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Pauta

1. Divulgação de IRP para o objeto "serviço de manutenção

predial com disponibilização de mão de obra com

dedicação exclusiva, serviços eventuais e materiais

necessários para sua execução".



Dados da Intenção de 

Registro de Preços (IRP)

▪ Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa

especializada para a prestação de serviços de manutenção predial

preventiva e corretiva, de natureza contínua e por demanda, com

fornecimento de materiais e equipamentos;

▪ Número da IRP: 08/2021 (será divulgada no sistema em breve);

▪ Número da UASG Gerenciadora: 153115;

▪ Data limite para registro da demanda: 28/06/2021;

▪ Data provável da licitação: 18/10/2021;

▪ Data provável para a assinatura das atas de registro de preços:

06/12/2021.
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06/12/2021.



Instruções para cadastramento

de participação na IRP

▪ Preencher o campo quantidades com número “12” (referente à

quantidade de meses) e o campo valor unitário com o valor mensal

extraído da planilha de custos adaptada a realidade do(s) prédio(s)

(célula F15 da aba “Resumo Cotacao”);

▪ Anexar no sistema a planilha de custos com as alterações nas

células em amarelo das abas "Resumo Cotacao" e "Anex I A - Mão

de Obra“ de acordo com a realidade da unidade;

▪ Anexar no sistema o Termo de Referência com as devidas

adaptações destacadas em amarelo.
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Outros pontos importantes

▪ Apesar de não ser necessário o envio para a PR-6, a unidade deverá

elaborar Estudo Técnico Preliminar e autuar em seu processo

administrativo;

▪ A logística de emissão de empenho, formalização de termo de

contrato, gestão e fiscalização contratual será por conta da unidade

participante.

Outros pontos importantes

▪ Apesar de não ser necessário o envio para a PR-6, a unidade deverá

elaborar Estudo Técnico Preliminar e autuar em seu processo

administrativo;

▪ A logística de emissão de empenho, formalização de termo de

contrato, gestão e fiscalização contratual será por conta da unidade

participante.

Outros pontos importantes

I Apesar de não ser necessario o envio para a PR-ô, a unidade devera

elaborar Estudo Técnico Preliminar e autuar em seu processo

administrativo;

I A logística de emissão de empenho, formalização de termo de

contrato, gestão e fiscalização contratual será por conta da unidade

participante.


