
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000079/2017

A. B. RICARTE ME

CNPJ:  10.666.652/0001-13

RUA PREFEITO CANTÍDIO ROBERTO DE MORAES, 167 - GUANABARA - IÚNA - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000079/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000001939

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000030/2017 000879/2017

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

CAIXA DE LUZ PARA DRYWALL 4" X 2" - COM SERVIÇO
DE INSTALAÇÃO

descrição:
- desenvolvido especialmente para paredes de gesso
acartonado, medindo 4 x 2;
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

5.715,001500,00 3,81UN001 TIGRE011

CAIXA DE LUZ PARA DRYWALL 4" X 4" - COM SERVIÇO
DE INSTALAÇÃO

descrição:
- desenvolvido especialmente para paredes de gesso
acartonado, medindo 4 x 4;
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

2.526,00600,00 4,21UN001 TIGRE012

DIVISÓRIA DRYWALL 115MM ELETRODUTOS
CORRUGADOS - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

descrição:
- divisória em gesso acartonado com espessura total da
parede de 115 mm;
- a parede deverá conter placas de 12,5mm e espessura da
estrutura de 90 mm, com espaçamento entre eixo de 600mm;
- as placas deverão ser fixadas com parafusos auto
atarraxante anodizado e juntas tratadas com fitas e massa
apropriadas a divisória;
- as divisórias deverão ser impermeabilizadas com seladora,
em seguida receber duas demãos de massa corrida, depois
deverão ser lixadas, novamente aplicada seladora e por fim
pintada com duas demãos de tinta pva (tinta de primeira
linha);
- instalação de eletrodutos corrugados produzidos em pvc
anti-chama de 1 polegada sendo uma para rede elétrica e
outra para rede lógica, podendo em casos específicos
utilizar 4 eletrodutos, para atender projetos de
telecomunicação;
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

122.328,00800,00 152,91M²001 PLACO003

DIVISÓRIA DRYWALL 115MM MANTA NÃO COMBUSTÍVEL
- COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

descrição:
- divisória em gesso acartonado com espessura total da
parede de 115 mm;
- a parede deverá conter placas de 12,5mm e espessura da
estrutura de 90 mm, com espaçamento entre eixo de 600mm;
- as placas deverão ser fixadas com parafusos auto
atarraxante anodizado e juntas tratadas com fitas e massa
apropriadas a divisória;

40.290,00250,00 161,16M²001 PLACO004
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- as divisórias deverão ser impermeabilizadas com seladora,
em seguida receber duas demãos de massa corrida, depois
deverão ser lixadas, novamente aplicada seladora e por fim
pintada com duas demãos de tinta pva (tinta de primeira
linha);
- instalação de eletrodutos corrugados produzidos em pvc
anti-chama de 1 polegada sendo uma para rede elétrica e
outra para rede lógica, podendo em casos específicos
utilizar 4 eletrodutos, para atender projetos de
telecomunicação;
- instalação de manta não combustível para isolamento
acústico e térmico entre as placas, na densidade de 50mm,
com isolamento termo acústico, anti-mofo, antialérgico e
antichamas;
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

DIVISÓRIA DRYWALL 95MM ELETRODUTOS
CORRUGADOS - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

descrição:
- divisória drywall
divisória em gesso acartonado com espessura total da
parede de 95 mm;
- a parede deverá conter placas de 12,5mm e espessura da
estrutura de 70mm, com espaçamento entre eixo de 600mm;
- as placas deverão ser fixadas com parafusos auto
atarraxante anodizado e juntas tratadas com fitas e massa
apropriadas a divisória;
- as divisórias deverão ser impermeabilizadas com seladora,
em seguida receber duas demãos de massa corrida, depois
deverão ser lixadas, novamente aplicada seladora e por fim
pintada com duas demãos de tinta pva (tinta de primeira
linha);
- instalação de eletrodutos corrugados produzidos em pvc
anti-chama de 1 polegada sendo uma para rede elétrica e
outra para rede lógica, podendo em casos específicos
utilizar 4 eletrodutos, para atender projetos de
telecomunicação.

385.110,003000,00 128,37M²001 PLACO001

DIVISÓRIA DRYWALL 95MM MANTA NÃO COMBUSTÍVEL -
COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

descrição:
- divisória em gesso acartonado com espessura total da
parede de 95 mm;
- a parede deverá conter placas de 12,5mm e espessura da
estrutura de 70 mm, com espaçamento entre eixo de 600mm;
- as placas deverão ser fixadas com parafusos auto
atarraxante anodizado e juntas tratadas com fitas e massa
apropriadas a divisória;
- as divisórias deverão ser impermeabilizadas com seladora,
em seguida receber duas demãos de massa corrida, depois
deverão ser lixadas, novamente aplicada seladora e por fim
pintada com duas demãos de tinta pva (tinta de primeira
linha);
- instalação de eletrodutos corrugados produzidos em pvc
anti-chama de 1 polegada sendo uma para rede elétrica e
outra para rede lógica, podendo em casos específicos
utilizar 4 eletrodutos, para atender projetos de
telecomunicação;
- instalação de manta não combustível para isolamento
acústico e térmico entre as placas, na densidade de 50mm,
com isolamento termo acústico, anti-mofo, antialérgico e
antichamas.

110.936,00800,00 138,67M²001 PLACO002

PORTAS E ADUELAS PARA DIVISÓRIAS DRYWALL
ADUELAS DE 115MM - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

descrição:

39.015,00150,00 260,10UN001 D&E006
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- portas medindo 2,10m x 0,80m (a x l), chapada de madeira
angelim lisa;
- alisar de 7 mm em angelim;
- aduelas com espessura de 115mm;
- fechaduras de alavanca e dobradiças;
- lixadas, seladas, aplicação de verniz ou tinta pva (a ser
definida);
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

PORTAS E ADUELAS PARA DIVISÓRIAS DRYWALL
ADUELAS DE 95MM - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

descrição:
- portas medindo 2,10m x 0,80m (a x l), chapada de madeira
angelim lisa;
- alisar de 7 mm em angelim;
- aduelas com espessura de 95mm;
- fechaduras de alavanca e dobradiças;
- lixadas, seladas, aplicação de verniz ou tinta pva (a ser
definida);
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

47.072,00200,00 235,36UN001 D&D005

CAIXA DE PASSAGEM PEQUENA - COM SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO

descrição:
- desenvolvido especialmente para paredes de gesso
acartonado com a função de permitir a passagem, derivação
e acesso as redes elétricas e lógica, permitindo
manutenções periódicas no cabeamento;
- em pvc isolante antichamas, de embutir, com 140mm x
150mm x 75mm (a x l x c);
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

1.563,00150,00 10,42UN002 TIGRE013

CAIXAS DE PASSAGEM GRANDE - COM SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO

descrição:
- desenvolvido especialmente para paredes de gesso
acartonado com a função de permitir a passagem, derivação
e acesso as redes elétricas e lógica, permitindo
manutenções periódicas no cabeamento;
- em pvc isolante antichamas, de embutir, com 310mm x
330mm x 75mm (a x l x c);
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

4.101,00150,00 27,34UN002 TIGRE014

DIVISÓRIA 114,5 MM DRYWALL COM PLACAS CIMENTICIA
IMPERMEABILIZADAS - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
divisória drywall com placas cimenticia impermeabilizadas
ferragens steel framing.

divisória em placa cimentícia na parte externa e placa em
gesso acartonado na parte interna, com espessura total da
parede de 114,5 mm;

a parede deverá conter placas cimentícia de 12mm de
espessura na parte externa e placa de gesso acartonado de
12,5mm de espessura na parte interna, com espessura da
estrutura de 70mm e espaçamento entre eixo de 400mm;

as ferragens deverão ser de steel frame com 0,95mm de
espessura, lã de vidro com densidade de 14 kg/m3 e
espessura de 50mm, deverá possuir isolamento acústico,
banda acústica/tyvek;

as placas deverão ser fixadas com parafusos auto
atarraxante, cabeça trombeta, ponta broca com asas,

931.440,003000,00 310,48M²002 BRASILIT020
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anodizado e juntas tratadas com fitas e massa apropriadas a
divisória na área externa e interna, conforme sistema
normatizado e recomendado pelo fabricante, tanto para
placa cimentícia como para gesso acartonado;

acabamento parte interna: as divisórias deverão ser
impermeabilizadas com seladora, em seguida receber duas
demãos de massa corrida, depois deverão ser lixadas,
novamente aplicada seladora e por fim pintadas com duas
demãos de tinta pva (tinta de primeira linha);

acabamento parte externa: o espaçamento entre as placas
deverá ser de 3mm, a junta deverá estar limpa para perfeita
aderência do selante, que deverá ser aplicado. juntas com
baixo relevo deverá ser feita a deposição direta de uma fina
camada de selante, juntas niveladas deverá ser inserido um
cordão de polietileno expandido ou similar, a cabeça dos
parafusos de fixação das placas deverão ser tratados com
massa para juntas em duas demãos com espaçamento de
cura entre elas de 4 horas, após a secagem os pontos de
massa deverão ser lixados para eliminar saliências e
rebarbas, tratamento de juntas invisível, pintura com duas
demãos de tinta acrílica à base de água (tinta de primeira
linha);

instalação de eletrodutos corrugados produzidos em pvc
anti-chama de 1 polegada sendo uma para rede elétrica e
outra para rede lógica, podendo em casos específicos
utilizar 4 eletrodutos, para atender projetos de
telecomunicação.

DIVISÓRIA 90,5 MM DRYWALL COM PLACAS CIMENTICIA
IMPERMEABILIZADAS - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
divisória drywall com placas cimenticia impermeabilizadas
ferragens steel framing.

divisória em placa cimentícia na parte externa e placa em
gesso acartonado na parte interna, com espessura total da
parede de 90,5 mm;

a parede deverá conter placas cimentícia de 8mm de
espessura na parte externa e placa de gesso acartonado de
12,5mm de espessura na parte interna, com espessura da
estrutura de 70mm e espaçamento entre eixo de 400mm;

as ferragens deverão ser de steel frame com 0,95mm de
espessura, lã de vidro com densidade de 14 kg/m3 e
espessura de 50mm, deverá possuir isolamento acústico,
banda acústica/tyvek;

as placas deverão ser fixadas com parafusos auto
atarraxante, cabeça trombeta, ponta broca com asas,
anodizado e juntas tratadas com fitas e massa apropriadas a
divisória na área externa e interna, conforme sistema
normatizado e recomendado pelo fabricante, tanto para
placa cimentícia como para gesso acartonado;

acabamento parte interna: as divisórias deverão ser
impermeabilizadas com seladora, em seguida receber duas
demãos de massa corrida, depois deverão ser lixadas,
novamente aplicada seladora e por fim pintadas com duas
demãos de tinta pva (tinta de primeira linha);

acabamento parte externa: o espaçamento entre as placas
deverá ser de 3mm, a junta deverá estar limpa para perfeita
aderência do selante, que deverá ser aplicado. juntas com
baixo relevo deverá ser feita a deposição direta de uma fina
camada de selante, juntas niveladas deverá ser inserido um
cordão de polietileno expandido ou similar, a cabeça dos

295.490,001000,00 295,49M²002 BRASILIT021
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parafusos de fixação das placas deverão ser tratados com
massa para juntas em duas demãos com espaçamento de
cura entre elas de 4 horas, após a secagem os pontos de
massa deverão ser lixados para eliminar saliências e
rebarbas, tratamento de juntas invisível, pintura com duas
demãos de tinta acrílica à base de água (tinta de primeira
linha);

instalação de eletrodutos corrugados produzidos em pvc
anti-chama de 1 polegada sendo uma para rede elétrica e
outra para rede lógica, podendo em casos específicos
utilizar 4 eletrodutos, para atender projetos de
telecomunicação.

DIVISÓRIA EM PAINEL CELULAR 35MM X 1.202MM X
2.110MM - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

descrição:
- chapa dura de fibras de eucalipto prensada com
acabamento em resina melamínica de baixa pressão,
resistência superficial à abrasão e aos impactos e riscos;
- medidas do painel 35mm x 1.202mm x 2.110mm;
- os painéis deverão ser fornecidos com miolo mso (honey
comb), capaz de absorver impactos e distribuí-los nos vários
pontos que formam as colmeias;
- ferragens em aço naval;
- a cor da divisória e ferragens serão definhadas pela
prefeitura municipal de iúna, conforme necessidades
individuais;
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

133.016,001300,00 102,32M²002 EUCATEX017

FORRO MINERAL REMOVÍVEL COM FERRAGENS

descrição:
- forro não combustível, com borda rebaixada na cor branca,
espessura de 19mm, ncr 0,65;
- perfil na cor branco principal de 24mm, comprimento de
3.750 mm, travessas 625 mm, clicadas a 625mm x 625mm,
cantoneiras 19mm x 24mm;
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários, com
espessura do forro 19 mm, ncr 0,65;
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

306.985,003500,00 87,71M²002 OWA007

LUMINÁRIA ALETADA 2 X 16W/18W/20W

descrição:
- luminária de embutir, com aletas cromadas;
- com dimensões de 31cm x 62cm (l x c);
- desenvolvida especialmente para forros rebaixados;
instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

12.498,20130,00 96,14UN002 TASCHIBA016

LUMINÁRIA ALETADA 4 X 16W/18W/20W

descrição:
- luminária de embutir, com aletas cromadas;
com dimensões de 62cm x 62cm (l x c);
- desenvolvida especialmente para forros rebaixados;
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

72.548,00350,00 207,28UN002 TASCHIBA015

MANTA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO E TÉRMICO

descrição:
- manta não combustível com densidade de 75mm,
isolamento termo acústico, anti-mofo, antialérgico
antichamas;
- instalação completa com todos os acessórios necessários

75.810,003500,00 21,66M²002 ISOLVER008
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para fixação, apoio e outros que forem necessários.

PORTA EM PAINEL CELULAR - COM SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO

descrição:
- chapa dura de fibras de eucalipto prensada com
acabamento em resina melamínica de baixa pressão,
resistência superficial à abrasão e aos impactos e riscos;
- medidas do painel 35mm x 0,820mm x 2.110mm;
- as portas deverão ser fornecidas com miolo mso (honey
comb), capaz de absorver impactos e distribuí-los nos vários
pontos que formam as colmeias;
- ferragens em aço naval;
- cor da porta e ferragens será definhada pela prefeitura
municipal de iúna, conforme necessidades individuais;
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

35.458,50150,00 236,39UN002 EUCATEX018

RODAPÉ DE GRANITO - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

descrição:
- cor preto, altura de 7cm, espessura de 2,5cm;
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

47.640,003000,00 15,88M002 D&D010

VIDRO LISO 4MM - COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

descrição:
- vidro liso incolor de 4mm, instalado conforme as
necessidades da montagem das divisórias em painel celular;
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

9.222,00100,00 92,22M²002 VIMINAS019

VIDRO TEMPERADO 5MM

descrição:
- vidro 5mm transparente temperado, instalado com
ferragens cromadas apropriadas ao serviço a ser
executado;
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

56.230,00200,00 281,15M²002 VIMINAS009

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              2.734.993,70

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              2.734.993,70

A B RICARTE ME:                        2.734.993,70
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