmente quando se obtiver variação expressiva entre os valores dos itens. 

 Conforme descrito, é essencial que se faça pesquisa de pelo menos três preços, 

porém, no inciso 4º do art. 6º, apresenta-se uma exceção, admitindo-se a estimativa 

de menos de três orçamentos, desde que seja feita a devida justificativa pelo 

responsável e autorizada por seu superior. 
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7.2 Decreto nº 1629 de 12/2019 – Município de Londrina 

  

A Instrução Normativa nº 73/2020, vista na subseção anterior, é uma instrução 

no âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. Ela 

pode ser utilizada por todos, porém, os órgãos estaduais e municipais podem ter suas 

próprias normas, adaptadas à sua realidade.  

No caso do município de Londrina, em 20 de dezembro de 2019, foi publicado 

o Decreto nº 1629, que faz a regulamentação dos procedimentos e metodologia para 

pesquisa e análise de preços do município, válida para serviços e itens de bens e 

insumos. Dessa forma, neste item, abordaremos os principais pontos a serem 

observados. 

 

7.2.1 Procedimentos 

 

No Art. 3º, Título II, expõe quais são as referências de preços que deverão ser 

adotadas no processo licitatório, conforme segue: 

 

I - Preços praticados pela própria Administração; 
II - Preços praticados por outros órgãos públicos; 
III - Cotações junto às empresas do setor que comercializam o produto; 
IV - Preços obtidos na internet, em sítios de amplo acesso e da própria empresa; 
pesquisa publicada em mídia especializada; sítios eletrônicos especializados; 
sítios oficiais de pesquisa de preços; ferramentas que disponibilizem preços a 
partir de notas fiscais; tabelas setoriais e/ou outras referências passíveis de 
registro no processo; 
V - Preços ofertados pelas licitantes na fase de lances de certame anterior da 
própria Administração, utilizando-se sempre os últimos preços ofertados pelos 
licitantes [...] (LONDRINA, 2019, p. 1). 
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Os Capítulos de I a IV aprofundam-se nos itens citados, fixando as regras de 

vigência para cada um deles. No art. 12, em seu inciso 1º, tem-se uma informação 

importante, pois trata da obrigatoriedade de se considerar como referência o 

preço praticado pela Administração própria, caso esse exista. E são admitidos os 

preços constantes em licitações, contratos e atas, cuja utilização é permitida tanto 

estando em vigência quanto aqueles homologados nos últimos 180 dias. Quando 

concluídos, consideram-se os registros de preços encerrados em até dois anos e 

valores de aquisições válidos entre 180 dias a dois anos, a partir da sua 

homologação. Nesse último caso, de processos concluídos, deve-se aplicar a 

inflação corrigida do período. 

O prazo de vigência para consulta de outros órgãos públicos também é de 

180 dias da homologação. Já em relação à cotação com fornecedores, são 

estabelecidos alguns procedimentos, segundo os quais os orçamentos deverão 

conter: razão social, CNPJ, telefone, endereço, nome, data e assinatura do 

responsável pela cotação; no caso de e-mail, a assinatura é dispensada. 

No capítulo IV, são feitas algumas considerações sobre referências de preços 

de internet, instruindo que seja anexada cópia da página de pesquisa, contendo 

dados, como data e horário de acesso, informações sobre o bem, CNPJ e endereço 

eletrônico, não podendo ser utilizados sites de leilões, preços promocionais 

vinculados a uma forma de pagamento não adotada pelo Município e nem 

produtos sem estoque. 

Além da priorização aos preços praticados anteriormente, pela Administração 

própria, o dispositivo instrui à predileção aos itens II e III do art. 3º, referentes aos 

preços praticados por outros órgãos públicos e cotações com fornecedores.  
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7.2.2 Metodologia 

 

Para formação do preço do item, deve-se pesquisar ao menos quatro 

referências e escolher três, para efetuar a média aritmética. Esse resultado obtido 

será considerado o preço máximo que o órgão estará disposto a pagar. Na falta da 

possibilidade de obtenção desses quatro orçamentos, deve-se fazer uma 

justificativa, elencando seus motivos. 

Um ponto importante exposto no inciso 1º do Art. 13 é se a média de preços 

das três cotações feitas ultrapassar 30% do valor anterior vigente ou concluído da 

Administração própria. Nesse caso, atribuem-se 30% a esse valor vigente ou 

concluído. Exemplo:  

Televisores comprados a R$ 1.000,00 anteriormente, dentro do prazo 

considerado vigente ou concluído. Em uma nova aquisição, se a média das cotações 

ficar em R$ 1400,00, o preço máximo a ser praticado será de R$ 1.300,00, atinente a 

R$ 1.000,00 + 30%. 

Outro item de atenção é quando, na falta de valores vigentes ou concluídos, 

um dos preços é 30% maior do que a média das três cotações. Nesse caso, descarta-

se o preço discrepante e a média é aplicada em relação aos dois valores restantes. 

Os artigos 17 a 21 orientam os casos de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação. 
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