
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000097/2019

A. VERBENO METALURGICA

CNPJ:  12.490.655/0001-74

RUA FERNANDO NORONHA, 173 - JARDIM GUADALAJARA - VILA VELHA - ES - CEP: 29109040

ANEXO - TERMO Nº 000097/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002388

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 E ASTES DE FIXACAO - SEDE
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.
a instalação ocorrerá na sede do município.

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.

139.150,001210,00 115,00M²001001

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - CEI HELENA VIEIRA DE MORAES - SEDE

descrição:
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;

23.800,00200,00 119,00M²003003
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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 GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - CEI JOAQUIM CEZAR
cei joaquim cezar - 5 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.

10.962,0087,00 126,00M²004004

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - CEI VOVO ORCILIA - SEDE

descrição:
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.

11.900,00100,00 119,00M²005005

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS, 17.850,00150,00 119,00M²006006
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DOBRADICAS - EMEF DEOLINDA AMORIM DE OLIVEIRA -
SEDE

descrição:
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.

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - EMEF DR. NAGEM ABIKAHIR - SEDE

descrição:
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.

23.400,00200,00 117,00M²007007

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - EMEF LENILCE HERINGER CESAR RAMOS

descrição:
localizada no córrego santo antonio, a 05 km da sede.
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

5.800,0050,00 116,00M²008008
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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.

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - EMEIEF PROFA DALILA CASTRO RIOS -
SEDE

descrição:
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.

17.550,00150,00 117,00M²011011

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - ESF PERDICAO
esf - estrategia saude da familia - nossa senhora das
graças - 5 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:

12.400,00100,00 124,00M²012012
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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
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 PORTAO
portão fechado em chapa, 100% galvanizado, deslizante na
parte superior, com guia na parte inferior, com distancia de
05 centimetros do piso.

medidas:
altura: 2,20 metros
comprimento: 1,80 metros

aste para deslizamento: 3,50 metros de comprimento.

2.190,003,00 730,00UN028028

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              265.002,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              265.002,00

A VERBENO METALURGICA:                        265.002,00
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