
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000085/2021

LGP CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ:  37.949.756/0001-91

RUA JANDIRA DE SOUZA VIEIRA, 130 - GUANABARA - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000085/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002968

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000030/2021 000592/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

DIVISORIA EM PAINEL CELULAR

descrição:
o sistema é composto por painéis, portas, perfis e peças de
fixação. cada componente tem funções estruturais
dependentes e a montagem correta de cada um resulta em
maior segurança e perfeito acabamento do sistema.

dimensão: painel 35 mm x 1,202 mm x 2,110 mm.

chapa: chapa dura de fibras de eucalipto prensada com
acabamento em resina melamínica de baixa pressão,
resistência superficial à abrasão e aos impactos e riscos.

montagem: ferragens em aço naval; os painéis deverão ser
fornecidos com miolo mso (honey comb), capaz de absorver
impactos e distribuí-los nos vários pontos que formam as
colmeias.

acessórios: instalação completa com todos os acessórios
necessários para fixação, apoio e outros. a cor da divisória
e ferragens serão definidas pela contratante conforme
necessidades individuais.

93.181,84500,00 186,36M²003 LGP040

PORTA EM PAINEL CELULAR

descrição:
o sistema é composto por painéis, portas, perfis e peças de
fixação. cada componente tem funções estruturais
dependentes e a montagem correta de cada um resulta em
maior segurança e perfeito acabamento do sistema.

dimensão: painel 35 mm x 0,820 mm x 2,110 mm.

chapa: chapa dura de fibras de eucalipto prensada com
acabamento em resina melamínica de baixa pressão,
resistência superficial à abrasão e aos impactos e riscos.

montagem: ferragens em aço naval; as portas deverão ser
fornecidas com miolo mso (honey comb), capaz de absorver
impactos e distribuí-los nos vários pontos que formam as
colmeias.

acessórios: instalação completa com todos os acessórios
necessários para fixação, apoio e outros. a cor da divisória
e ferragens serão definidas pela contratante conforme
necessidades individuais.

48.023,16110,00 436,57M²003 LGP041

PERSIANA VERTICAL EM PVC

descrição:
em pvc liso na cor cinza claro; com trilho superior em

97.425,00450,00 216,50M²005 LGP047
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alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas de
nylon, correntes na base inferior em metal, suportes para
parede inclusos com serviço de instalação completo no local
indicado pela contratante.

materiais: persiana vertical composta de lâminas em pvc,
sem bandô, com sistema manual de recolhimento e controle
de luminosidade (giratório), acionados separadamente ou
não (tipo “cordão/haste” ou “easy control”), cadarço de
sustentação e orientação das lâminas, trilho superior com
mecanismo de controle (cabeceira), dotados de tampas
laterais de acabamento e, suporte adequado para fixação na
parede/janela ou teto.

características: largura da lâmina de pvc: aproximadamente
16 mm; espessura da lâmina de alumínio: mínimo 0,18 mm; as
lâminas devem ser uniformes; espaçamento máximo no
cadarço: 12,5 mm; sobreposição entre lâminas:
aproximadamente 4 mm; cadarços, haste, cordão e corrente,
conforme o caso, em tonalidade harmoniosa com as lâminas;
ângulo de giro: 180º; trilhos superiores e inferiores em chapa
com espessura mínima de 0,5 mm;

acessórios: aplicação completa com todos os acessórios
necessários para sua execução, apoio e outros que forem
necessários.

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              238.630,00

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              238.630,00

LGP CONSTRUTORA EIRELI:                        238.630,00

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140


	Page 1
	Page 2

