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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021  
PROCESSO Nº 72/2021 

 
OBJETO:  Contratação de pessoa física para prestação de serviços técnicos de 

engenharia mecânica consistente na responsabilidade técnica, incluindo a emissão de ART, 
relativa à manutenção de aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências dos 
prédios públicos do Município, de acordo com as especificações abaixo:  
CONTRATADO: CLÓVIS LUIZ SALVATI 
CPF Nº: 332.802.319-49 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

01 75869 Contratação de Profissional Engenheiro 
Mecânico, para prestação de serviços de 
responsabilidade técnica, incluindo emissão 
de ART, relativa à manutenção de aparelhos 
de ar condicionado instalados nas 
dependências dos prédios públicos do 
Município. 

Mês 12,00 1.100,00 13.200,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021 R$ 13.200,00 

 
       JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso I, da 
Lei 8.666/93 
       Considerando a Lei nº 13.589 de 04 de Janeiro de 2018 que trata sobre a manutenção de 
instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes e sabendo que os sistemas 
de ar condicionado de uso coletivo requerem um cuidado especial e que devem dispor de um 
Plano de Manutenção, Operação e Controle- PMOC ( conjunto de documentos onde constam 
todos os dados da edificação, do sistema de climatização, do responsável técnico, bem como 
procedimentos e rotinas de manutenção comprovando sua execução); 
       Considerando suprir as exigências da Lei nº 5.194/66, onde o CONFEA apresenta a 
determinação do Responsável Técnico legalmente habilitado – profissional Engenheiro 
Mecânico com emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), visto que as 
atividades de manutenção dos sistemas de climatização são atividades plenamente definidas 
pela Lei e suas Resoluções posteriores e um técnico que fará a manutenção com orientação do 
Engenheiro; 
       Considerando que a Prefeitura conta atualmente com um funcionário que realiza a 
manutenção dos aparelhos de ar condicionado, resultando numa maior economicidade ao 
município em relação à contratação de empresa prestadora desse serviço; 
       Justificam-se dessa forma a Dispensa de Licitação, tendo em vista a urgência na 
contratação de serviço de Responsabilidade Técnica para equipamentos de ar condicionado, 
atendendo as exigências do CREA-PR e das Leis acima citadas, além de garantir a segurança 
dos funcionários e usuários dos diferentes setores pertencentes do Município. 
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        O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, 
para os tais usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio 
de orçamentos coletados com empresas afins ao objeto, sendo que o mesmo pode ser conferido 
de acordo com planilha em anexo.    

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

Saldo orçamentário 
R$ 

410 03.002 04.122.0404.2.003 3.3.90.36.06.00 000 650.000,00 

 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 
licitação são próprios do Município. 

A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso I, da Lei 
8.666/93, é de parecer favorável a contratação do Senhor CLÓVIS LUIZ SALVATI, CPF Nº 
332.802.319-49, residente na Rua Minas Gerais, nº 697, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 
85.601-060, Francisco Beltrão - Pr.  

 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 
Francisco Beltrão, 03 de fevereiro de 2021. 

 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 07/2021, em 03 de fevereiro de 2021. 

 
 

                          Cleber Fontana 
                        Prefeito Municipal 


