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CNPJ:  21.577.095/0001-80

RUA CÓRREGO DO LAJE, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000034/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002283

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000011/2019 002328/2018

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

PERSIANA 0,80CM DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA -
ESF VILA NOVA
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

310,002,00 155,00UN005 EVOLUX028

PERSIANA 0,80CM DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA -
ESF VILA NOVA
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos. com serviço de
instalação completo – local: sede do município.

219,991,00 219,99UN005 EVOLUX027

PERSIANA 0,80CM DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA -
SETOR LABORATORIO SMS
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

249,991,00 249,99UN005 EVOLUX038

PERSIANA 0,90CM DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA -
ESF PITO
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

170,001,00 170,00UN005 EVOLUX030

PERSIANA 0,90CM DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA -
ESF PITO
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

178,001,00 178,00UN005 EVOLUX029

PERSIANA 1,00M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA - ESF
PEQUIA
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: pequiá - 40 km
de distância em relação a sede do município.

135,001,00 135,00UN005 EVOLUX033

PERSIANA 1,00M DE ALTURA X 2,10M DE LARGURA - ESF
QUILOMBO
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho

869,973,00 289,99UN005 EVOLUX026
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superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

PERSIANA 1,30M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA - UBS
LARANJA DA TERRA
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: laranja da terra -
45 km de distância em relação a sede do município.

1.364,955,00 272,99UN005 EVOLUX036

PERSIANA 1,40M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA - ESF
PEQUIA
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos. com serviço de
instalação completo – local: pequiá - 40 km de distância em
relação a sede do município.

569,973,00 189,99UN005 EVOLUX032

PERSIANA 1,40M DE ALTURA X 2,80M DE LARGURA - ESF
PITO
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

479,991,00 479,99UN005 EVOLUX031

PERSIANA 1,55M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA - UBS
LARANJA DA TERRA
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: laranja da terra -
45 km de distância em relação a sede do município.

357,991,00 357,99UN005 EVOLUX037

PERSIANA 1,80M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA - ESF
NOSSA SENHORA DAS GRACAS
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: distrito de nossa
senhora das graças - 7 km de distância em relação a sede
do município.

1.199,973,00 399,99UN005 EVOLUX035

PERSIANA 1,80M DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA - ESF
QUILOMBO
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

1.694,943,00 564,98UN005 EVOLUX025

PERSIANA 2,00M DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA - ESF
QUILOMBO
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos. com serviço de
instalação completo – local: sede do município.

3.349,905,00 669,98UN005 EVOLUX024

PERSIANA 2,30M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA - ESF
PEQUIA
vertical em pvc liso na cor azul claro com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em

1.359,964,00 339,99UN005 EVOLUX034
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metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: pequiá - 40 km
de distância em relação a sede do município.

TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,30M DE LARGURA - UBS
TRINDADE
lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que
possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra
sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e
encerada).
lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc
especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz
reduzindo o aquecimento provocado pelo sol.
perfis de aço carbono;
parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.
tratamentos das superfícies.
todos os perfis metálicos, após o corte, furações e
manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta
própria.
com serviço de instalação completo – local: trindade - 20 km
de distância em relação a sede do município.

419,902,00 209,95UN007 VELUX048

TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA - UBS
LARANJA DA TERRA
lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que
possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra
sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e
encerada).
lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc
especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz
reduzindo o aquecimento provocado pelo sol.
perfis de aço carbono;
parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.
tratamentos das superfícies.
todos os perfis metálicos, após o corte, furações e
manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta
própria.
com serviço de instalação completo – local: laranja da terra -
45 km de distância em relação a sede do município.

1.331,706,00 221,95UN007 VELUX047

TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA - ESF
PITO
lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que
possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra
sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e
encerada).
lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc
especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz
reduzindo o aquecimento provocado pelo sol.
perfis de aço carbono;
parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.
tratamentos das superfícies.
todos os perfis metálicos, após o corte, furações e
manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta
própria.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

249,941,00 249,94UN007 VELUX044

TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA - ESF
VILA NOVA
lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que
possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra
sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e
encerada).
lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc
especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz
reduzindo o aquecimento provocado pelo sol.
perfis de aço carbono;
parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.
tratamentos das superfícies.

519,882,00 259,94UN007 VELUX039
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todos os perfis metálicos, após o corte, furações e
manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta
própria.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA - ESF
NOSSA SENHORA DAS GRACAS
lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que
possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra
sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e
encerada).
lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc
especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz
reduzindo o aquecimento provocado pelo sol.
perfis de aço carbono;
parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.
tratamentos das superfícies.
todos os perfis metálicos, após o corte, furações e
manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta
própria.
com serviço de instalação completo – local: nossa senhora
das graças - 7 km de distância em relação a sede do
município.

893,793,00 297,93UN007 VELUX046

TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA - ESF
PITO
lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que
possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra
sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e
encerada).
lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc
especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz
reduzindo o aquecimento provocado pelo sol.
perfis de aço carbono;
parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.
tratamentos das superfícies.
todos os perfis metálicos, após o corte, furações e
manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta
própria.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

297,931,00 297,93UN007 VELUX043

TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA - ESF
GUANABARA
lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que
possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra
sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e
encerada).
lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc
especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz
reduzindo o aquecimento provocado pelo sol.
perfis de aço carbono;
parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.
tratamentos das superfícies.
todos os perfis metálicos, após o corte, furações e
manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta
própria.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

959,763,00 319,92UN007 VELUX040

TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA - ESF
QUILOMBO
lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que
possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra
sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e
encerada).
lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc
especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz
reduzindo o aquecimento provocado pelo sol.
perfis de aço carbono;

959,763,00 319,92UN007 VELUX049
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parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.
tratamentos das superfícies.
todos os perfis metálicos, após o corte, furações e
manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta
própria.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

TOLDO 0,70CM DE ALTURA X 2,50M DE LARGURA - ESF
PEQUIA
lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que
possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra
sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e
encerada).
lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc
especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz
reduzindo o aquecimento provocado pelo sol.
perfis de aço carbono;
parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.
tratamentos das superfícies.
todos os perfis metálicos, após o corte, furações e
manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta
própria.
com serviço de instalação completo – local: pequiá - 40 km
de distância em relação a sede do município.

639,842,00 319,92UN007 VELUX045

TOLDO 4,00M DE ALTURA X 3,10M DE LARGURA - ESF
GUANABARA
lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que
possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra
sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e
encerada).
lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc
especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz
reduzindo o aquecimento provocado pelo sol.
perfis de aço carbono;
parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.
tratamentos das superfícies.
todos os perfis metálicos, após o corte, furações e
manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta
própria.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

2.199,481,00 2.199,48UN007 VELUX041

TOLDO 4,00M DE ALTURA X 3,10M DE LARGURA - ESF
QUILOMBO
lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que
possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra
sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e
encerada).
lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc
especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz
reduzindo o aquecimento provocado pelo sol.
perfis de aço carbono;
parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.
tratamentos das superfícies.
todos os perfis metálicos, após o corte, furações e
manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta
própria.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

4.398,962,00 2.199,48UN007 VELUX050

TOLDO 4,00M DE ALTURA X 5,90M DE LARGURA - ESF
GUANABARA
lona sintética ou vinílica, laminado vinílico impermeável, que
possui aditivo antimofo e anti-uv e placa de proteção contra
sujeira. composta com fios de nylon e p.v.c (emborrachada e
encerada).
lona opaca: possui em seu lado avesso uma camada de pvc
especial na cor gelo, que bloqueia a passagem de luz
reduzindo o aquecimento provocado pelo sol.

3.979,061,00 3.979,06UN007 VELUX042
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perfis de aço carbono;
parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.
tratamentos das superfícies.
todos os perfis metálicos, após o corte, furações e
manipulações, devem ser em seguida pintados de tinta
própria.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              29.360,62

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              29.360,62

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

DIVISORIA 114,5 MM DRYWALL COM PLACAS CIMENTICIA
IMPERMEABILIZADAS - COM SERVICO DE INSTALACAO
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,
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.

550.901,851500,00 367,27M²001
BRAZILPRA

C
005
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DIVISORIA 90,5 MM DRYWALL COM PLACAS CIMENTICIA
IMPERMEABILIZADAS - COM SERVICO DE INSTALACAO
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
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

174.979,00500,00 349,96M²001
BRAZILPRA

C
006

DIVISORIA DRYWALL 115MM ELETRODUTOS
CORRUGADOS - COM SERVICO DE INSTALACAO

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

53.999,68400,00 135,00M²001 EUCATEX007
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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.

DIVISORIA DRYWALL 115MM MANTA NAO COMBUSTIVEL
- COM SERVICO DE INSTALACAO

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 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.

16.874,90125,00 135,00M²001 EUCATEX008

DIVISORIA DRYWALL 95MM ELETRODUTOS
CORRUGADOS - COM SERVICO DE INSTALACAO

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.

178.498,951500,00 119,00M²001 EUCATEX009

DIVISORIA DRYWALL 95MM MANTA NAO COMBUSTIVEL -
COM SERVICO DE INSTALACAO

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,

53.999,68400,00 135,00M²001 EUCATEX010
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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.

PORTAS E ADUELAS PARA DIVISORIAS DRYWALL
ADUELAS DE 115MM - COM SERVICO DE INSTALACAO

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 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.

20.324,1375,00 270,99UN001 STANDART017

PORTAS E ADUELAS PARA DIVISORIAS DRYWALL
ADUELAS DE 95MM - COM SERVICO DE INSTALACAO

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.

24.521,86100,00 245,22UN001 STANDART018

DIVISORIA EM PAINEL CELULAR 35MM X 1.202MM X
2.110MM - COM SERVICO DE INSTALACAO

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.

64.342,53650,00 98,99M²002 DURAPLAC011

PORTA EM PAINEL CELULAR - COM SERVICO DE
INSTALACAO

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;

17.727,4875,00 236,37UN002 DURAPLAC016
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- 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.

FORRO MINERAL REMOVIVEL 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.

159.910,981750,00 91,38M²003 ESPLANE012

MANTA PARA ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO

descrição:
- manta não combustível com densidade de 75mm,
isolamento termo acústico, anti-mofo, antialérgico
antichamas;
- instalação completa com todos os acessórios necessários
para fixação, apoio e outros que forem necessários.

39.478,951750,00 22,56M²003 INSOLVER015

CAIXA DE LUZ PARA DRYWALL 4" X 2" - COM SERVICO
DE INSTALACAO

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.

2.970,00750,00 3,96UN004 TIGRE001

CAIXA DE LUZ PARA DRYWALL 4" X 4" - COM SERVICO
DE INSTALACAO

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.

1.314,00300,00 4,38UN004 TIGRE002

CAIXA DE PASSAGEM PEQUENA - COM SERVICO DE
INSTALACAO

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.

813,7675,00 10,85UN004 TIGRE003

CAIXAS DE PASSAGEM GRANDE - COM SERVICO DE
INSTALACAO

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.

2.136,0275,00 28,48UN004 TIGRE004
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LUMINARIA 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.

6.509,8165,00 100,15UN004 TIGRE013

LUMINARIA 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.

37.786,37175,00 215,92UN004 TIGRE014

PERSIANA 1,75M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA
vertical em pvc liso na cor cinza claro com bando, com
trilho superior em aluminio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.

2.566,605,00 513,32UN005 EVOLUX022

RODAPE DE GRANITO - COM SERVICO DE INSTALACAO

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.

24.799,951500,00 16,53M006
GRANITO

PRETO
ABSOLUTO

019

VIDRO LISO 4MM - COM SERVICO DE INSTALACAO

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.

9.606,00100,00 96,06M²008
DURAFLAM

A
020

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.

24.994,00100,00 249,94M²008
DURAFLAM

A
021

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              1.469.056,49

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              1.469.056,49

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

PERSIANA 1,75M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA -
FAZENDA
vertical em pvc liso na cor cinza claro, com bandô, com
trilho superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

4.499,9010,00 449,99UN005 EVOLUX023

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              4.499,90

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              4.499,90

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

PERSIANA 0,80M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA 122,001,00 122,00UN005 EVOLUX057
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vertical em pvc liso na cor azul, com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

PERSIANA 0,80M DE ALTURA X 1,18M DE LARGURA
vertical em pvc liso na cor azul, com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

139,001,00 139,00UN005 EVOLUX055

PERSIANA 1,25M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA
vertical em pvc liso na cor azul, com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

238,002,00 119,00UN005 EVOLUX054

PERSIANA 1,30M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA
vertical em pvc liso na cor azul, com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

919,964,00 229,99UN005 EVOLUX053

PERSIANA 1,30M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA
vertical em pvc liso na cor azul, com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

884,973,00 294,99UN005 EVOLUX052

PERSIANA 2,20M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA
vertical em pvc liso na cor azul, com bandô, com trilho
superior em alumínio, peças internas e externas em
polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em
metal, suportes para parede inclusos.
com serviço de instalação completo – local: sede do
município.

258,991,00 258,99UN005 EVOLUX056

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              2.562,92

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              2.562,92

00025 - PROCURADORIA GERALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00539 - PROCURADORIA GERALLocal

MarcaItem

PERSIANA 1,80M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA -
PROCURADORIA
vertical em pvc liso na cor azul, com trilho superior em
alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em
nylon, correntes da base inferior metal, suporte para parede
incluso, com serviço de instalação completo.
local: sede do município.

1.679,964,00 419,99UN005 EVOLUX051

PROCURADORIA GERAL:              1.679,96

PROCURADORIA GERAL:              1.679,96

E MARQUES BOREL EIRELI:                        1.507.159,89
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