
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000100/2019

MARIA EDUARDA AMORIM CEZAR 14288364701

CNPJ:  32.728.850/0001-05

RUA VEREADOR OTACILIO SEVERINO DA SILVA, 62 - QUILOMBO - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000100/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002391

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000038/2019 004754/2018

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - SERRINHA II
emef maria hortiz - 9 km de distância em relação a sede do
município.

para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18 galvanizado;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de
10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

6.700,0050,00 134,00M²022 BRASIL022

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - UBS TERRA CORRIDA
ubs - unidade básica de saúde - 12km de distância em
relação a sede do município.

para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,
confecção de portões de maior porte. a empresa vencedora
ficará responsável pela instalação e pelo fornecimento de
todos os materiais e ferramentas necessários para a
perfeita instalação, podendo subcontratar os serviços de
alvenaria, quando necessários, ficando a contratada isenta
de apresentação de documentos que comprovem seu
vínculo com construção civil.

os equipamentos supra deveram ser confeccionados nas
caracteristicas abaixo:
bordas em metalon 2,5 x 2,5 cm chapa 18;
barras horizontais em barra chata de 1 x 3/16 com
espaçamento de 50 cm entre elas;
barras vesticais em barra redonda 3/8” com espaçamento de

4.350,0030,00 145,00M²026 BRASIL026
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10 cm entre elas;
suporte para chumbar (chumbadores), com espaçamento de
50 cm entre eles;
pintura anti ferrugem com grossa camada de prime e
posterior aplicação de pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca. considerando o padrão de qualidade
esperado, a contratada deverá dar garantia de 12 meses
contados  a partir da instalação, contra defeitos de
fabricação e qualidade dos materiais utilizados inferior ao
solicitado.

CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO
sem requadro - confeccionada em tubo de aço carbono
com 4, com dimensão oficial 7,32m x 2,44m. fixação: trave
com sistema de fixação para chumbar no solo. toda a
instalação ocorrerá por conta do fornecedor. pintura em
esmalte sintetico a base de oleo na cor branca.

4.320,004,00 1.080,00UN030 BRASIL030

CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO (COM
RODIZIOS)
oficial (removível por rodas). confeccionada em tubo de
aço carbono com 4, com requadro inteiriço em tubo de 1 1/2
com dimensão oficial 7,32m x 2,44m. fixação:  removível por
rodas. toda a instalação ocorrerá por conta do fornecedor.
pintura em esmalte sintetico a base de oleo na cor branca.

2.580,002,00 1.290,00UN031 BRASIL031

CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL
SEDE
confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com
requadro em tubo de 1 polegada, na medida oficial de 3,00 x
2,00 mts internos, incluindo buchas em pvc.  fixação:
através de buchas no piso/solo. toda a instalação ocorrerá
por conta do fornecedor. pintura em esmalte sintetico a base
de oleo na cor branca.

2.380,004,00 595,00UN032 BRASIL032

CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL
- LARANJA DA TERRA
confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com
requadro em tubo de 1 polegada, na medida oficial de 3,00 x
2,00 mts internos, incluindo buchas em pvc.  fixação:
através de buchas no piso/solo. toda a instalação ocorrerá
por conta do fornecedor na escola emef luiz moises heringer
- 50 km do municipio. pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca.

1.460,002,00 730,00UN033 BRASIL033

CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL
- NOSSA SENHORA DAS GRACAS
confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com
requadro em tubo de 1 polegada, na medida oficial de 3,00 x
2,00 mts internos, incluindo buchas em pvc.  fixação:
através de buchas no piso/solo. toda a instalação ocorrerá
por conta do fornecedor na escola emef delfino batista vieira
- 05 km do municipio. pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca.

2.560,004,00 640,00UN034 BRASIL034

CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL
- SANTA CLARA DO CAPARAO
confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com
requadro em tubo de 1 polegada, na medida oficial de 3,00 x
2,00 mts internos, incluindo buchas em pvc.  fixação:
através de buchas no piso/solo. toda a instalação ocorrerá
por conta do fornecedor na escola emef santa clara do
caparaó - 35 km do municipio. pintura em esmalte sintetico a
base de oleo na cor branca.

1.480,002,00 740,00UN035 BRASIL036

CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL
- SAO JOAO DO PRINCIPE
confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com
requadro em tubo de 1 polegada, na medida oficial de 3,00 x
2,00 mts internos, incluindo buchas em pvc.  fixação:
através de buchas no piso/solo. toda a instalação ocorrerá
por conta do fornecedor na escola emef maria barros horsth
- 50 km do municipio. pintura em esmalte sintetico a base de
oleo na cor branca.

1.496,002,00 748,00UN036 BRASIL035
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CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL
- SEDE
confeccionada em tubo de aço carbono com 3 com
requadro em tubo de 1 polegada, na medida oficial de 3,00 x
2,00 mts internos, incluindo buchas em pvc.  fixação:
através de buchas no piso/solo. toda a instalação ocorrerá
por conta do fornecedor na escola emef profª dalila castro
rios - dentro da sede do municipio. pintura em esmalte
sintetico a base de oleo na cor branca.

1.500,002,00 750,00UN037 BRASIL037

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              28.826,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              28.826,00

MARIA EDUARDA AMORIM CEZAR 14288364701:                        28.826,00
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