
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000097/2020

MAIS ESTRUTURA LOC. DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI

CNPJ:  02.352.322/0001-25

RUA TOPAZIO, 01 - NOSSA SENHORA DA PENHA - VILA VELHA - ES - CEP: 29110178

ANEXO - TERMO Nº 000097/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002694

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000037/2020 004209/2019

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

ARQUIBANCADA TUBULAR DE 12 DEGRAUS
descrição:
- com 100 metros,  estrutura, pré-fabricada, da
arquibancada, fabricada com tubos chapa preta diâmetro de
2” e 1¹/²” com espessuras de chapa  2,66mm soldados,
travados por treliças em tubos de chapa preta diâmetro de 1”
e espessura de 2,66mm com travamento desmontável entre
pórticos no mesmo tubo com pontas rebatidas e perfuradas
presas com pino maciço previamente soldado na estrutura e
fixados por pino passante. toda a estrutura deve receber
pintura de fundo anti-corrosão (zarcão) e pintura jateada a
revólver em esmalte sintético.
- os pisos dos degraus feitos em placas de madeira
compensada fechadas em requadros de perfis de
cantoneira de 1” com encaixe, travados com perfis de chapa
dobrada u ³/4 x ³/4 e fixados por parafusos. os degraus de
15 cm de vão de espelho e 55cm de piso/assento.
- a montagem sobre base nivelada, sem a presença de
materiais orgânicos, entulhos ou outros materiais que
possam prejudicar a condição de nivelamento da estrutura.
os macacos de apoio da estrutura de barra roscada de
diâmetros ¾” com encaixe tipo macho na parte superior para
adaptar ao tubo do pórtico e base em chapa com aletas
soldadas permitindo ajuste de altura, sendo assentados
sobre sarrafos de madeira para nivelamento e aumento da
área de base de sustentação.
- os elementos de apoio da estrutura deverão estar
devidamente protegidos de quaisquer abalos ou golpes que
possam comprometer sua condição de estabilidade.
- deverão ser verificadas: as soldas, emendas, encaixes,
parafusos e pinos, quando da montagem obedecendo às
normas da abnt, observando também suas condições de
estabilidade, grau de manutenção e confiabilidade.
- a arquibancada deve possuir grade de proteção no topo,
patamar de acesso e nas laterais, proteção lateral quando
montada próxima de qualquer elemento estrutural ou de
apoio (poste de iluminação ou de sustentação, marquises,
sacadas e etc.).
- a montagem deverá ser mantida distância de segurança de
redes de alimentação de energia elétrica e outros elementos
energizados (transformadores, medidores, fusíveis e etc)
não podendo passar dentro da área de proteção da
montagem ou ter contato com a estrutura, qualquer tipo de
fiação ou instalação elétrica de qualquer natureza sem a
devida proteção.

7.500,001,00 7.500,000DIA002 MAIS.010

BANHEIRO QUIMICO
descrição:

- locação de banheiro químico individual, portátil, com
montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno

480,004,00 120,000DIA003 POLY JOHN011
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ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas
de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura,
composto de caixa de dejeto.

GRADIL PARA CONTENCAO DE PUBLICO
descrição:
locação de gradil para contenção de público, medindo
2x1,2m, em estrutura de aço galvanizado.

898,00200,00 4,490PÇ/DI007 MAIS.013

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              8.878,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              8.878,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

TENDAS 10 X 10
descrição:
- locação de tendas tamanho 10mx10m, com 3 metros de pé
direito, lona anti-chamas branca, formato chapéu de bruxa.

2.392,004,00 598,000DIA020 MAIS.053

TENDAS 3 X 3
descrição:
- locação de tendas-barracas tamanho 3mx3m, com 2
metros de pé direito, lona anti-chamas branca, formato
“chapéu de bruxa”, com grade de proteção.

1.440,0016,00 90,000DIA021 MAIS.054

TENDAS 6 X 6
descrição:
- locação de tendas tamanho 6mx6m, com 3 metros de pé
direito, lona anti-chamas branca, formato “chapéu de bruxa”.

3.000,0012,00 250,000DIA022 MAIS.055

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              6.832,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              6.832,00

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

ALUMINIO Q-30
descrição:
- locação de aluminio q30 - valor do metro por dia

22.260,001400,00 15,900DIA001 BH.031

ARQUIBANCADA TUBULAR DE 12 DEGRAUS
descrição:
- com 100 metros,  estrutura, pré-fabricada, da
arquibancada, fabricada com tubos chapa preta diâmetro de
2” e 1¹/²” com espessuras de chapa  2,66mm soldados,
travados por treliças em tubos de chapa preta diâmetro de 1”
e espessura de 2,66mm com travamento desmontável entre
pórticos no mesmo tubo com pontas rebatidas e perfuradas
presas com pino maciço previamente soldado na estrutura e
fixados por pino passante. toda a estrutura deve receber
pintura de fundo anti-corrosão (zarcão) e pintura jateada a
revólver em esmalte sintético.
- os pisos dos degraus feitos em placas de madeira
compensada fechadas em requadros de perfis de
cantoneira de 1” com encaixe, travados com perfis de chapa
dobrada u ³/4 x ³/4 e fixados por parafusos. os degraus de
15 cm de vão de espelho e 55cm de piso/assento.
- a montagem sobre base nivelada, sem a presença de
materiais orgânicos, entulhos ou outros materiais que
possam prejudicar a condição de nivelamento da estrutura.
os macacos de apoio da estrutura de barra roscada de
diâmetros ¾” com encaixe tipo macho na parte superior para
adaptar ao tubo do pórtico e base em chapa com aletas
soldadas permitindo ajuste de altura, sendo assentados
sobre sarrafos de madeira para nivelamento e aumento da
área de base de sustentação.
- os elementos de apoio da estrutura deverão estar
devidamente protegidos de quaisquer abalos ou golpes que

15.000,002,00 7.500,000DIA002 MAIS.032
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possam comprometer sua condição de estabilidade.
- deverão ser verificadas: as soldas, emendas, encaixes,
parafusos e pinos, quando da montagem obedecendo às
normas da abnt, observando também suas condições de
estabilidade, grau de manutenção e confiabilidade.
- a arquibancada deve possuir grade de proteção no topo,
patamar de acesso e nas laterais, proteção lateral quando
montada próxima de qualquer elemento estrutural ou de
apoio (poste de iluminação ou de sustentação, marquises,
sacadas e etc.).
- a montagem deverá ser mantida distância de segurança de
redes de alimentação de energia elétrica e outros elementos
energizados (transformadores, medidores, fusíveis e etc)
não podendo passar dentro da área de proteção da
montagem ou ter contato com a estrutura, qualquer tipo de
fiação ou instalação elétrica de qualquer natureza sem a
devida proteção.

BANHEIRO QUIMICO
descrição:

- locação de banheiro químico individual, portátil, com
montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno
ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas
de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura,
composto de caixa de dejeto.

36.000,00300,00 120,000DIA003 POLY JOHN033

GRADIL PARA CONTENCAO DE PUBLICO
descrição:
locação de gradil para contenção de público, medindo
2x1,2m, em estrutura de aço galvanizado.

6.735,001500,00 4,490PÇ/DI007 MAIS.037

PLACA DE FECHAMENTO

locação e instalação de fechamento de área para restringir
acesso. isolamento e segurança de área reservada para
eventos, em metro linear, com chapa de aço galvanizado
medindo 2,20 metros de altura em módulos de 2,0 metros,
contendo encaixes nos pés, sustentados por mão francesa
ou similar.

36.000,003000,00 12,000M014 MAIS.044

TENDAS 10 X 10
descrição:
- locação de tendas tamanho 10mx10m, com 3 metros de pé
direito, lona anti-chamas branca, formato chapéu de bruxa.

41.860,0070,00 598,000DIA020 MAIS.050

TENDAS 3 X 3
descrição:
- locação de tendas-barracas tamanho 3mx3m, com 2
metros de pé direito, lona anti-chamas branca, formato
“chapéu de bruxa”, com grade de proteção.

22.500,00250,00 90,000DIA021 MAIS.051

TENDAS 6 X 6
descrição:
- locação de tendas tamanho 6mx6m, com 3 metros de pé
direito, lona anti-chamas branca, formato “chapéu de bruxa”.

12.500,0050,00 250,000DIA022 MAIS.052

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              192.855,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              192.855,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

ALUMINIO Q-30
descrição:
- locação de aluminio q30 - valor do metro por dia

15.900,001000,00 15,900DIA001 BH.018

BANHEIRO QUIMICO
descrição:

- locação de banheiro químico individual, portátil, com
montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno
ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas

6.000,0050,00 120,000DIA003 POLY JOHN019
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de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura,
composto de caixa de dejeto.

GRADIL PARA CONTENCAO DE PUBLICO
descrição:
locação de gradil para contenção de público, medindo
2x1,2m, em estrutura de aço galvanizado.

2.694,00600,00 4,490PÇ/DI007 MAIS.020

PLACA DE FECHAMENTO

locação e instalação de fechamento de área para restringir
acesso. isolamento e segurança de área reservada para
eventos, em metro linear, com chapa de aço galvanizado
medindo 2,20 metros de altura em módulos de 2,0 metros,
contendo encaixes nos pés, sustentados por mão francesa
ou similar.

9.600,00800,00 12,000M014 MAIS.025

TENDAS 10 X 10
descrição:
- locação de tendas tamanho 10mx10m, com 3 metros de pé
direito, lona anti-chamas branca, formato chapéu de bruxa.

11.960,0020,00 598,000DIA020 MAIS.028

TENDAS 3 X 3
descrição:
- locação de tendas-barracas tamanho 3mx3m, com 2
metros de pé direito, lona anti-chamas branca, formato
“chapéu de bruxa”, com grade de proteção.

9.000,00100,00 90,000DIA021 MAIS.029

TENDAS 6 X 6
descrição:
- locação de tendas tamanho 6mx6m, com 3 metros de pé
direito, lona anti-chamas branca, formato “chapéu de bruxa”.

3.750,0015,00 250,000DIA022 MAIS.030

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              58.904,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              58.904,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

TENDAS 10 X 10
descrição:
- locação de tendas tamanho 10mx10m, com 3 metros de pé
direito, lona anti-chamas branca, formato chapéu de bruxa.

7.176,0012,00 598,000DIA020 MAIS.007

TENDAS 3 X 3
descrição:
- locação de tendas-barracas tamanho 3mx3m, com 2
metros de pé direito, lona anti-chamas branca, formato
“chapéu de bruxa”, com grade de proteção.

360,004,00 90,000DIA021 MAIS.008

TENDAS 6 X 6
descrição:
- locação de tendas tamanho 6mx6m, com 3 metros de pé
direito, lona anti-chamas branca, formato “chapéu de bruxa”.

500,002,00 250,000DIA022 MAIS.009

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              8.036,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              8.036,00

MAIS ESTRUTURA LOC DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI:                        275.505,00
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