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Solicitação
Número

270
Tipo

Contratação de Serviço
Emitido em

22/06/2022

Quantidade de itens

2
Processo GeradoSolicitante

Código

6366-5 MARILDA APARECIDA GALVAN RIBEIRO

Número

530/2022
Local

Departamento de Trânsito58
Órgão

Forma de pagamento
Descrição

EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Secretaria Municipal de Planejamento13

Tipo

Entrega
Local

O SERVIÇO DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE CADA SECRETARIA
Prazo

365 Dias

Nome

Depósito bancário

Descrição:

REGISTRO DE PREÇOS de serviços de pintura descritos na tabela SINAPI em prédios e espaços públicos e 
sinalização de vias públicas, para atendimento das demandas da Municipalidade. Considerando que o 
Pregão Eletrônico nº 78/2022 foi revogado.

Justificativa:

É de responsabilidade do Poder Público realizar manutenção em prédios e espaços públicos bem como 
manter a sinalização de trânsito. Tendo como finalidade, melhorar a qualidade da estrutura física do 
imóvel bem como conservá-lo, contribuindo para a conservação do bem, tornando o ambiente mais 
agradável e melhor sinalizado, proporcionando bem-estar às pessoas que ali frequentam, trabalham ou 
transitam. 
A referida solicitação justifica-se pela necessidade de serviços de pinturas internas e externas (e 
quando necessária aplicação de textura) em paredes, muros, portões, corrimões, pisos, aberturas 
(portas e janelas), quadras esportivas, escolas, creches, parques, unidades de saúde, paço 
municipal, vias públicas pavimentadas e demais edificações ou espaços de domínio da municipalidade. 
Ressaltamos que as pinturas solicitadas poderão ser realizadas manualmente por funcionários da 
empresa contratada. Esclarecemos que são locais com pinturas já existentes as quais foram 
determinadas por técnicos do Município e a empresa contratada só vai realizar manutenção e repintura 
nos locais solicitados.
Os serviços a serem executados terão a indicação e autorização das secretarias solicitantes, que 
indicarão a dotação orçamentária por onde correrá a despesa podendo ser solicitados a qualquer 
momento pela contratante, dentro do período de vigência contratual.
O valor a ser pago pelos serviços terá como referência alguns dos serviços de pintura contidos na 
TABELA SINAPI, aplicados os descontos obtidos através de disputa na licitação, cujo valor mínimo 
para desconto será de 50%, com lances mínimos de 2%. 
Não é possível precisar a real quantidade a ser contratado, tampouco o tipo de superfície e 
materiais a ser utilizado, dados a vasta gama de produtos, prédios públicos e vias pavimentadas 
existentes. Neste caso recomendamos a contratação de empresa para realização de pintura através do 
Sistema de Registro de Preços – SRP do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE TABELA SINAPI.

“DECRETO Nº 7892/2013 – Regulamenta o Sistema de Registro de Preços – SRP
 Art. 3º  O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação 
de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a 
mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração.”

As tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) 
encontram-se no seguinte endereço eletrônico: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx.

Lote

001 Lote 001

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

081553 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SINALI SERV 1,00 330.000,00 330.000,00

ZAÇÃO DE TRÂNSITO DESCRITOS NA TABELA SINAPI EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO 
(o material de pintura será f ornecido pelo município).

081554 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DESCRITOS SERV 1,00 70.000,00 70.000,00
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 NA TABELA SINAPI EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO (o material de 
pintura será f ornecido pelo município).

TOTAL 400.000,00

TOTAL GERAL 400.000,00
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