
 

  

RETIFICAÇÃO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 

 

Fica retificado o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2022, 

cujo objeto é a “Prestação de serviços de marcenaria, pintura, hidráulico/esgoto/pluvial, alvenaria/carpintaria e 

elétrico com profissionais qualificados, por meio de empresa especializada no ramo, para manutenção em prédios 

públicos e demais espaços físicos utilizados pela Administração Pública do Município de Não-Me-Toque/RS”, nos 

seguintes itens: 

1- Deverão ser alteradas as seguintes tabelas do Edital de Chamamento Público nº 01/2022 - 

Credenciamento nº 01/2022 e anexos; 

1.1 - Tabela do item 8 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES do Edital de Chamamento Público nº 

01/2022 – Credenciamento nº 01/2022; 

1.2 - Tabela do item 6 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES do Termo de Referência (anexo I) do Edital 

de Chamamento Público nº 01/2022 – Credenciamento nº 01/2022; 

1.3 - Tabela da Cláusula Sexta - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES da Minuta do Contrato 

Administrativo (anexo II) do Edital de Chamamento Público nº 01/2022 – Credenciamento nº 01/2022; 

1.4 - Tabela de Solicitação Habilitação e Credenciamento (anexo VI) do do Edital de Chamamento Público nº 

01/2022 – Credenciamento nº 01/2022; 

2 – Segue tabela alterada dos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 da presente retificação: 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES 

ITEM TIPO DE SERVIÇO UNIDADE VALOR UNITÁRIO  

01 Serviços da rede hidráulica, esgoto e pluvial em 

prédios públicos e demais espaços físicos utilizados pelo 

Município, conforme descrito no item 5.1.1 do Termo 

de Referência, anexo I do presente edital. 

HORA R$ 42,00 a hora 

02 Serviços elétricos em prédios públicos e demais espaços 

físicos utilizados pelo Município, conforme descrito no 

item 5.1.2 do Termo de Referência, anexo I do 

presente edital. 

HORA R$ 43,00 a hora 

03 Serviços de carpintaria/alvenaria em prédios públicos e 

demais espaços físicos utilizados pelo Município, 

conforme descrito no item 5.1.3 do Termo de 

Referência, anexo I do presente edital. 

HORA R$ 41,00 a hora 

 



 

  

04 Serviços de marcenaria em prédios públicos e demais 

espaços físicos utilizados pelo Município, conforme 

descrito no item 5.1.4 do Termo de Referência, 

anexo I do presente edital. 

HORA R$ 40,00 a hora 

05 Serviços de pintura na manutenção e conservação de 

prédios públicos e demais espaços públicos físicos 

utilizados pelo Município, conforme descrito no 

subitem 5.1.5.1 do Termo de Referência, anexo I do 

presente edital. 

M2 R$ 12,00 por metro 

quadrado 

06 Serviços de pintura na manutenção e conservação de 

prédios públicos e demais espaços públicos físicos 

utilizados pelo Município, conforme descrito no 

subitem 5.1.5.2 do Termo de Referência, anexo I do 

presente edital. 

M2 R$ 28,00 por metro 

quadrado 

07 Serviços de pintura na manutenção e conservação de 

prédios públicos e demais espaços públicos físicos 

utilizados pelo Município, conforme descrito no 

subitem 5.1.5.3 do Termo de Referência, anexo I do 

presente edital. 

HORA R$ 28,00 a hora 

 

 

 

Maiores informações, fone (54) 3332-2600 ou no site www.naometoque.rs.gov.br  

 

Não-Me-Toque, 20 de janeiro de 2022. 

 

 

 

GILSON DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

http://www.naometoque.rs.gov.br/

