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MUNICÍPIO DE CASCAVEL

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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2ª PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2020 - PROCESSO N.º 067/2020
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob nº. 77.865.632/0001-42.
CONTRATADA: ELISEU ANTONIO FRISSO, inscrita no CNPJ nº. 33.728.004/0001-40, 
estabelecida à Rua Vitória, nº. 232, na cidade de São Pedro do Iguaçu, CEP 85.929-000.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços de Pinturas, para 
manutenções do prédio da Câmara Municipal de Cascavel – PR, no sistema de registro 
de preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme abaixo:

ITEM QTD DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 6400
m²

Serviço de Pintura com tinta acrílica em paredes, 
pisos e tetos (alvenaria, pilares, gessos, 
divisórias, calçadas de paver, etc.), sendo 
somente a pintura, uma ou mais demãos 
conforme a necessidade do local, sem os 
serviços de correção da superfície.

R$ 1,22 R$ 
7.808,00

02 6400
m²

Serviço de correção/preparação de paredes, 
pisos e tetos, com acabamento em Pintura com 
tinta acrílica em paredes (alvenaria, pilares, 
gessos, divisórias, calçadas de paver, etc.), 
observando os seguintes procedimentos: a) 
preparar a superfície a ser pintada, raspando, 
lixando, limpando ou escovando a superfície, de 
modo a remover toda e qualquer sujeira, mancha 
decorrente de fungos ou outras causas, remoção 
de papeis de parede, adesivos ou painéis quando 
necessário; b) corrigir todas as imperfeições 
existentes na superfície, utilizando massa 
apropriada, argamassa ou gesso, conforme o 
caso, inclusive em paredes novas; c) antes de 
aplicação de fundo selador, remover toda e 
qualquer sujeira, pó ou traços de mofo; d) aplicar 
fundo preparador, selador ou impermeabilizante 
de acordo com a necessidade; e) pintar a 
superfície na cor a ser determinada pela 
Administração, aplicando duas ou mais demãos 
cruzadas em tinta acrílica de primeira qualidade, 
dependendo do tipo de superfície.

R$ 1,48 R$ 
9.472,00

03 100
m²

Serviço de Pintura com tinta esmalte sintético em 
todo tipo de superfície compatível com o produto, 
podendo ser esquadrias metálicas internas e 
externas, estrutura de placas, corrimão, portas, 
janelas, grades, tampas elétricas, hidráulicas e 
de incêndios, observando os seguintes 
procedimentos: a) preparar as superfícies a 
serem pintadas, corrigindo as imperfeições, 
raspando, lixando, escovando, retirando toda e 
qualquer oleosidade e ferrugem; b) utilizar 
ferramentas apropriadas e de primeira qualidade; 
c) em sequência, quando necessário, aplicar 
“primer” à base de zarcão, óxido, ferro ou 
cromato de zinco; d) pintar a superfície na cor a 
ser determinada pela Administração, aplicando 

R$ 8,10 R$ 810,00
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duas ou mais demãos cruzadas de tinta esmalte 
sintético de boa qualidade.

04 300
m²

Serviço de Pintura com aplicação de verniz em 
portas, batentes, vistas, lambris e rodapés; 
observando os seguintes procedimentos: a) 
preparar as superfícies a serem pintadas, 
raspando, lixando, escovando; b) corrigir todas as 
imperfeições existentes na superfície a ser 
pintada, utilizando massa apropriada, quando for 
o caso; c) pintar a superfície a ser determinada 
pela Administração, aplicando duas ou mais 
demãos cruzadas de verniz ou selador;

R$ 4,55 R$ 
1.365,00

05 150
m²

Aplicação de grafiato sendo que para a execução 
desse serviço deverá ser observado os seguintes 
procedimentos: a) preparar a superfície a ser 
aplicado o grafiato, raspando, lixando ou 
escovando quando necessário; b) corrigir todas 
as imperfeições existentes na superfície a ser 
aplicada, utilizando massa apropriada, 
argamassa, gesso e 
tinta/selador/impermeabilizante de fundo quando 
necessário; c) pintar a superfície na cor a ser 
determinada pela Administração, aplicando duas 
ou mais demãos.

R$ 18,26 R$ 
2.739,00

06 260
m²

Aplicação de textura, lisa ou hidro-repelente, 
sendo que para a execução desse serviço deverá 
ser observado os seguintes procedimentos: a) 
preparar a superfície a ser aplicada a textura, 
raspando, lixando ou escovando quando 
necessário; b) corrigir todas as imperfeições 
existentes na superfície a ser aplicada, utilizando 
massa apropriada, argamassa, gesso e 
tinta/selador/impermeabilizante de fundo quando 
necessário; c) pintar a superfície na cor a ser 
determinada pela Administração, aplicando duas 
ou mais demãos.

R$ 3,10 R$ 806,00

VALOR TOTAL: R$ 23.000,00 ( Vinte e três mil reais).

VALOR GLOBAL: R$ 23.000,00 (vinte e três mil 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 fevereiro de 2021.
ASSINATURAS: Alécio Natalino Espínola

                      Eliseu Antonio Frisso
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Edição Disponível Gratuitamente: https://cascavel.atende.net/

2ª PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021 - PROCESSO N.º 07/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob nº. 77.865.632/0001-42.
CONTRATADA: ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº. 
08.436.055/0001-50, estabelecida à Rua Piratininga, nº. 778, Apto 704, Zona 01, CEP 
87.013-100, Maringá – PR.
OBJETO: Aquisição de passagens aéreas para voos domésticos em todo o país, com 
objetivo de atender as necessidades dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal 
de Cascavel, no sistema de registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses,
conforme abaixo:

ITEM QTD DESCRIÇÃO PERCENTUAL DE 
DESCONTO (%)

ESTIMATIVO 
PARA 12 (DOZE) 

MESES
01 01 Passagem aérea de 

classe econômica para 
voos domésticos.

12 R$ 35.000,00

VALOR GLOBAL: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens para o País.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação de seu extrato.
FIRMADO EM: 27 de abril de 2021.
ASSINATURAS: Romulo Quintino

Claudio Baqueti Moreira


		2021-08-02T16:25:52-0300
	MUNICIPIO DE CASCAVEL:76208867000107




