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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Lei nº 5.571, de 23 de julho de 2010
Secretaria Municipal de Comunicação Social
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3ª PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2020 - PROCESSO N.º 041/2020
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob nº. 77.865.632/0001-42.
DETENTORA: RTBY ARMARINHOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 26.668.746/0001-61, 
estabelecida à Rua Otília Guilhermina Pscheidt, nº. 388, Bairro Universitário, CEP 85.819-
434, Cascavel/PR.
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para realizar eventuais execuções 
de serviços de manutenção preventiva/corretiva nas instalações hidrossanitárias e 
pluviais, nas instalações elétricas e nas instalações civis do prédio da Câmara Municipal 
de Cascavel, no sistema de registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
abaixo:

ITEM QTD DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 192 hs Serviços de manutenção 
preventiva/corretiva a serem realizados 
sempre que solicitados pela 
CONTRATANTE nas instalações 
hidrossanitárias e pluviais do edifício 
sede da Câmara Municipal de Cascavel;
a) Detectar e corrigir vazamentos e outras 
anormalidades em encanamentos da rede 
de água e esgoto, conexões, registros, 
torneiras, pias, vasos sanitários, caixas 
sifonadas, efetuando substituições, caso 
necessário;
b) Corrigir a regulagem das válvulas de 
descarga, registros, engates, sifões, caixas 
sifonadas e outros dispositivos, trocando-
os ou reparando-os, quando necessário;
c) Realizar reparos na vedação dos metais, 
substituindo-os quando apresentarem 
quaisquer irregularidades, caso 
necessário;
d) Reparar ferragens e louças dos 
sanitários, corrigindo ou substituindo as 
que estiverem danificadas;
e) Reparar caixas de esgoto, caixas de 
inspeção, drenos, galerias de água pluvial, 
procedendo à limpeza destes e eliminando 
quaisquer irregularidades, caso 
encontradas;
f) Corrigir anormalidades nas redes pluviais 
e redes de drenagem de sistemas de 
refrigeração, reparando quaisquer 
vazamentos encontrados, com ou sem 
substituição de encanamentos, calhas, 
bacias, conexões, suportes, etc.;
g) Corrigir anormalidades nos 
encanamentos ou conexões de ramal de 
abastecimento de água, consertando ou 
substituindo registros, válvulas retentoras, 
torneiras, boias e outros dispositivos 

R$ 63,00 R$ 12.096,00
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hidráulicos danificados;
h) Corrigir falhas nos sistemas de 
distribuição de água, incluindo a 
manutenção de encanamentos, conexões, 
registros, flanges, respiros e outros 
dispositivos hidráulicos, reparando ou 
substituindo aqueles que estiverem 
danificados;
i) Realizar manutenção nos reservatórios 
de água potável, corrigindo as 
irregularidades encontradas;
j) Realizar desentupimentos de redes de 
esgoto prediais, pias, vasos sanitários, 
caixas sifonadas, ralos e caixas de 
inspeção, etc.;
k) Executar todas as demais rotinas de 
manutenção solicitadas, de acordo com as 
especificações técnicas dos equipamentos 
e tubulações hidrossanitárias e pluviais, 
obedecendo as normas vigentes.

02 384 hs Serviços de manutenção 
preventiva/corretiva a serem realizados
sempre que solicitados pela 
CONTRATANTE nas instalações 
elétricas do edifício sede da Câmara 
Municipal de Cascavel;
a) Corrigir falhas nos quadros de 
distribuição, incluindo a distribuição de 
disjuntores, balanceamento de fases, 
substituição de dispositivos elétricos, 
reaperto de conectores, medição de 
correntes, tensão, identificação de 
disjuntores, etc.;
b) Corrigir falhas no sistema de iluminação 
e nas tomadas em geral, tanto nas 
instalações internas quanto externas, 
incluindo o conserto, instalação ou 
substituição de condutores, interruptores, 
lâmpadas, reatores, starts e tomadas, de 
sobrepor ou embutir, simples ou tripolar, 
com ou sem aterramento;
c) Corrigir falhas na rede embutida ou 
aparente, de baixa tensão, incluindo 
quadros de distribuição, disjuntores, 
condutores, canaletas, calhas, 
receptáculos, interruptores, equipamentos, 
instalações, etc., substituindo os itens 
necessários;
d) Corrigir falhas em tomadas especiais, 
destinadas ao uso de equipamentos 
diversos, como microcomputadores, 
máquinas reprográficas, etc., substituindo 
os itens necessários;
e) Corrigir falhas nos sistemas de 
iluminação de emergência, substituindo os 

R$ 60,00 R$ 23.040,00
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itens necessários;
f) Reparar ou substituir dispositivos 
elétricos e eletrônicos, tais como: reatores, 
fotocélula, contactores, relês, minuterias, 
chaves de baixa tensão, fusíveis, cigarras, 
etc.;
g) Realizar a manutenção ou substituição 
de luminárias, quando a sua operação for 
insuficiente ou provocar frequentes 
queimas de lâmpadas;
h) Realizar reaperto dos parafusos de 
sustentação das luminárias, lâmpadas, 
contatos dos reatores, base dos soquetes, 
disjuntores, etc.
i) Realizar a medição dos circuitos para 
verificar o estado da fiação, corrigindo ou 
substituindo aqueles que apresentarem 
descontinuidade, rupturas ou defeitos que 
afetem o nível de tensão de tomadas, 
lâmpadas, equipamentos, etc.
j) Ativar e mudar pontos elétricos;
k) Realizar a inspeção das redes elétricas 
existentes afim de verificar possíveis 
sobrecargas, sugerindo e executando a 
redistribuição de disjuntores e redes de 
acordo com os equipamentos 
demandados;
l) Realizar análises de viabilidade para 
novas instalações de equipamentos e, 
indicar e executar as mudanças 
necessárias para que viabilize o aumento 
de carga necessário na rede elétrica;
m) Executar todas as demais rotinas de 
manutenção/correção, de acordo com as 
especificações técnicas dos sistemas 
elétricos, obedecendo as normas vigentes.

03 384 hs Serviços de manutenções 
preventivas/corretivas gerais nas 
instalações civis do edifício, que 
compreendem todas as atividades que 
exigem intervenções a fim de corrigir e 
reparar imperfeições e falhas em 
esquadrias, portas, portões, paredes, 
calhas, pisos, forros, calçadas, etc;
a) Corrigir falhas em telhados e suas 
estruturas, com checagem, manutenção ou 
substituição de telhas, da proteção dos 
rufos e algerozas, calhas, verificação da 
capacidade de escoamento e pontos de 
interferência, de forma a identificar e 
corrigir anomalias;
b) Realizar eventuais correções em 
revestimentos de paredes, tetos e pisos 
(azulejos, cerâmicas, granitina, granito, 
rejuntamentos, rodapés, fixações, 

R$ 62,00 R$ 23.808,00
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proteções, calafetação de juntas);
c) Realizar eventuais correções nos 
revestimentos internos e externos, 
eliminando a existência de trincas, 
descolamentos, manchas e infiltrações;
d) Corrigir falhas em forros internos e 
recuperar os pontos defeituosos, utilizando 
os mesmos materiais anteriormente 
empregados;
e) Realizar regulagem, alinhamento, 
ajustes de pressão, lubrificações de portas, 
janelas e portões, consertos ou, se
necessário, substituições de fechaduras, 
travas, dobradiças, rolamentos, 
engrenagens, molas hidráulicas, 
cordoalhas, prendedores, puxadores, 
trincos, incluindo serviços de plaina;
f) Corrigir falhas em calçadas, 
revestimentos de pisos, acessos, cercas, 
gradis, corrimãos, alambrados e portões;
g) Corrigir falhas na estabilidade da fixação 
dos gradis, regularizando os pontos 
instáveis;
h) Realizar correções na estrutura do 
concreto armado e de madeira, se 
existirem dilatações, quebras, trincas, 
recalques, etc.;
i) Realizar correções, eliminando 
infiltrações ou vazamentos em lajes 
impermeabilizadas e marquises. Caso 
necessário, proceder à remoção da 
vedação existente e realizar nova 
impermeabilização e proteção mecânica;
j) Executar revisão geral de janelas, portas, 
portões, corrigindo as falhas encontradas 
e/ou substituindo partes, quando 
necessários;
k) Executar inspeção geral nas esquadrias, 
realizando lixamentos, soldas, pinturas, 
vedações, regulagens nas fixações e 
remoção de partes enferrujadas, se 
necessário;
l) Realizar a limpeza das calhas pluviais, 
bem como substituição de telhas, chapins, 
rufos;
m) Efetuar a limpeza geral de telhados, 
marquises, lajes, sistemas de condução e 
escoamento de águas pluviais;
n) Executar serviços de carpintaria, 
incluindo lixamento, impermeabilização, 
pintura, reaperto de parafusos, instalação 
e/ou substituição de peças como 
puxadores e fechaduras, com vistas a 
corrigir/reparar portas, janelas e 
montagens de móveis em geral;
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o) Realizar instalação de extintores de
incêndio, telas de proteção, quadros,
murais, acessórios sanitários e de copa,
suportes, etc.
p) Efetuar a instalação de suportes e
quadros parafusáveis em paredes
conforme necessidade;
q) Executar todas as demais rotinas de
manutenção, de acordo com as
especificações técnicas das instalações
civis, obedecendo as normas vigentes.

VALOR GLOBAL: R$ 58.944,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro 
reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.16.00.00.00 – Manutenção e conservação de 
bens imóveis.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação de seu extrato.
FIRMADO EM: 02 de outubro de 2020. 
ASSINATURAS: Alécio Natalino Espínola

Reginaldo Aparecido da Silva
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