
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor E. MARQUES BOREL EIRELI

CNPJ 21.577.095/0001-80

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

Contato (28) 3545-2310

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

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.

80.097,00300 266,9900M²0013190
E

MARQUE
S

00001

Total do Lote:  80.097,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

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;

52.998,00200 264,9900M²0017465

E
MARQUE

S
00038
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor E. MARQUES BOREL EIRELI

CNPJ 21.577.095/0001-80

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

Contato (28) 3545-2310

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

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.

Total do Lote:  52.998,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

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.

23.141,1387 265,9900M²0016475
E

MARQUE
S

00018

Total do Lote:  23.141,13

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO 13.249,5050 264,9900M²0017464 E00019

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor E. MARQUES BOREL EIRELI

CNPJ 21.577.095/0001-80

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

Contato (28) 3545-2310

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

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 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.

MARQUE
S

Total do Lote:  13.249,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00019Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - SANTA CLARA CAPARAO
emef santa clara do caparaó - 35 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;

27.499,00100 274,9900M²0016464
E

MARQUE
S

00030

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor E. MARQUES BOREL EIRELI

CNPJ 21.577.095/0001-80

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

Contato (28) 3545-2310

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00019Lote

Marca

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.

Total do Lote:  27.499,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00021Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - SAO JOSE emef são josé das
três pontes - 43 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.

13.999,5050 279,9900M²0016466
E

MARQUE
S

00033

Total do Lote:  13.999,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00028Lote

Marca
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor E. MARQUES BOREL EIRELI

CNPJ 21.577.095/0001-80

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

Contato (28) 3545-2310

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00028Lote

Marca

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.

6.479,946 1.079,9900UN0016479

E
MARQUE

S
00002

Total do Lote:  6.479,94

Total Geral do Fornecedor:  217.464,07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MATERIAL BRUTU - ACABAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 19.869.751/0001-77

Endereço RUA EUZÉBIO FLORINDO DE FREITAS, 150 - CENTRO - IBATIBA - ES - CEP:

Contato (28) 3543-1587

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

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.

25.100,00100 251,0000M²0017466
MATERI

AL
BRUTU

00037

Total do Lote:  25.100,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, 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;

37.650,00150 251,0000M²0017459

MATERI
AL

BRUTU
00036
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MATERIAL BRUTU - ACABAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 19.869.751/0001-77

Endereço RUA EUZÉBIO FLORINDO DE FREITAS, 150 - CENTRO - IBATIBA - ES - CEP:

Contato (28) 3543-1587

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

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.

Total do Lote:  37.650,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

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.

50.200,00200 251,0000M²0017461
MATERI

AL
BRUTU

00035

Total do Lote:  50.200,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00011Lote

Marca

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

37.650,00150 251,0000M²0017462
MATERI

AL
00034

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MATERIAL BRUTU - ACABAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 19.869.751/0001-77

Endereço RUA EUZÉBIO FLORINDO DE FREITAS, 150 - CENTRO - IBATIBA - ES - CEP:

Contato (28) 3543-1587

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00011Lote

Marca

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.

BRUTU

Total do Lote:  37.650,00

Total Geral do Fornecedor:  150.600,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA 20623527782

CNPJ 42.646.383/0001-10

Endereço CÓRREGO SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - BOM SUCESSO emef
bonsucesso - 6 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.

14.000,0050 280,0000M²0016474 MJ00020

Total do Lote:  14.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - EMEF MARIA SCARDINI JUSTO
descrição:
localizada no córrego boa sorte, a 09km 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 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;

14.250,0050 285,0000M²0017463 MJ00025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA 20623527782

CNPJ 42.646.383/0001-10

Endereço CÓRREGO SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

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.

Total do Lote:  14.250,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - EMEF TERRA CORRIDA
descrição:
emef terra corrida - localizada à 12km de distância 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 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.

14.500,0050 290,0000M²0017460 MJ00026

Total do Lote:  14.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00012Lote

Marca
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA 20623527782

CNPJ 42.646.383/0001-10

Endereço CÓRREGO SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00012Lote

Marca

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:
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.

28.000,00100 280,0000M²0016485 MJ00013

Total do Lote:  28.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00013Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - LARANJA DA TERRA emef luiz
moisés heringer - laranja da terra - 50km 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:

29.500,00100 295,0000M²0016461 MJ00021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA 20623527782

CNPJ 42.646.383/0001-10

Endereço CÓRREGO SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00013Lote

Marca

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.

Total do Lote:  29.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00014Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - PERDICAO emef delfino batista
vieira - 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:
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.

27.000,00100 270,0000M²0016463 MJ00027

Total do Lote:  27.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA 20623527782

CNPJ 42.646.383/0001-10

Endereço CÓRREGO SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00015Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - PONTE ALTA emef ponte alta -
3 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.

13.500,0050 270,0000M²0016472 MJ00028

Total do Lote:  13.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00016Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - PRINCIPE emef maria barros
horsth - são joão do príncipe 50km 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;

30.740,00106 290,0000M²0016460 MJ00022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA 20623527782

CNPJ 42.646.383/0001-10

Endereço CÓRREGO SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00016Lote

Marca

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.

Total do Lote:  30.740,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00017Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - RECREIO emef córrego do
recreio - 14 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.

13.500,0050 270,0000M²0016471 MJ00029

Total do Lote:  13.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00018Lote

Marca
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA 20623527782

CNPJ 42.646.383/0001-10

Endereço CÓRREGO SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00018Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - RIO CLARO emef rio claro -  60
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.

14.500,0050 290,0000M²0016465 MJ00023

Total do Lote:  14.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00020Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - SANTA CLARA DO IRUPI emef
santa clara do irupi - 40 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;

13.750,0050 275,0000M²0016468 MJ00024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA 20623527782

CNPJ 42.646.383/0001-10

Endereço CÓRREGO SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00020Lote

Marca

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.

Total do Lote:  13.750,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00022Lote

Marca

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.

13.750,0050 275,0000M²0016469 MJ00032

Total do Lote:  13.750,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00023Lote

Marca
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA 20623527782

CNPJ 42.646.383/0001-10

Endereço CÓRREGO SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00023Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - TRINDADE emef elza de castro
scardini - s.s. trindade - 18 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.

28.000,00100 280,0000M²0016462 MJ00031

Total do Lote:  28.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00024Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - UBS LARANJA DA TERRA ubs
- unidade básica de saúde - 50km 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:

11.600,0040 290,0000M²0016491 MJ00016
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA 20623527782

CNPJ 42.646.383/0001-10

Endereço CÓRREGO SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00024Lote

Marca

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.

Total do Lote:  11.600,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00025Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - UBS RIO CLARO ubs - unidade
básica de saúde - 60 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;
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.

8.700,0030 290,0000M²0016489 MJ00014

Total do Lote:  8.700,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA 20623527782

CNPJ 42.646.383/0001-10

Endereço CÓRREGO SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00026Lote

Marca

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 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.

8.250,0030 275,0000M²0016492 MJ00017

Total do Lote:  8.250,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00027Lote

Marca

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO
TRINCOS, DOBRADICAS - USB SANTA CLARA
CAPARAO ubs - unidade básica de saúde - 35 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:

8.250,0030 275,0000M²0016490 MJ00015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA 20623527782

CNPJ 42.646.383/0001-10

Endereço CÓRREGO SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00027Lote

Marca

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.

Total do Lote:  8.250,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00029Lote

Marca

CONFECCAO DE SUPORTE PARA BASQUETE - SEDE
descrição:
- confeccionado em tubo de aço carbono com 3
polegadas na medida oficial 3,10mx2,0m internos, com
chapa para fixação de da cesta 40x40cm. tabela com
chapa 100% galvanizado com medidas e dimensões
aproximadas produto (lxa): 1mx80cm. cesta dimensões
aproximadas produto diametro 46 cm com reforço.

3.400,004 850,0000UN0017481 MJ00003

Total do Lote:  3.400,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00030Lote

Marca

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.

6.400,004 1.600,0000UN0016449 MJ00005

Total do Lote:  6.400,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00031Lote

Marca

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.

3.500,002 1.750,0000UN0016450 MJ00006

Total do Lote:  3.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA 20623527782

CNPJ 42.646.383/0001-10

Endereço CÓRREGO SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00032Lote

Marca

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.

4.200,004 1.050,0000UN0016447 MJ00007

Total do Lote:  4.200,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00033Lote

Marca

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.

2.100,002 1.050,0000UN0016494 MJ00008

Total do Lote:  2.100,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00034Lote

Marca

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.

4.200,004 1.050,0000UN0016495 MJ00009

Total do Lote:  4.200,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00035Lote

Marca

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.

2.100,002 1.050,0000UN0016496 MJ00010

Total do Lote:  2.100,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00036Lote

Marca
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000015/2021 - 03/08/2021 - Processo Nº 002394/2020

Vencedor MARIA JULIA GONCALVES FERREIRA 20623527782

CNPJ 42.646.383/0001-10

Endereço CÓRREGO SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00036Lote

Marca

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.

2.100,002 1.050,0000UN0016493 MJ00011

Total do Lote:  2.100,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00037Lote

Marca

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.

2.100,002 1.050,0000UN0016497 MJ00012

Total do Lote:  2.100,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00038Lote

Marca

CONFECCAO DE TRAVES FUTEBOL SOCIETY com
requadro mexicano (caixote) -confeccionada em tubo de
aço carbono com 3 com requadro em tubo de 1 com
dimensão oficial 5,00m x 2,20m interno, com base ou
buchas em pvc. fixação: através de buchas para o
piso/solo ou com base de apoio para superfície em tubo
de 3 polegadas na parte inferior da trave. toda a
instalação ocorrerá por conta do fornecedor. pintura em
esmalte sintetico a base de oleo na cor branca.

9.960,008 1.245,0000UN0016448 MJ00004

Total do Lote:  9.960,00

Total Geral do Fornecedor:  331.850,00

Total Geral:  699.914,07
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