
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO E ELEMENTOS TÉCNICOS

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
CENTRO DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 
RECIFE/PE. 

 

ITEM/SERVIÇO

Técnico de Segurança do Trabalho com encargos 
complementares 
Encarregado de obras com encargos complementares
Fornecimento de material e mão de obra para pintura com 
tinta semi-brilho em paredes, duas demãos, inclusive 
retoques de massa corrida em corredores térreo dos 
blocos A, B e C do Centro de Informática.
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de 
teto do térreo dos blocos B e C do Centro de Informática, 
duas demãos, inclusive retoques de massa corrida.
Fornecimento de material e mão de obra para pintura com 
tinta semi-brilho em paredes, duas demãos, inclusive 
retoques de massa corrida em corredores do 1º andar dos 
blocos B e C do Centro de Informática.
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de 
teto do 1º andar dos blocos B e C do Centro de 
Informática, duas demãos, inclusive retoques de massa 
corrida. 
Fornecimento de Andaimes 

ANEXO I 
 

SELEÇÃO PÚBLICA nº 013/2022 
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO E ELEMENTOS TÉCNICOS 
 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS CORREDORES DO 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, SITUADO NA UFPE 

 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITEM/SERVIÇO 

 
QUANTIDADE 

Técnico de Segurança do Trabalho com encargos MÊS 

Encarregado de obras com encargos complementares MÊS 

Fornecimento de material e mão de obra para pintura com 
em paredes, duas demãos, inclusive 

retoques de massa corrida em corredores térreo dos 
blocos A, B e C do Centro de Informática. 

1276,55 

Fornecimento de material e mão de obra para pintura de 
teto do térreo dos blocos B e C do Centro de Informática, 

as demãos, inclusive retoques de massa corrida. 
574,85 

Fornecimento de material e mão de obra para pintura com 
em paredes, duas demãos, inclusive 

retoques de massa corrida em corredores do 1º andar dos 
blocos B e C do Centro de Informática. 

405,50 

Fornecimento de material e mão de obra para pintura de 
teto do 1º andar dos blocos B e C do Centro de 

duas demãos, inclusive retoques de massa 178,71 

150 

PINTURA DOS CORREDORES DO O 
SITUADO NA UFPE – CAMPUS RECIFE – 

UNIDADE 

2 

2 

M² 

M² 

M² 

M² 

M² 


