
PROCESSO N.º 27/2022 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

1 – DO OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada em pintura do tipo epóxi, conforme atendimento a 

necessidade de retirada do atual piso em epóxi semi-flexível e execução de uma nova pintura epóxi de alta 

espessura (600 micras), totalizando uma área de 963, 60 m², para conservação de infraestrutura do Centro 

Desportivo Municipal de Agudo/RS. 

1.2. A retirada do piso e execução de nova pintura deverá ser executada sob o regime de 

empreitada global (materiais e mão-de-obra); 

1.3. Deverá ser feita a recuperação dos pontos defeituosos, preparação das dilatações com 

retoques de massa epóxi semi rígida e a aplicação de uma camada de selador Primer uretano ou Primer Epóxi 

já pigmentado na cor exata na área; 

1.4. A pintura deverá ser de primeira qualidade, atendendo as necessidades, sendo realizada por 

profissional qualificado e utilizando tintas especificadas neste Termo de Referência, materiais e 

equipamentos adequados e que atendam as normas de segurança; 

1.5. Todos os materiais e equipamentos deverão ser fornecidos pela empresa contratadas sendo 

estes de primeira linha e de acordo com as normas da ABNT - 14050/1998 - Sistemas de revestimentos de 

alto desempenho, à base de resinas epoxídicas e agregados minerais - projeto, execução e avaliação de 

desempenho - e as demais referencias normativas nacionais e internacionais relacionadas ao tema. Por se 

tratar de trabalhos com produtos químicos, as recomendações dos fabricantes deverão ser rigorosamente 

observadas para evitar danos à saúde de quem os manusear e à natureza.; 

1.6. Devem ser atendidos todos os requisitos conforme a tabela 02 da NBR 14050/1998 - 

Desempenho mínimo por produto. 

1.7.  Todas as cores a serem pintadas, foram definidas pela fiscalização, de forma que a tabela de 

cores e áreas estão definidas na tabela abaixo: 

 

COR ÁREA MÍNIMA (m²) 

Laranja 311,10 

Azul 380,50 

Cinza  272,00 

 

1.8. O material a ser utilizado deve ser Primer, citados no item 3.2, e tinta do tipo Epóxi de boa 

qualidade.  

 

2 – DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados pela empresa WRSG PISOS E REVESTIMENTOS LTDA, CNPJ: 

32.781.531/0001-55, situado na Rua Tiradentes, nº 987, Sala 02, Bairro: Goias, Santa Cruz do Sul/RS. 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA:  
A presente contratação justifica-se devido ao desgaste da pintura atual do piso do Ginásio Municipal 

de Agudo/RS, visto que a última pintura foi no ano de 2010. Além disso, torna-se necessária para a 

manutenção das instalações, a fim de proporcionar um ambiente adequado para receber jogos da Série 

Bronze do Campeonato de Futsal do Rio Grande do Sul, adequado o local para este tipo de evento. 

 

4 – DAS ETAPAS: 

4.1. 1º ETAPA: Remoção da atual pintura em epóxi com lixamento e limpeza da área, sendo necessária a 

limpeza dos resíduos gerados, aspirar todo o pó e limpeza total do local com álcool, o deixando pronto para a 

instalação de um novo piso.  

 

4.2. 2º ETAPA: Aplicação do selador do tipo Primer epóxi ou Primer uretano, de modo a promover a 

perfeita ancoragem do revestimento, com a superfície limpa e dentro da faixa de umidade fornecida pelo 

fabricante, conforme o Tipo 04, pintura de alto desempenho, especificada no item 9.4.4 da NBR 14050/1998 



 Características: Ponte de aderência a ser aplicada sobre a superfície do substrato, constituído por 

uma base em resina epóxi, com elevado poder de percolação (baixa viscosidade), visando o fechamento dos 

poros e de pequenas imperfeições deixadas pelo fresamento/polimento.  

 Aplicação: Deverá ser aplicado sobre o substrato existente de todo o piso. 

 Execução: O primer será misturado com a quantidade de catalizador determinada pelo fabricante 

com o auxílio de um misturador e distribuído no substrato com um rolo de poliamida até se obter uma 

camada fina e uniforme. O primer deverá ser curado por 8 horas, no mínimo, variando conforme a 

temperatura do ambiente. 

 

4.3. 3º ETAPA: Pintura epóxi RAD de alta espessura (600 micras), onde os critérios de desempenho são 

eminentemente de natureza química, obedecendo os parâmetros da tabela 02 - Desempenho mínimo por 

produto - da NBR 14050/1998,  nas cores especificadas do projeto.  

Características: revestimento monolítico pintura, a base de resina epóxi 100%, sem solventes, na 

espessura nominal de 0,6mm.  

Acabamento: Cor e brilho determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

Aplicação: quadra do Ginásio Esportivo do Município de Agudo.  

Execução: A superfície de concreto deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes tais como: 

sais, óleos, graxas, gorduras, poeiras, etc. Proceder a aplicação de maneira a atingir a espessura especificada. 

 

4.4. 4ª ETAPA: Pintura das faixas demarcatórias de futsal e vôlei. 

  Características: pintura à base de resina epóxi 100%, sem solventes, na espessura de 300 micras.  

Acabamento: na cor branca. Referência – Miaki, Max Port ou equivalente. 

Aplicação: para as pinturas demarcatórias horizontais para a prática de  esportes de futsal e vôlei, 

que deve seguir em vigor com o projeto especificado, com largura de 10cm.  

Execução: Serão aplicadas sobre pintura epóxi, conforme ficha técnica do fabricante de maneira a 

atingir a espessura especificada. 

  

4.5. 5º ETAPA: Limpeza, serviços finais e desmobilização. A desmobilização consiste na desmontagem 

e retirada de todos os equipamentos. Antes da desmobilização a CONTRATADA deverá efetuar a limpeza 

de todos os pisos que tenham sido objeto dos serviços. Riscos, manchas e materiais aderidos que não possam 

ser removidos, adequadamente, conforme recomendação dos fabricantes, deverão ser substituídos sem ônus 

para a CONTRATANTE. Se necessário, a CONTRATADA deverá efetuar retoque ou repintura de 

superfícies, entregando-as em perfeito estado de novo. 

 

5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 O prazo de execução dos serviços é de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da assinatura do contrato.  

6- DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 6.1. Pela prestação dos serviços de mão de obra e fornecimento de materiais a empresa receberá o 

valor total global de R$ 49.211,42 (quarenta e nove mil, duzentos e onze reais e quarenta e dois centavos). 

 6.2. O pagamento será efetuado em parcela única em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo 

dos serviços, mediante emissão da Nota Fiscal, sem qualquer forma de reajuste, sem ônus de frete, a serem 

pagos na Tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema bancário.   

6.3. O pagamento se efetuado após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde 

que entregue o(s) produto(s) e/ou prestado o serviço, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data 

da efetivação do pagamento. 

6.4. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, pela 

Secretaria da Fazenda. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar 

documentação que comprove o mesmo. 

 

7 – DO ORÇAMENTO:  

Secretaria Dotação Rec. 

Educação e Desporto 6914 001 

 

 



8- RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

 8.1. O recebimento dos serviços e fiscalização será pelos servidores Natália Rodrigues Sari, Vagner 

Augusto Muller, Fernando Josias Wappler Dickow, assim como na forma prevista nas Letras “a” e “b” do 

Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 8.2. Se verificada desconformidade do objeto e serviços em relação às especificações exigidas no 

Contrato, a empresa CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, sujeitando-se às penalidades previstas no edital. 

8.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que estiver 

em desacordo com o presente Termo de Referência, com a proposta da CONTRATADA e com o contrato.  

8.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente 

atendidas pela empresa CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.  

 8.5. Sem prejuízo de plena responsabilidade da contratada, todos os serviços serão fiscalizados pelo 

Município, através de seus fiscais, a qualquer hora; 

 

9 – DO FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 24, Inciso V, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações. 

 
 

 

  Agudo, 07 de março de 2022.                                                                

                                                                                                             

 

 

              EMANUELI UNFER 

Secretária de Educação e Desporto 

 

 

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, Ratifico o presente processo de Dispensa de Licitação.                                      

 

 

 

Agudo, 07 de março de 2022. 

 

 

 

 

                                                     LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                      
                                                                                                        Prefeito Municipal 


