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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2022  

RETIFICAÇÃO I - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 

 

O MUNICÍPIO DE IRANI torna público para conhecimento dos interessados que, referente 

ao Processo Licitatório nº 111/2022 - Pregão Eletrônico nº 59/2022, fica alterado o item 3 do 

edital, e os itens 2 e 4 do termo de referência, passando a ter a seguinte redação: 

 

 

Onde se lê: 

 

“3 – OBJETO 

3.1 – Constitui objeto da presente Licitação a seleção de propostas, visando o Registro de 

Preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em serviços de 

eletricista e pintor, para manutenção de prédios públicos e ruas municipais, conforme 

especificações e condições estabelecidas neste Edital e Anexos, os quais passam a fazer parte 

do presente Processo Licitatório.” 

 

“2. OBJETO 

2.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em 

serviços de eletricista e pintor, para manutenção de prédios públicos e ruas municipais, 

conforme especificações constantes no edital de processo licitatório.” 

 

“4.2. Contratação de serviço de pintor se faz necessária em virtude de trabalhos temporários e 

sazonais como manutenção de pintura predial interna e externa onde não se justifica a 

efetivação de profissional nessas áreas tendo em vista ser trabalhos esporádicos e temporários, 

não havendo demanda contínua que justifique a contratação de servidor.” 

 

 

Leia-se: 

 

“Edital, item 3: 

3 – OBJETO 

3.1 – Constitui objeto da presente Licitação a seleção de propostas, visando o Registro de 

Preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em serviços de 

eletricista e pintor, para manutenção de prédios públicos e ruas municipais, conforme 

especificações e condições estabelecidas neste Edital e Anexos, os quais passam a fazer parte 

do presente Processo Licitatório”. 
 

Termo de Referência, itens 2 e 4: 

“2. OBJETO 

2.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em 

serviços de eletricista e pintor, para manutenção de prédios públicos e ruas municipais, 

conforme especificações constantes no edital de processo licitatório.” 

 

“4.2. Contratação de serviço de pintor eletricista se faz necessária em virtude de trabalhos 

temporários e sazonais como manutenção dos prédios públicos, parte interna e externa onde 

não se justifica a efetivação de profissional nessa área tendo em vista tratar-se de trabalho 
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esporádico e temporário, não havendo demanda contínua que justifique a contratação de 

servidor.” 

 

 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital. 

 

 

Irani, SC, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

VANDERLEI CANCI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


