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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 o objetivo de contribuir na elaboração dos termos de 

referência, na contratação de serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração, 

apresentando pontos importantes a serem observados, no momento da licitação. 

 Em janeiro de 2018, foi promulgada a Lei nº 13.589, que dispõe sobre a manutenção 

de instalações e equipamentos de climatização e traz a obrigatoriedade de um Plano de 

Manutenção, Operação e Controle (PMOC), para todos os prédios de uso público e coletivo, 

os quais contenham climatização artificial. Essas medidas foram tomadas, com o intuito de 

minimizar ou eliminar os riscos à saúde da população. 

 Este é um tema de notória relevância, pois há uma série de normativas que o 

abrangem, tanto relativamente à parte de instalação dos equipamentos quanto a parâmetros 

de conforto térmico e qualidade do ar, com acréscimo, no caso dos bebedouros, de normas 

que tratam da qualidade da água e diversos outros assuntos. 

 O estudo contará com sete seções, além desta introdução. Na segunda seção, serão 

expostos alguns conceitos importantes, principais normativas a serem verificadas, pontos 

relevantes sobre o inventário e instruções socioambientais. Na terceira seção, serão 

abordados os principais itens do termo de referência, depois será apresentado um 

diagnóstico do município de Londrina, em relação aos equipamentos de refrigeração, seguido 

pela formação de preço. Já na sexta seção, será focalizado o Plano de Manutenção, 

Operação e Controle e, no sétimo e último item, algumas considerações finais, trazendo 

sugestões de melhoria.  
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2.1 CONCEITOS 

 
 
2.1.1  Manutenção  

 
 Manutenção é o conjunto de todas as atividades técnicas, administrativas e de 

supervisão, as quais visam a manter ou devolver ao item o pleno desenvolvimento de suas 

funções. Existem alguns tipos de manutenção, conforme se observa na sequência: 

 

2.1.1.1  Manutenção Preditiva 

 Baseia-se em técnicas sistemáticas de análise, para garantir a qualidade dos serviços 

e reduzir manutenções do tipo preventiva e corretiva. 

 

2.1.1.2  Manutenção Preventiva 

 Com a finalidade de redução de falhas ou deterioração das funções do item, é 

realizada em intervalos de tempos predeterminados. 

 

2.1.1.3  Manutenção Corretiva 

 Aquela que ocorre após defeito ou pane do item e tem o papel recolocá-lo no pleno 

desenvolvimento de suas funções.  

 

2.1.2  Condicionamento de Ar  

 

O condicionamento de ar objetiva fazer controles simultâneos de umidade, 

temperatura, movimentação, renovação e qualidade do ar. Em alguns casos, faz o controle 

do nível de pressão do ambiente, em relação a ambientes próximos. 

 

2. INSTRUÇÕES GERAIS 
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2.2 NORMAS A SEREM OBSERVADAS 

 

 

2.2.1 NR 24 de 06/1978 

 

Normativa atualizada pela Portaria SSST nº 13/1993 e última atualização, pela Portaria 

SEPRT nº 1.066/2019, onde se trata sobre as condições sanitárias e de conforto, nos locais 

de trabalho.  

 

2.2.2 ABNT NBR 10080 de 11/1987 

 

 Tem, como finalidade, fixar as recomendações para elaboração de projetos que visam 

à instalação de ar-condicionado em salas de computadores. 

 

2.2.3 Portaria GM/MS n° 3.523/1998 

 

Apresenta Regulamento Técnico, contendo algumas medidas em relação às formas 

de análise de limpeza e remoção de sujeira, através de métodos físicos e manutenção dos 

sistemas de climatização, com o intuito de prevenir riscos à saúde da população que utiliza 

ambientes climatizados e assegurar a qualidade do ar. 

 

2.2.4 ABNT NBR nº 14679 de 04/2001 

 

Estabelece diretrizes e procedimentos mínimos para a realização de serviços de 

higienização corretiva de sistemas de condicionamento de ar e ventilação. 
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2.2.5 Resolução RE nº 9 de 16/01/2003 

 

É uma atualização da RE/ANVISA nº 176, de 24/10/2000, a qual fixa orientação, 

produzida por um Grupo Técnico Assessor, sobre padrões de referência na qualidade do ar 

interior, para locais públicos e coletivos que contenham ambientes com climatização artificial. 

 

2.2.6 ABNT NBR 16401 de 08/2008 

 

 Apresenta normativa para instalação de sistemas centrais e unitários de ar-

condicionado e divide-se em três partes: 

▪ 16401-1: Projeto das instalações; 

▪ 16401-2: Parâmetros e conforto térmico; 

▪ 16401-2: Qualidade do ar interior. 

 

2.2.7 ABNT NBR 15627 de 09/2008 

 

É dividida em duas partes: 

▪ NBR 15627-1: apresenta especificações e requisitos de desempenho e 

identificação para condensadores remotos resfriados a ar, usados em 

refrigeração e ar-condicionado. 

▪ NBR 15627-2: prescreve regras para condensadores remotos de fluidos 

refrigerantes resfriados por circulação forçada de ar, empregados em 

refrigeração e ar-condicionado, os métodos de ensaio em laboratório, e expõe 

métodos para obter dados de desempenho, limites de tolerância, entre outros. 

 

2.2.8 ABNT NBR 16101 de 2012 

 

 Contém requisitos a serem atingidos pelos filtros de ar, além de especificar métodos e 

equipamentos para medição do desempenho do filtro. Também trata dos filtros para 
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partículas em suspensão, utilizadas na renovação do ar (ventilação e condicionamento). 

Ademais, estabelece determinações sobre a eficiência correta dos filtros grossos, médios e 

finos. 

 

2.2.9 ABNT NBR 13971 de 01/2014 

 

É uma normativa que regula a manutenção programada de sistemas de refrigeração, 

aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. 

 

2.2.10 ABNT NBR 11215 de 07/2016 

 

Determina a capacidade de aquecimento e resfriamento de equipamentos unitários de 

ar-condicionado e bomba de calor. 

 

2.2.11 Portaria MS nº 5 de 11/2017 – Anexo XX  

 

 No caso dos bebedouros, deve-se observar essa portaria, a qual trata das normas 

sobre as ações e serviços do Sistema Único de Saúde e, em seu Anexo XX, “[...] dispõe sobre 

o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade.”  

 

2.2.12 Lei nº 13.589 de 04 de janeiro de 2018 

 

Dispõe sobre a manutenção e equipamentos de sistemas de climatização de ar e 

decreta a obrigatoriedade do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), com o 

objetivo de minimizar os riscos à saúde dos ocupantes. 
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2.3 INVENTÁRIO 

 
 

O Inventário Patrimonial consiste no levantamento físico e financeiro de todos os bens 

da Instituição, para a perfeita compatibilização entre o registrado na Contabilidade e o 

existente na unidade. A Lei nº 4.320/1964 institui normas gerais de direito financeiro, para 

controle e elaboração dos orçamentos e balanços, no âmbito federal, estadual, municipal e 

do Distrito Federal, trazendo a previsão normativa do inventário, nos Art. 94, 95 e 96:  

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com 
indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles 
e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 

Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. 

Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário 
analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na 
contabilidade. (BRASIL, 1964). 
 
 

 O registro analítico é aquele com informações detalhadas do item, o qual contempla 

suas características e servidores responsáveis por sua utilização e cuidado. Já o registro 

sintético é algo resumido: informa-se apenas a quantidade total e valor do bem. 

A IN SEDAP nº 205/1988 dispõe de informações acerca da periodicidade e 

abrangência do inventário. Essa é uma norma de âmbito federal, direcionada aos órgãos que 

utilizam o Sistema de Serviços Gerais (SISG), porém, pode-se usá-la como direcionamento 

nos assuntos referentes ao inventário. Logo, cabe aos Estados e Municípios elaborarem suas 

normativas, a fim de direcionar seus servidores quanto ao assunto e instituir suas normas e 

procedimentos. 
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2.4 INSTRUÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

 

 

A empresa contratada deve fazer o correto descarte do lixo eletrônico gerado, além 

das peças, lubrificantes, óleos, entre outros itens utilizados na manutenção, sendo importante 

estar disposta sua responsabilidade no contrato. 

É oportuno verificar a Lei nº 12.305/2010, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, onde está reunido um conjunto de princípios, metas, diretrizes e ações 

adotadas pelo Governo Federal, em regime de cooperação ou não, com o Distrito Federal, 

Estados e Municípios, tendo como objetivo a gestão integrada e o gerenciamento adequado 

dos resíduos sólidos.  

O Manual de Sustentabilidade, do Conselho de Justiça Federal - CJF (2018), orienta 

que, em sistemas de condicionamento de ar do tipo split, deve-se priorizar a aquisição de 

modelos com tecnologia inverter, pois estes têm uma eficiência muito superior aos 

convencionais, pois permitem a modificação da velocidade dos motores, adaptando-se à 

demanda térmica e diminuição da corrente, nas partidas dos compressores. Com isso, trazem 

uma série de benefícios, resultando em economia de energia e manutenção.  

Já em relação aos sistemas centrais, é relevante avaliar a possibilidade de usar 

equipamentos que empreguem bombas, fancoils e compressores supridos por inversores de 

frequência, já que, com esses inversores, é possível fazer a redução das correntes de partida. 

Dessa forma, proporcionam economia de energia, baixa emissão de ruídos e diminuição das 

manutenções. 

Essas opções, alinhadas com a possibilidade de variação da temperatura e 

programação por ambiente, resultam em um sistema econômico, o qual reduz gastos 

desnecessários nos ambientes sem ocupação. Quanto às temperaturas, a norma ABNT-NBR 

16401-2 define as temperaturas mínimas e máximas recomendadas. 

As instruções contidas neste Manual não são direcionadas aos municípios, mas 

podem ser usadas, caso queiram, para maior eficiência e sustentabilidade dos equipamentos, 

visando sempre à preservação do meio ambiente. 

https://www.trf3.jus.br/documentos/adeg/Socioambiental/PLS/Manual_de_Sustentabilidade_e_Eficiencia_Energetica_Justica_Federal_CJF_28022018.pdf
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3.1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

Neste item, é importante que se focalizem os principais pontos que identificam o objeto. 

No caso do presente estudo, constitui-se na Prestação de Serviços de Manutenção 

continuada, tanto corretiva quanto preventiva, com fornecimento de peças, para sistema de 

ar-condicionado e/ou equipamentos de refrigeração, onde cada item deve ser especificado. 

Inclui-se também a limpeza e todos os procedimentos necessários para atendimento às 

normas de qualidade do ar. Caso haja a necessidade de plantão técnico emergencial, ela 

deve estar descrita neste tópico. Outro ponto relevante a ser colocado no caso de serviços 

de manutenção para ar-condicionado é a elaboração do Plano de Manutenção, Operação e 

Controle (PMOC), de acordo com as normas vigentes. 

Ademais, deve-se abordar o fornecimento de todos os insumos e ferramentas 

necessários para efetivação dos serviços, equipamentos de proteção individual e coletiva, 

número de trabalhadores coerente com a demanda, dando sempre a devida atenção às 

normas em vigor. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A Manutenção de Equipamentos de Refrigeração (ar-condicionado, bebedouro, 

freezer, geladeira, câmara fria, entre outros) deve atender a todas as necessidades 

apresentadas pela Contratante, sendo imperioso que a execução dos serviços esteja sob a 

responsabilidade técnica de profissional capacitado em área correlata ao objeto contratado, 

com registro no Conselho correspondente. É preciso igualmente que a equipe responsável 

em operacionalizar os serviços seja composta por profissionais qualificados e número 

suficiente para atendimento do contrato. 

 

3. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
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 Seguem algumas atividades que deverão ser executadas: 

3.2.1 Serviços de Manutenção Preventiva: 

 

• Inspeção dos equipamentos; 

• Testes de funcionamento e outros que demandem ser realizados; 

• Medições, limpeza e demais procedimentos necessários, de acordo com o tipo de 

equipamento; 

• Emissão de laudo técnico mensal. 

 

3.2.1.1 No caso dos ares-condicionados, deve-se ainda atentar para os seguintes pontos: 

 

• As inspeções deverão obedecer à rotina programada no Plano de Manutenção, 

Operação e Controle (PMOC). 

• Atender a todas as normas, no que diz respeito à limpeza e procedimentos para 

controle dos padrões de qualidade do ar, conforme normas vigentes. 

• Fornecer plantão técnico emergencial para os equipamentos instalados em locais 

onde não possa haver a interrupção do funcionamento do ar. 

• Os laudos emitidos na manutenção dos equipamentos de ar-condicionado devem 

conter a especificação das medidas tomadas em relação ao controle da qualidade 

do ar e produtos químicos utilizados, sempre obedecendo aos padrões impostos 

pelas normativas vigentes. 

 

3.2.2 Serviços de Manutenção Corretiva: 

 

• Manutenções que ocorrerão no momento em que houver falhas e panes e se 

necessitar da reparação do bem, para que volte a funcionar plenamente. 

• Quando for realmente necessário, efetuar a troca de peças para consertar o 

equipamento. 
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• A identificação das falhas e defeitos podem ser feitas pela Contratante e pela 

Contratada, a qualquer momento ou através da realização da manutenção 

preventiva. 

• Conforme recomendação do fabricante, fazer atualizações técnicas e corretivas, 

para a integral utilização dos equipamentos. 

• O contrato deve definir os prazos que a Contratada terá para efetuar a reparação 

do bem, por meio de manutenção corretiva. Em caso de plantão técnico 

emergencial, devem ser estabelecidos prazos diferenciados, de acordo com a 

necessidade e urgência. 

• Realizar a emissão de laudos dos atendimentos, segundo procedimentos 

determinados pela Contratante. 

• No caso de equipamentos de ar-condicionado, a manutenção corretiva deve ser 

feita observando-se as normas vigentes, atentando-se, por exemplo, em certas 

normativas, como a Portaria nº 3523/1998, inclusive quanto ao PMOC, com o 

objetivo de preservar a qualidade do ar em ambientes internos, conforme padrões 

definidos pelo Ministério da Saúde. Além disso, verificar as normas da ABNT NBR 

14679/2001, 13971/2014 e 16401/2008, entre outras pertinentes. 

 

3.3 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

É de inteira responsabilidade da contratada a prestação dos serviços de manutenção 

dos equipamentos, sempre em consonância com as normas vigentes. Dessa forma, 

observam-se as seguintes obrigações: 

 

4.1.1 Executar o objeto do contrato, obedecendo à melhor técnica vigente, 

adequando-se rigorosamente às normativas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – e ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – e demais normas em vigor. 

4.1.2 Todos os danos ou prejuízos causados aos equipamentos, instalações e 

pessoas, tanto do município quanto de terceiros, são de responsabilidade exclusiva e integral 
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da Contratada. Também o são todos os custos e providências resultantes do fato, incluindo 

danos decorrentes de comportamentos indevidos de seus empregados. 

4.1.3 Fornecer todos os recursos necessários para execução do objeto, como 

materiais, ferramentas, insumos, equipamentos, acessórios e mão de obra. 

4.1.4 Cumprir todos os acordos e condições contidos em legislações técnicas, sociais 

e trabalhistas vigentes, quanto aos funcionários responsáveis pela execução da manutenção 

de serviços de refrigeração. 

4.1.5 Estar em dia com as obrigações fiscais, de maneira geral e integral, como 

impostos e taxas que incidirem sobre o objeto contratado. 

4.1.6 É importante que, no decorrer de todo o contrato, sejam mantidas as condições 

iniciais que resultaram na qualificação e habilitação exigidas no processo licitatório. 

4.1.7 Os locais de execução dos serviços devem ser usados exclusivamente para a 

prestação do atendimento ao objeto do contrato. 

4.1.8 A contratada deverá ter disponibilidade para reuniões, tantas quantas forem 

necessárias, entre o pessoal responsável pela execução do objeto e a equipe técnica do 

município, para alinhamento, definições e adequações dos serviços, sendo necessária 

minuta com prazos estabelecidos, para as devidas correções. 

4.1.9 Comunicar imediatamente à Fiscalização da Contratante qualquer fato 

extraordinário ou anormal que houver na execução dos serviços, para adoção de todas as 

medidas cabíveis. Além disso, informar, por escrito, acidentes que eventualmente venham a 

ocorrer. 

4.1.10 A contratada deve disponibilizar número suficiente de pessoal para a devida 

execução dos serviços. 

4.1.11 Deverá ser considerada a idade mínima de 18 anos, para contratação de seu 

pessoal. 

4.1.12 Seus funcionários deverão estar adequadamente identificados, usando crachás 

com fotos atualizadas, uniformes e Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

4.1.13 O Responsável Técnico deve ter formação superior compatível com a função 

exercida, além da inscrição no Conselho Regional. 
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4.1.14 Todo o quadro de empregados deve ter experiência anterior comprovada na 

função que irá exercer, podendo ser solicitada cópia da carteira de trabalho, para 

comprovação. É preciso também estar habilitados na operação de máquinas e equipamentos, 

de forma compatível às legislações vigentes. 

4.1.15 Deve-se apresentar documentos para comprovação do cumprimento das 

normas trabalhistas, na assinatura do contrato e também na sua prorrogação. 

4.1.16 É relevante apresentar lista dos funcionários que irão atender ao objeto do 

contrato e, no caso de admissões e demissões, avisar imediatamente a Contratante, 

lembrando que se deve manter os requisitos descritos, anteriormente, na contratação de 

pessoal. 

4.1.17 Sempre que houver a necessidade de substituição da equipe técnica, deve ser 

feita a notificação prévia à Contratante, para ciência e avaliação da Fiscalização. 

4.1.18 Dar instruções e supervisionar, garantindo conduta apropriada de seus 

funcionários, nos locais de execução dos serviços, nas dependências da Contratante, sempre 

frisando a importância na atenção às suas ações e possíveis consequências, caso sejam 

observadas condutas inapropriadas. 

4.1.19 Substituição imediata de qualquer um de seus funcionários, caso solicitado pela 

Contratante. 

4.1.20 Promover, para todos os seus trabalhadores, treinamentos periódicos de temas 

relacionados à execução dos serviços, contendo abordagens teóricas e práticas, além de 

conteúdo sobre prevenção de acidentes de trabalho. 

4.1.21 A nota fiscal dos serviços deve ser acompanhada da comprovação de 

pagamento do quadro de pessoal envolvido no atendimento do objeto contratado, incluindo 

encargos e benefícios devidos. 

4.1.22 Informar, o mais breve possível, ações trabalhistas em cujo processo a 

Contratante esteja incluída, de maneira direta ou indireta.  

4.1.23 Atender, de maneira integral, às normas vigentes, tanto em relação à medicina 

ocupacional e de segurança quanto aos regimentos ambientais. 

4.1.24 Além disso, atender às regras ligadas a benefícios descritos em acordos 

coletivos, das categorias de que os trabalhadores fazem parte. 
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4.1.25 Atentar à jornada de trabalho, observando o que está descrito nas normas 

trabalhistas. 

4.1.26 No caso de ocorrência de acidente de trabalho, ainda que dentro das 

dependências da Contratante, todas as medidas e obrigações serão de total responsabilidade 

da Contratada. 

4.1.27 Se houver o descumprimento de pagamentos relacionados a encargos 

trabalhistas pela Contratada, não haverá transferência de responsabilidade de seu 

pagamento à Contratante, não sendo possível haver ônus no valor do objeto do contrato. 

 
Além desses, há outros pontos de atenção quanto à execução do contrato: 

 

4.1.28 Realizar as manutenções seguindo as recomendações do fabricante e normas 

vigentes. 

4.1.29 A Contratada deve fornecer os insumos, materiais e equipamentos necessários 

para plena execução do objeto. 

4.1.30 Elaborar relatório de vistoria detalhado, após execução dos serviços, no qual 

deve constar determinadas informações, como serviços efetuados, substituição de peças, 

estado do equipamento. A fiscalização da Contratante deverá analisar o relatório e emitir o 

laudo técnico. 

4.1.31 No caso de troca de peças, é importante fazer a definição dos procedimentos e 

trazer a obrigatoriedade no emprego de peças novas e originais do fabricante do equipamento. 

Quando não for possível a aquisição dessas novas peças, excepcionalmente, poderá ser 

usada peças remanufaturadas que estiverem em perfeitas condições e que sejam aprovadas 

pela fiscalização da Contratante, não podendo haver alteração nas características e 

funcionamento do equipamento. 

4.1.32 Quando houver a necessidade de substituir peças, o técnico da Contratada 

deverá emitir relatórios que justifiquem a troca, sempre observando a sua real necessidade 

e contendo a estimativa do valor do item. 

4.1.33 É de responsabilidade da Contratada destinar corretamente as peças trocadas, 

fazendo o descarte conforme as normas ambientais vigentes. 
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4.1.34 Caso necessite da remoção do equipamento ou parte dele pela Contratada, 

para conserto em outro local ou, ainda, transporte de pessoal, peças e materiais, deve-se 

fazer constar a responsabilidade da Contratada nas despesas e riscos do deslocamento, 

assim como as máquinas e veículos necessários para a execução dos serviços. É importante 

que se fixem, também, os prazos e horários em que deverão ser feitas essas manutenções. 

4.1.35 Retirar equipamentos das dependências da Contratante somente com sua 

autorização formal, sendo de responsabilidade da Contratada, além do transporte, a 

remoção, adequado condicionamento e devolução ao local em que serão instalados. 

4.1.36 Estabelecer procedimentos para solicitar serviços técnicos, devendo ser 

realizados por cada unidade usuária, sendo importante que o chamado contenha: nome do 

responsável pela solicitação, local da assistência e descrição do problema apresentado pelo 

equipamento.  

4.1.37 Fazer constar tópico sobre a importância da entrega de serviços sem alterações 

na qualidade e a garantia de serviços padronizados. 

4.1.38 Proibir a transferência da execução dos serviços a terceiros, seja parcial, seja 

integral, ou ainda fazer subcontratações, sem que haja a prévia autorização, por escrito, da 

Contratante. 

 
 

3.4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E FISCALIZAÇÃO 

 

A Contratante também tem suas obrigações, sendo as principais explicitadas a seguir: 

 

3.4.1 Prestar todas as informações e esclarecimento de dúvidas que surjam, por parte 

da Contratada, incluindo dúvidas relativas ao Projeto de Execução do Sistema de Ar, no caso 

de contratação de manutenção de ar-condicionado. 

3.4.2 Relacionar-se com a Contratada exclusivamente por meio de pessoa 

formalmente por ela indicada. 

3.4.3 Assegurar o acesso do pessoal da Contratada, devidamente identificado, às 

dependências da Contratante, para que possa executar as manutenções e os serviços. 
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3.4.4 Conferir os equipamentos e materiais especificados em contrato e realizar o 

registro, caso haja divergências referentes à quantidade e qualidade previstas. 

3.4.5 Efetuar os pagamentos à Contratada, com pontualidade, após a efetivação de 

todas as formalidades contratuais e legais. 

3.4.6 Averiguar e certificar-se de que estão sendo seguidas todas as normas de 

segurança. 

3.4.7 Instruir, de maneira detalhada, quais serviços de manutenção deverão ser feitos 

e em quais equipamentos serão efetuados. 

 

 Quanto à fiscalização do contrato, seguem alguns pontos a serem observados: 

 

3.4.8 Realizar a fiscalização, por meio de funcionário especialmente indicado, na 

forma prevista na Lei Federal nº 8.666/1993. 

3.4.9 Designar, de maneira formal, fiscal/gestor de contrato que seja capacitado e 

tenha sua formação correspondente ao objeto em questão.  

3.4.10 Fiscalizar a execução do contrato e observar se estão sendo cumpridos o 

cronograma e horários preestabelecidos, atentando também à qualidade e cláusulas 

acordadas, assegurando seu total cumprimento. 

3.4.11 Formalizar ocorrências e aplicar as penalidades previstas, multas, sanções ou 

rescisão de contrato, caso a Contratada não cumpra as cláusulas estabelecidas. 

3.4.12 Fazer a conferência e aprovação das faturas, de acordo com a real prestação 

dos serviços. 

3.4.13 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 vigentes. 
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De acordo com levantamento feito no final de 2018, pela Secretaria de Gestão, 

nas Secretarias da Prefeitura Municipal de Londrina, o município possui uma estimativa 

de 2.366 equipamentos de refrigeração, cujas maiores quantidades se referem a 

bebedouros, ares-condicionados, freezers e geladeiras. Abaixo, segue a relação 

completa: 

 

 

Tabela 1: Relação de Equipamentos de Refrigeração do Município de Londrina 

Item DESCRIÇÃO 
Quantidade de 
Equipamentos 

Nome Grupo 

1 AR CONDICIONADO 381 Refrigeração 

2 BEBEDOURO 1375 Refrigeração 

3 BEBEDOURO COM GALÃO 15 Refrigeração 

4 CÂMARA FRIA 1 Refrigeração 

5 CONDENSADORA  2 Refrigeração 

6 FILTRO DE ÁGUA 4 Refrigeração 

7 FREEZER 257 Refrigeração 

8 FRIGOBAR 9 Refrigeração 

9 GELADEIRA 285 Refrigeração 

10 REFRIGERADOR 37 Refrigeração 

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

 
 

 

Fazendo uma análise do local onde esses equipamentos estão lotados, observa-

se que mais de 80% pertencem à Secretaria de Educação (SME), seguida da Secretaria 

de Gestão Pública (SMGP), com 7,48% e Secretaria de Assistência Social (SMAS) com 

3,55%, conforme é possível verificar na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2: Equipamentos de Refrigeração por Secretaria 

4. EQUIPAMENTOS REFRIGERAÇÃO - PML 
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SIGLA Secretaria Quant. % 

SME Secretaria Municipal de Educação 1.930 81,57% 

SMGP Secretaria Municipal de Gestão Pública 177 7,48% 

SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social 84 3,55% 

ACESF Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina 60 2,54% 

SMDS Secretaria Municipal de Defesa Social 47 1,99% 

SMC Secretaria Municipal da Cultura 14 0,59% 

SMPM Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres 13 0,55% 

CAAPSML Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina  11 0,46% 

SMAA Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 10 0,42% 

SMTER Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda 10 0,42% 

SMPOT Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia 6 0,25% 

SMI Secretaria Municipal do Idoso  4 0,17% 

Total Geral   2.366 100,00% 

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

 

 
 No Gráfico 1, nota-se essa distribuição dos equipamentos nas diversas 

Secretarias; a legenda encontra-se em ordem decrescente: 

 
 

Gráfico 1 – Relação Equipamentos por Secretaria 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (NIGEP), a partir de dados da PML (2018) 
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4.1 AR-CONDICIONADO  

 

Os equipamentos de ar-condicionado ficam em segundo lugar, em relação à 

quantidade existente no município. Esse é um item cuja manutenção é feita por 

empresas especializadas e é recomendada a manutenção preventiva. Há uma extensa 

legislação que deve ser observada, grande parte da qual está descrita na Seção 2 deste 

estudo. 

Em junho de 2020, o NIGEP efetuou uma pesquisa com 19 Secretarias do 

município, quando o ar-condicionado foi apontado como o item com a maior dificuldade 

para manutenção. Além disso, 10 das 19 Secretarias participantes indicaram que ele é 

um dos equipamentos que originam as principais reclamações, por parte dos usuários. 

Isso ocorre, pois foi constatado que grande parte das Secretarias ainda não possui um 

contrato terceirizado de empresa especializada. 

Dessa maneira, orienta-se que seja feito contrato de manutenção corretiva e 

preventiva, com fornecimento de peças, com atendimento às normas de qualidade de ar 

e elaboração do Plano de Manutenção, Operação e Controle, para todas as Secretarias 

municipais, visto que a falta de limpeza em equipamentos de condicionamento e 

ventilação de ar pode acarretar danos à saúde dos usuários. 

É fundamental dar atenção também às condensadoras, pois é normal que, com o 

passar do tempo, elas sofram oxidação e desgaste, em suas peças. O recomendado é 

que anualmente seja recolhida a condensadora de seu split, para manutenção e limpeza. 

 

 

 4.2 BEBEDOUROS 

 

O número de equipamentos de refrigeração do município mais expressivo é 

atribuído aos bebedouros, os quais, com e sem galão, totalizam uma estimativa de 1.390 

unidades, com dados de 2018. Esses itens não possuem um contrato de terceirização, 

acarretando a falta de manutenções preventivas e corretivas, como, por exemplo, a troca 

de filtros, algo imprescindível para a qualidade da água. 
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Não há uma disposição legal que traga a obrigatoriedade na troca de filtros dos 

bebedouros, mas a NR 24/1978, em seu parágrafo 24.9.2, preconiza que “[...] os locais 

de armazenamento de água potável devem passar periodicamente por limpeza, 

higienização e manutenção, em conformidade com a legislação local.” E, no parágrafo 

seguinte, orienta acerca de uma análise periódica de potabilidade da água dos 

reservatórios, com o intuito de examinar sua qualidade.  

A Portaria MS nº 5/2017, em seu Anexo XX, dispõe sobre alguns parâmetros para 

controle e vigilância da qualidade da água e seu padrão de potabilidade para o consumo 

humano. Por isso, é importante verificar a exposição do local a itens que possam trazer 

a contaminação da água e também a frequência do seu uso. Normalmente, recomenda-

se a troca do filtro a cada seis meses, ou menos, sempre seguindo as recomendações 

do fabricante. 

 

4.3 CÂMARA FRIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS 

 

O município possui apenas uma câmara fria, segundo dados de 2018, que fica 

localizada na ACESF – Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina 

–, onde também é necessário que seja feito o Plano de Manutenção, Operação e 

Controle (PMOC).   

Há ainda muitas geladeiras, freezers, refrigeradores, entre outros. Porém, para a 

manutenção desses equipamentos, não há uma legislação específica, embora deva ser 

seguida a NR nº 12/1978, que estabelece padrões em relação à segurança do trabalho 

em máquinas e equipamentos. 
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5.1 ESTIMATIVA DE PREÇOS 

 
 
 Para licitações de equipamentos de refrigeração, no que tange à formação de 

preço, não há uma tabela padronizada em relação à hora técnica do profissional que faz 

a manutenção desses equipamentos. Por isso, orienta-se utilizar a estimativa de preços, 

aplicando-se o critério de aceitabilidade dos preços unitário ou global, dispostos no Art. 

40 da Lei nº 8666/1993, X: 

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, 
permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, 
critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 

referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1o e 2o do art. 48. (BRASIL, 

1993). 

 
 Quando o objeto for composto por diversos equipamentos e houver a 

possibilidade de estabelecer o preço estimado para cada um deles, o mais recomendado 

é que se adote o critério por preços unitários, pois, dessa forma, se garantirá que não se 

tenha nenhum item acima do valor praticado no mercado. 

 Há também os casos de quanto o preço apresentado está muito abaixo do 

estimado e, para esses casos, o Art. 48 da referida lei contempla a inexequibilidade, mas 

somente para obras e serviços de engenharia. O TCU editou a Súmula 262, tratando 

desse item, reconhecendo que as condições focalizadas pelo Art. 48 tratam somente de 

uma presunção de inexequibilidade e, quando houver essa situação, deve-se oportunizar 

que a empresa comprove, para a comissão de licitação, a forma como será executado o 

objeto com os valores ofertados.  

 Nos demais casos, fica a critério da comissão de licitação declarar a empresa 

vencedora ou abrir uma diligência para fazer essa comprovação de como serão 

executados os serviços com um preço tão abaixo do mercado. 

 

5. FORMAÇÃO DE PREÇO 
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5.2 PESQUISA DE PREÇOS 

   
 

 Em relação aos parâmetros de pesquisa de preço, inicialmente, no âmbito Federal, 

haviam sido estabelecidos alguns procedimentos na IN nº 5/2014, que posteriormente 

foi revogada pela IN nº 73/2020, definindo-se pontos importantes e dando uma 

orientação legal sobre o assunto. 

 Já em nível municipal, cada Prefeitura pode fixar suas normativas. No caso do 

município de Londrina, há o Decreto nº 1629, de 20 de dezembro de 2019, o qual 

regulamenta os procedimentos e a metodologia de pesquisa de preços, válida para 

serviços, bens e insumos. 

 

5.3 PARCELAMENTO POR ITEM 

 

 

 O Art. 23 § 1º da Lei nº 8.666/1993, com redação dada pela Lei nº 8.883/1994, 

assim dispõe: 

As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em 
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da 

economia de escala. (BRASIL, 1994).  
 

 Essa regra tem, como finalidade, garantir que empresas pequenas possam fazer 

parte do processo licitatório e, quando possível, baixar os valores das contratações. É 

oportuno não confundir o parcelamento descrito com a divisão do objeto em partes 

inviáveis economicamente: deve-se ter atenção, para não cometer esse erro. Com isso, 

aconselha-se dividir por itens a quantidade de produtos, de modo que se torne viável sua 

competição. 

 Definir como será feita essa divisão do objeto muitas vezes não é fácil, tendo-se 

que determinar se a disputa será uma por item ou de maneira global. A Súmula TCU nº 

247 assevera que o parcelamento é a regra, conforme abaixo: 
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É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 
editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo 
de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de 
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, 
possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as 
exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.  
 

 É oportuno lembrar que parcelamento e fracionamento são termos distintos, pois 

o fracionamento da despesa é ilegal; nesse caso, a divisão ocorre com o intuito de se 

optar por uma modalidade simplificada, ao invés daquela prevista na legislação. Essa 

vedação da prática de fracionamento está prevista no §5º da Lei nº 8666/1993. 

 O correto então é que se elaborem itens com vários produtos quanto forem 

necessários para sua viabilidade de aquisição e competição. Na licitação por itens, tem-

se uma concentração de objetos distintos em um único processo licitatório, enquanto, na 

licitação por lotes ou grupos, é feito o agrupamento de vários itens. Porém, deve-se ter 

cuidado, nessa circunstância, pois, dependendo da divisão, pode-se afastar licitantes 

que não consigam atender ao lote, em sua totalidade.  

 No que concerne especificamente aos equipamentos de refrigeração, orienta-se 

a adoção de contratação por itens de produtos. Pode-se fazer igualmente por lotes, visto 

que há compatibilidade entre os materiais e serviços, observando-se os pressupostos da 

economicidade e eficácia, porque se trata de equipamentos com características técnicas 

semelhantes, porém, é importante fazer uma análise antes, pois, mesmo isso sendo 

possível, fazer a contratação por itens aumenta a competitividade entre os concorrentes. 

 

 

 

 

PMOC é uma sigla que significa Plano de Manutenção, Operação e Controle, 

instituído pelo Ministério da Saúde, refletindo as exigências da Portaria MS nº 3.523/98. 

É, basicamente, um documento onde constam as normas sobre os processos de limpeza, 

6. PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3523_28_08_1998.html
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conservação e manutenção de sistemas de climatização. Segundo a ABRAVA 

(Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento), 

PMOC é o conjunto de documentos que reúne todos os dados da edificação, do sistema 

de climatização, do responsável técnico, bem como dos procedimentos e rotinas de 

manutenção, comprovando sua execução. 

A NBR 15575-1 (ABNT, 2013, p. 9) define manutenção como um “[...] conjunto de 

atividades a serem realizadas ao longo da vida total da edificação, a fim de conservar ou 

recuperar a sua capacidade funcional, e de seus sistemas constituintes de atender as 

necessidades e segurança dos seus usuários.” 

Dentro do PMOC, as estratégias mais convencionais são as de manutenção 

corretiva, preventiva, preditiva, entre outras. No início deste estudo, foram feitas algumas 

definições de maneira sucinta, porém, a manutenção corretiva pode ser dividida em 

manutenção planejada e não planejada. Dessa forma, segue quadro com detalhamento 

de cada uma das manutenções citadas: 

 

Quadro 1 – Diferentes tipos de manutenção 

Tipo Manutenção Corretiva 
Planejada 

Manut. Corretiva Não 
Planejada 

Manutenção Preventiva Manutenção Preditiva 
Ou Detectiva 

Descrição A manutenção corretiva planejada 
ou programada é aquela que 
busca corrigir um desempenho 

inferior ao esperado ou a falha 
propriamente dita, e que, por meio 
de uma decisão gerencial, 

baseada no monitoramento das 
condições de operação, ou pela 
escolha dos responsáveis, irá fazer 

com que o equipamento opere até 
sua falha. 

A manutenção corretiva não 
planejada é aquela executada 
depois da ocorrência da falha, a 

fim de dar novamente a 
condição de um item realizar 
sua função requerida.  

A manutenção preventiva é um 
tipo de manutenção destinada a 
evitar a ocorrência de falhas, 

com manutenções periódicas, 
as quais procuram eliminar, ou 
reduzir ao máximo, a 

possibilidade de falhas por 
manutenção ocorrerem, por 
meio de atividades previamente 

planejadas  

A manutenção preditiva 
tem por finalidade 
estabelecer diagnósticos 

de possíveis, defeitos, 
desgastes, falhas e 
avarias futuras, através 

da análise fina da 
evolução de certos 
parâmetros dos 

sistemas produtivos. 

Momento Realiza as tarefas de reparo, em 

data posterior à da falha. 

Após a quebra do equipamento. Equipamentos em condições 

operacionais, ainda que com 
algum defeito. 

Em todos os momentos 

(antes, no reparo, pós-
reparo). 

Autores (KARDEC; NASCIF, 2013). (SOUZA, 2007). (PEREIRA, 2011) (XAVIER, 2014). 

Fonte: NIGEP (2020). 

 

A Figura 1 mostra o diagrama da manutenção, onde se comparam os três tipos 

de manutenção, quanto ao tempo da ocorrência e seu custo efetivo.  
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Figura 1 - Diagrama da manutenção 

 

Fonte: Organização da Manutenção (2008). 

 

No primeiro caso do custo efetivo da manutenção preditiva, primeiramente, o 

custo é mais elevado, pois é necessária a realização de vistoria em todos os 

equipamentos classificados ou patrimônio da organização em questão, para um 

diagnóstico inicial. Em um segundo momento, reduz-se a quantidade de ocorrências, 

porque já terão sido registrados os principais problemas a serem resolvidos, como de 

peças para reposição, ajustes nos equipamentos ou lubrificação, se necessário, gerando 

uma rotina de revisões e manutenção. 

A manutenção preventiva tem um custo inicial menor, todavia, apresenta mais 

ocorrências em relação à quantidade de visitas, de modo que o estágio para identificar 

as paradas dos equipamentos são apontados como critérios de relevância para visitas e 

reparos, em maiores quantidades de manutenções. 

A manutenção corretiva tem seu custo inicial menor, pois aguarda a falha ou 

quebra do equipamento, para somente após a solicitação de reparo, realizar a 

manutenção necessária, como troca de peças, descarte do produto e troca por um novo,  

gerando um custo muito maior; nesse caso, não há vistorias, apenas correções, 

reduzindo-se a vida útil do produto. 
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A Lei nº 13.589, de 2018, referente ao PMOC, foi criada mediante uma 

preocupação mundial com a qualidade do ar e de vida das pessoas que frequentam 

espaços climatizados, além da preocupação com a Síndrome dos Edifícios Doentes e o 

combate à precariedade da instalação e manutenção de sistemas de climatização. 

Segundo Demoliner e Possan (2013), quando se efetua a manutenção, seja 

corretiva, seja preventiva, seja ainda preditiva, consegue-se reduzir paradas dos 

equipamentos, aumentar seu tempo de vida útil e antecipar manutenções emergenciais. 

Na Figura 2, é possível visualizar esse incremento de desempenho e extensão da vida 

útil. 

 

Figura 2 – Desempenho dos equipamentos em função do tempo. 

 

Fonte: Demoliner e Possan (2013). 
 

Outro quesito que demonstra a importância do PMOC é que este pode ser 

considerado uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida e proteger pessoas que 

frequentam ambientes climatizados, contra fungos, bactérias e ácaros. Abaixo, é feito 

um resumo de suas principais contribuições: 

 

▪ Diminuição de gastos com manutenções isoladas 

▪ Melhoria da qualidade do ar de ambientes climatizados 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13589.htm
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▪ Maior eficiência dos equipamentos de condicionamento de ar 

▪ Vida útil prolongada dos equipamentos de ar-condicionado 

▪ Redução de custos com energia elétrica 

 

5.1 OBRIGATORIEDADE DO PMOC 

 

A Lei nº 13.589, de 2018, decreta: 

Art. 1º Todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de 
ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, 
Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas de climatização, visando 
à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes. 
 
Art. 4º Aos proprietários, locatários e prepostos responsáveis por sistemas de 
climatização já instalados é facultado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar da regulamentação desta Lei, para o cumprimento de todos os seus 
dispositivos. (BRASIL, 2018). 

 

O procedimento deve ser realizado a cada seis meses, e os documentos podem 

ser assinados por profissionais das áreas de engenharia química, engenharia de 

segurança do trabalho ou engenharia sanitária. A Resolução do CFT nº 068/2019 indica 

também que o Técnico em Refrigeração, Técnico em Eletromecânica ou Técnico em 

Mecânica podem elaborar o PMOC e emitir o Termo de Responsabilidade Técnica – TRT. 

De acordo com a Resolução nº 09, da ANVISA, a responsabilidade técnica para 

limpeza e manutenção deve estar desvinculada das análises do ar e, por isso, as 

empresas devem ser distintas.  

Além disso, ela prevê que as inspeções de qualidade do ar são obrigatórias para 

todos os sistemas de climatização com capacidades somadas acima de 5 TR1 (15.000 

kcal/h = 60.000 BTU/H). A fiscalização dos ambientes fica a cargo das vigilâncias 

sanitárias dos Municípios, do Estado e da ANVISA.  

Segundo a Lei nº 6.437/77, as multas podem variar de R$ 2.000,00 a 

R$ 1.500.000,00, dependendo do risco ou gravidade, recorrência e tamanho do 

estabelecimento, sendo dobrada, na sua reincidência. 

 
1 1 TR (Tonelada de Refrigeração) = 12.000 Btu/h = 3.024 kCal/h.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6437.htm
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A Portaria nº 3.523/98 determina que deve estar disponível, no local da instalação 

o documento do PMOC. Portanto, no entendimento da ABRAVA, o importante é que seja 

possível seu acesso no local, podendo ser de forma impressa ou digital. 

Em seu Art. nº 6º, a Portaria fixa que “[...] os proprietários, locatários e prepostos, 

responsáveis por sistemas de climatização com capacidade acima de 5 TR, deverão 

manter um responsável técnico habilitado.” Por conseguinte, para sistemas acima de 

5,0TR, é necessário haver um responsável técnico habilitado pelo PMOC. 
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  O município de Londrina conta com um número expressivo de 

equipamentos de refrigeração, porém, a maior parte não possui contratos de 

manutenção, acarretando morosidade no reparo dos equipamentos, quando ocorre sua 

pane. Ademais, alguns itens, como ar-condicionado, câmara fria e bebedouros, por 

exemplo, necessitam de uma manutenção preventiva, com o acompanhamento periódico 

na qualidade do ar, troca dos filtros, entre outras importantes ações para a saúde dos 

seus usuários.  

Além desses, há outros pontos a serem observados e, dessa maneira, seguem 

algumas sugestões para melhoria da gestão da manutenção dos equipamentos de 

refrigeração: 

Instituir a obrigatoriedade do inventário com periodicidade definida, por meio de 

normativa do município, seguindo exemplos dispostos no estudo de Gestão da 

Manutenção de Equipamentos Eletrônicos e Eletrotécnicos. 

Fazer um único contrato para os serviços de manutenção de equipamentos de 

refrigeração, procedendo à divisão por itens (cada item correspondendo a um 

equipamento), com critério de julgamento das propostas, por menor preço a ser cobrado 

pelo serviço. Essa forma de contratação se justifica pela compatibilidade entre os 

materiais e serviços, tratando-se de equipamentos com características técnicas 

semelhantes. 

Já em relação ao fornecimento de peças, este deve ficar a cargo da empresa 

ganhadora, de sorte que é fundamental solicitar três orçamentos para confirmação da 

prática do preço de mercado, assegurando-se de não pagar mais caro pelas peças. 

Nesse caso, a justificativa é porque muitas vezes a mesma empresa que presta a 

manutenção também fornece as peças, sendo que licitar serviços e peças 

separadamente incorreria em um risco desnecessário de haver sucesso em apenas em 

um item, resultando na dificuldade de execução do contrato. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Caso haja muitas marcas diferentes, pode-se pensar na possibilidade de dividir 

itens por marcas, pois isso facilita a manutenção, contudo, fica a critério da comissão de 

licitação verificar a melhor forma de divisão, sempre pensando na competividade e 

economicidade. 

Relativamente à manutenção de ar-condicionado, condicionadores e câmara fria, 

deve-se prever a elaboração do Plano de Manutenção, Operação e Controle e suas 

particularidades, conforme seção 6 deste estudo. Para melhor visualização de como 

procede esse documento, pode-se verificar o exemplo do PMOC - Sebrae (2017). 

 

 

 

 

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/PE/Anexos/PMOC%202017.pdf
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