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Contato (28) 9918-2535

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

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 186,3637M²0018527 LGP00040

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 436,5742M²0018528 LGP00041

Total do Lote:  141.205,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

PERSIANA VERTICAL EM PVC
descrição:
em pvc liso na cor cinza claro; com trilho superior em
alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas

97.425,00450 216,5000M²0018534 LGP00047
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00005Lote

Marca

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.

Total do Lote:  97.425,00

Total Geral do Fornecedor:  238.630,00
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00002Lote

Marca

REVESTIMENTO TEXTURA GRAFIATO
descrição:
revestimento de tipo acrílico texturizado  hidrorrepelente,
que proporciona durabilidade superior à pintura, cor a ser
definida pelo contratante, acabamento riscado, superfície
de aplicação como: alvenaria, ambientes interno e
externo, acabamento textura.

características: resina a base de dispersão aquosa de
copolímero,  (produto deverá ser de 1ª qualidade), possuir
composição inerte a agentes de mofo, fungos e ser
bactericida; ter composição específica de resina acrílica,
hidrocarbonetos alifáticos, espessantes, microbicidas não
metálicos e água; cargas minerais especiais,
dispersantes, preservantes, pigmentos isentos de metais,
espessantes e hidrorrepelente, conter minerais como
calcutá e calcita, granulados em três diferentes malhas
325, 40 e 10, ou similares.

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

599.850,0015.000 39,9900M²001852600039

Total do Lote:  599.850,00

Total Geral do Fornecedor:  599.850,00
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CAIXA 4X2 PARA SISTEMA DRYWALL
descrição:
caixa 4x2 de embutir para sistema drywall; para ser
inserida em paredes finas e ocas no sistema de gesso
acartonado ou paredes de madeira; em termoplástico com
saídas de 1/2 polegada e 3/4 polegadas; com chanfras
apropriadas para fixação do eletroduto e presilha para
regulagem e fixação.

instalação: produto entregue com serviço de instalação
no local com aplicação completa e todos os acessórios
necessários para sua execução, apoio e outros que
forem necessários.

6.510,811.500 4,3405UN0018515 TIGRE00028

CAIXA 4X4 PARA SISTEMA DRYWALL
descrição:
caixa 4x4 de embutir para sistema drywall; para ser
inserida em paredes finas e ocas no sistema de gesso
acartonado ou paredes de madeira; em termoplástico com
saídas de 1/2 polegada e 3/4 polegadas; com chanfras
apropriadas para fixação do eletroduto e presilha para
regulagem e fixação.

instalação: produto entregue com serviço de instalação
no local com aplicação completa e todos os acessórios
necessários para sua execução, apoio e outros que
forem necessários.

3.143,15500 6,2863UN0018514 TIGRE00027

CAIXA DE PASSAGEM GRANDE PARA SISTEMA
DRYWALL
descrição:
caixa em pvc isolante antichamas, de embutir, com 310
mm x 330 mm x 75 mm (a x l x c); para paredes de gesso
acartonado com a função de permitir a passagem,
derivação e acesso às redes elétricas e lógica, permitindo
manutenções periódicas no cabeamento;

instalação: produto entregue com serviço de instalação
no local com aplicação completa e todos os acessórios
necessários para sua execução, apoio e outros que
forem necessários.

4.041,1990 44,9021UN0018517 TIGRE00030

CAIXA DE PASSAGEM PEQUENA PARA SISTEMA
DRYWALL
descrição:
caixa em pvc isolante antichamas, de embutir, com 140mm
x 150 mm x 75 mm (a x l x c); para paredes de gesso
acartonado com a função de permitir a passagem,
derivação e acesso às redes elétricas e lógica, permitindo
manutenções periódicas no cabeamento;

instalação: produto entregue com serviço de instalação
no local com aplicação completa e todos os acessórios
necessários para sua execução, apoio e outros que
forem necessários.

2.933,61140 20,9543UN0018516 TIGRE00029
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FORRO DE DRYWALL RESISTENTE A FOGO (RF) 12,5 MM
COM ACABAMENTO
descrição:
o forro deve ser  de chapas de gesso acartonado
resistente a fogo, e estrutura de fixação em aço
galvanizado para sistema drywall de forma a
proporcionar acabamento ao teto ocultando elementos de
instalações de rede elétrica, água, esgoto e ar
condicionado.

dimensão: o forro deverá conter placas de no mínimo
12,5mm, com espaçamento entre eixos de 600 mm.

chapa: chapa drywall resistente à fogo (rf), também
conhecida como “chapa rosa”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas em ambientes nos quais se exija
maior tempo de resistência ao fogo em caso de incêndio;
com espessura mínima de 12,5 mm, conte´m em sua
composic¸a~o elementos como vermiculita e fibra de
vidro, que te^m a propriedade de retardar a propagac¸a~o
das chamas, aumentando a sua resiste^ncia ao fogo.

montagem: as placas deverão ser fixadas com parafusos
auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com
fitas/telas e massa apropriadas ao sistema drywall; a
estrutura deverá ser em aço do tipo galvanizado.

acabamento: o teto deverá receber uma demão de
seladora, em seguida receber duas demãos de massa
corrida, depois deverá ser lixadas, novamente aplicada
seladora e por fim pintada com duas demãos de tinta
acrílica (tinta de primeira linha).

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

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-2:2009.

56.876,03600 94,7934M²0018510 PLACO00023

FORRO DE DRYWALL RESISTENTE A FOGO (RF) 12,5 MM
SEM ACABAMENTO
descrição:
o forro deve ser  de chapas de gesso acartonado
resistente a fogo, e estrutura de fixação em aço
galvanizado para sistema drywall de forma a
proporcionar acabamento ao teto ocultando elementos de
instalações de rede elétrica, água, esgoto e ar
condicionado.

dimensão: o forro deverá conter placas de no mínimo
12,5mm, com espaçamento entre eixos de 600mm.

chapa: chapa drywall resistente à fogo (rf), também

261.929,103.500 74,8369M²0018511 PLACO00024

5



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 000030/2021 - 23/09/2021 - Processo Nº 000592/2021

Vencedor D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME

CNPJ 08.519.166/0001-20

Endereço RUA STEFANO BROSEGHINI, 132 - CENTRO - FUNDÃO - ES - CEP: 29185000

Contato (27) 3338-7677

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote
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conhecida como “chapa rosa”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas em ambientes nos quais se exija
maior tempo de resistência ao fogo em caso de incêndio;
com espessura mínima de 12,5 mm, conte´m em sua
composic¸a~o elementos como vermiculita e fibra de
vidro, que te^m a propriedade de retardar a propagac¸a~o
das chamas, aumentando a sua resiste^ncia ao fogo.

montagem: as placas deverão ser fixadas com parafusos
auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com
fitas/telas e massa apropriadas ao sistema drywall; a
estrutura deverá ser em aço do tipo galvanizado.

acabamento: não será aplicado acabamento nas placas.

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

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-2:2009.

FORRO EM PVC AMADEIRADO COM INSTALACAO
ACABAMENTO E ARREMATES
descrição:
forro em pvc amadeirado na cor angelim, de forma a
proporcionar acabamento ao teto ocultando elementos de
instalações de rede elétrica, água, esgoto e ar
condicionado.

dimensão: o forro deverá conter placas de no mínimo 08
mm de espessura  e 100 mm de largura.

montagem: deverá ser utilizado na execução de
montagem estrutura de sustentação com perfis em aço
galvanizado, composta de estrutura primária, estrutura
secundária e pendurais para promover a circulação do ar
entre a cobertura e o forro, evitando a formação de
massas de ar quente, que possam causar deformações
dos perfis de pvc.

estrutura primária: perfis para fixação do forro,
distanciados a 40 cm no máximo (perpendicular às réguas
do forro de pvc), devidamente alinhados e nivelados.

estrutura secundária: perfis para amarração dos perfis
da estrutura primária, distanciados a 120 cm no máximo
(paralelo às réguas do forro de pvc).

pendurais: os pendurais devem ser rígidos, fixados à
estrutura da cobertura existente (telhado ou laje),
instalados a prumo e sem exercer pressão em quaisquer
elementos construtivos, de instalação elétrica, de

65.856,46600 109,7608M²0018523
POLIFOR

T00036
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instalação hidráulica ou outros. quando, para desviar de
algum elemento, for necessário que algum pendural seja
instalado obliquamente, deverá ser instalado outro
pendural, partindo do mesmo ponto da estrutura de
sustentação do forro, de modo a anular a componente
horizontal criada. a união dos perfis metálicos da
estrutura de sustentação pode ser executada através de
soldas, parafusos, rebites, grampos ou outros, desde que
garanta o perfeito posicionamento do forro e estabilidade
do conjunto. os elementos de fixação devem ser
resistentes à corrosão.

acabamento: para arremates e emendas, utilizar perfis em
pvc do mesmo fabricante. nos arremates laterais e
transversais aos perfis do forro, os perfis de acabamento
devem receber fixação a cada 20 cm nos cantos das
paredes, os perfis de acabamento devem ser cortados
em 45° com abertura equivalente à metade do ângulo
entre as paredes.

acessórios: aplicação completa com todos os acessórios
necessários para apoio à sua execução como: arremates
do tipo u, multi e colonial e outros que forem necessários.

FORRO EM PVC BRANCO COM INSTALAÇÃO
ACABAMENTO E ARREMATES
descrição:
forro em pvc na cor branca, de forma a proporcionar
acabamento ao teto ocultando elementos de instalações
de rede elétrica, água, esgoto e ar condicionado.

dimensão: o forro deverá conter placas de no mínimo 08
mm de espessura  e 100 mm de largura.

montagem: deverá ser utilizado na execução de
montagem estrutura de sustentação com perfis em aço
galvanizado, composta de estrutura primária, estrutura
secundária e pendurais para promover a circulação do ar
entre a cobertura e o forro, evitando a formação de
massas de ar quente, que possam causar deformações
dos perfis de pvc.

estrutura primária: perfis para fixação do forro,
distanciados a 40 cm no máximo (perpendicular às réguas
do forro de pvc), devidamente alinhados e nivelados.

estrutura secundária: perfis para amarração dos perfis
da estrutura primária, distanciados a 120 cm no máximo
(paralelo às réguas do forro de pvc).

pendurais: os pendurais devem ser rígidos, fixados à
estrutura da cobertura existente (telhado ou laje),
instalados a prumo e sem exercer pressão em quaisquer

194.575,902.500 77,8304M²0018522
POLIFOR

T
00035
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elementos construtivos, de instalação elétrica, de
instalação hidráulica ou outros. quando, para desviar de
algum elemento, for necessário que algum pendural seja
instalado obliquamente, deverá ser instalado outro
pendural, partindo do mesmo ponto da estrutura de
sustentação do forro, de modo a anular a componente
horizontal criada. a união dos perfis metálicos da
estrutura de sustentação pode ser executada através de
soldas, parafusos, rebites, grampos ou outros, desde que
garanta o perfeito posicionamento do forro e estabilidade
do conjunto. os elementos de fixação devem ser
resistentes à corrosão.

acabamento: para arremates e emendas, utilizar perfis em
pvc do mesmo fabricante. nos arremates laterais e
transversais aos perfis do forro, os perfis de acabamento
devem receber fixação a cada 20 cm nos cantos das
paredes, os perfis de acabamento devem ser cortados
em 45° com abertura equivalente à metade do ângulo
entre as paredes.

acessórios: aplicação completa com todos os acessórios
necessários para apoio à sua execução como: arremates
do tipo u, multi e colonial e outros que forem necessários.

JANELAS ALMOFADADA MISTA E ADUELAS
descrição:
as janelas deverão ser no modelo almofadada, com
aduelas e alizares fabricados em madeira maciça de
primeira linha,  nas medidas definidas pelo contratante;

aduelas: em madeira mista com espessura de 95 mm a
130 mm com altura conforme o tamanho da janela;

alizar: em madeira mista medindo 50mm x 10mm (l x e),
com altura conforme o tamanho da aduela e janela;

acessórios: fechaduras com puxador e trinco, dobradiças
ou trilho, aplicação interna ou externa, conforme a
localização da instalação da janela;

instalação: lixadas, seladas, aplicação de verniz ou tinta
esmalte (a ser definida); instalação completa com todos
os acessórios necessários para fixação, inclusive
espuma  expansiva, apoio e outros que forem
necessários.

229.000,87500 458,0017M²0018509 RANDA00022

LUMINARIA PAINEL PLAFON DE LED 12W
descrição:
luminária do tipo plafon em led quadrado de embutir
desenvolvida especialmente para forros rebaixados;
características: deverá conter no mínimo 720 lm de fluxo
luminoso, potência de 12w  com temperatura de cor

12.472,81250 49,8913UN0018518 AVANT00031
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6000k branco frio; bivolt, corpo em alumínio, difusor em
policarbonato, dimensões de 168 mm x 168 mm (l x c);

instalação: produto entregue com serviço de instalação
no local com aplicação completa e todos os acessórios
necessários para sua execução, apoio e outros que
forem necessários.

LUMINARIA PAINEL PLAFON DE LED 24W
descrição:
luminária do tipo plafon em led quadrado de embutir
desenvolvida especialmente para forros rebaixados;

características: deverá conter no mínimo 1680 lm de fluxo
luminoso, potência de 24w  com temperatura de cor
6000k branco frio; bivolt, corpo em alumínio, difusor em
policarbonato, dimensões de 300 mm x 300 mm (l x c);

instalação: produto entregue com serviço de instalação
no local com aplicação completa e todos os acessórios
necessários para sua execução, apoio e outros que
forem necessários.

34.923,88500 69,8478UN0018520 AVANT00033

LUMINARIA PAINEL PLAFON DE LED 40W
descrição:
luminária do tipo plafon em led quadrado de embutir
desenvolvida especialmente para forros rebaixados;

características: deverá conter no mínimo 4000 lm de fluxo
luminoso, potência de 40w  com temperatura de cor
6000k branco frio; bivolt, corpo em alumínio, difusor em
policarbonato, dimensões de 618 mm x 618 mm (l x c);

instalação: produto entregue com serviço de instalação
no local com aplicação completa e todos os acessórios
necessários para sua execução, apoio e outros que
forem necessários.

49.392,34300 164,6411UN0018521 AVANT00034

LUMINÁRIA PAINEL PLAFON DE LED 18W
descrição:
luminária do tipo plafon em led quadrado de embutir
desenvolvida especialmente para forros rebaixados;

características: deverá conter no mínimo 1260 lm de fluxo
luminoso, potência de 18w  com temperatura de cor
6000k branco frio; bivolt, corpo em alumínio, difusor em
policarbonato, dimensões de 219 mm x 219 mm (l x c);

instalação: produto entregue com serviço de instalação
no local com aplicação completa e todos os acessórios
necessários para sua execução, apoio e outros que
forem necessários.

25.943,45400 64,8586UN0018519 AVANT00032

MANTA LA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO
descrição:

319.304,0510.000 31,9304M²0018504 ISOVER00017

9



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 000030/2021 - 23/09/2021 - Processo Nº 000592/2021

Vencedor D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME

CNPJ 08.519.166/0001-20

Endereço RUA STEFANO BROSEGHINI, 132 - CENTRO - FUNDÃO - ES - CEP: 29185000

Contato (27) 3338-7677

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

manta: manta para isolamento termoacústico, não
combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem
revestimento, fornecido nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de
50mm.

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

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
FOGO (RF) 115MM COM ACABAMENTO EM UM DOS
LADOS (INTERNO
descrição:
a parede deve ser em drywall resistente a fogo, tendo no
mínimo 115 mm de espessura total.

estrutura drywall: a estrutura interior deverá ser em aço
do tipo galvanizado perfil 90 mm, para drywall, com
espaçamento entre eixos de 600 mm. as ferragens
deverão possuir certificação do fabricante.

manta: manta para isolamento termoacústico, não
combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem
revestimento, fornecido nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de
50mm.

chapa: chapa drywall resistente à fogo (rf), também
conhecida como “chapa rosa”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas em ambientes nos quais se exija
maior tempo de resistência ao fogo em caso de incêndio;
com espessura mínima de 12,5 mm, conte´m em sua
composic¸a~o elementos como vermiculita e fibra de
vidro, que te^m a propriedade de retardar a propagac¸a~o
das chamas, aumentando a sua resiste^ncia ao fogo.

acabamento: a divisória deverá receber uma demão de
seladora, em seguida receber duas demãos de massa
corrida, depois deverá ser lixadas, novamente aplicada
seladora e por fim pintada com duas demãos de tinta
acrílica (tinta de primeira linha).

montagem: as placas deverão ser fixadas com parafusos
auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com
fitas/telas e massa apropriadas a divisória; de encontro
com o piso e o teto, antes da fixação das ferragens,
deverá ser instalado fita de isolamento impermeabilizada
(banda acústica) em espuma de polietileno auto-adesiva;

35.173,34150 234,4889M²0018497 PLACO00010
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deverá utilizar fita para cantos, papel reforc¸ado com
la^mina de metal para proteger e reforc¸ar cantos vivos
de paredes e colunas contra impactos leves; a estrutura
interior deverá ser em aço do tipo galvanizado.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
FOGO (RF) 115MM COM ACABAMENTO NOS DOIS
LADOS (INTERNO E
descrição:
a parede deve ser em drywall resistente a fogo, tendo no
mínimo 115 mm de espessura total.

estrutura drywall: a estrutura interior deverá ser em aço
do tipo galvanizado perfil 90 mm, para drywall, com
espaçamento entre eixos de 600 mm. as ferragens
deverão possuir certificação do fabricante.

manta: manta para isolamento termoacústico, não
combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem
revestimento, fornecido nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de
50mm.

chapa: chapa drywall resistente à fogo (rf), também
conhecida como “chapa rosa”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas em ambientes nos quais se exija
maior tempo de resistência ao fogo em caso de incêndio;
com espessura mínima de 12,5 mm, conte´m em sua
composic¸a~o elementos como vermiculita e fibra de
vidro, que te^m a propriedade de retardar a propagac¸a~o
das chamas, aumentando a sua resiste^ncia ao fogo.

acabamento: as divisórias deverão receber uma demão
de seladora, em seguida receber duas demãos de massa
corrida, depois deverão ser lixadas, novamente aplicada
seladora e por fim pintadas com duas demãos de tinta
acrílica (tinta de primeira linha).

montagem: as placas deverão ser fixadas com parafusos
auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com

33.676,60150 224,5107M²0018495 PLACO00008
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fitas/telas e massa apropriadas a divisória; de encontro
com o piso e o teto, antes da fixação das ferragens,
deverá ser instalado fita de isolamento impermeabilizada
(banda acústica) em espuma de polietileno auto-adesiva;
deverá utilizar fita para cantos, papel reforc¸ado com
la^mina de metal para proteger e reforc¸ar cantos vivos
de paredes e colunas contra impactos leves; a estrutura
interior deverá ser em aço do tipo galvanizado.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
FOGO (RF) 115MM SEM ACABAMENTO NAS PLACAS
descrição:
a parede deve ser em drywall resistente a fogo, tendo no
mínimo 115 mm de espessura total.

estrutura drywall: a estrutura interior deverá ser em aço
do tipo galvanizado perfil 90 mm, para drywall, com
espaçamento entre eixos de 600 mm. as ferragens
deverão possuir certificação do fabricante.

manta: manta para isolamento termoacústico, não
combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem
revestimento, fornecido nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de
50mm.

chapa: chapa drywall resistente à fogo (rf), também
conhecida como “chapa rosa”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas em ambientes nos quais se exija
maior tempo de resistência ao fogo em caso de incêndio;
com espessura mínima de 12,5 mm, conte´m em sua
composic¸a~o elementos como vermiculita e fibra de
vidro, que te^m a propriedade de retardar a propagac¸a~o
das chamas, aumentando a sua resiste^ncia ao fogo.

acabamento: não será aplicado acabamento nas placas.

montagem: as placas deverão ser fixadas com parafusos
auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com
fitas/telas e massa apropriadas a divisória; de encontro

28.438,02150 189,5868M²0018499 PLACO00012
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com o piso e o teto, antes da fixação das ferragens,
deverá ser instalado fita de isolamento impermeabilizada
(banda acústica) em espuma de polietileno auto-adesiva;
deverá utilizar fita para cantos, papel reforc¸ado com
la^mina de metal para proteger e reforc¸ar cantos vivos
de paredes e colunas contra impactos leves; a estrutura
interior deverá ser em aço do tipo galvanizado.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
FOGO (RF) 60,5 MM PLACA EM UMA LATERAL E SEM
ACABAMENTO
descrição:
a parede deve ser em drywall resistente a fogo, tendo no
mínimo 60,5 mm de espessura total, com placas em
apenas uma das laterais (meia parede).

estrutura drywall: a estrutura interior deverá ser em aço
do tipo galvanizado perfil 48 mm, para drywall, com
espaçamento entre eixos de 600 mm. as ferragens
deverão possuir certificação do fabricante.

chapa: chapa drywall resistente à fogo (rf), também
conhecida como “chapa rosa”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas em ambientes nos quais se exija
maior tempo de resistência ao fogo em caso de incêndio;
com espessura mínima de 12,5 mm, conte´m em sua
composic¸a~o elementos como vermiculita e fibra de
vidro, que te^m a propriedade de retardar a propagac¸a~o
das chamas, aumentando a sua resiste^ncia ao fogo.

acabamento: não será aplicado acabamento nas placas.

montagem: a placa deverá ser fixada com parafusos auto
atarraxante anodizado e juntas tratadas com fitas/telas e
massa apropriadas a divisória; de encontro com o piso e
o teto, antes da fixação das ferragens, deverá ser
instalado fita de isolamento impermeabilizada (banda
acústica) em espuma de polietileno auto-adesiva; deverá
utilizar fita para cantos, papel reforc¸ado com la^mina de
metal para proteger e reforc¸ar cantos vivos de paredes
e colunas contra impactos leves; a estrutura interior
deverá ser em aço do tipo galvanizado.

170.628,101.800 94,7934M²0018500 PLACO00013
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acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-1:2009

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
FOGO (RF) 95MM COM ACABAMENTO EM UM DOS
LADOS (INTERNO O
descrição:
a parede deve ser em drywall resistente a fogo, tendo no
mínimo 95 mm de espessura total.

estrutura drywall: a estrutura interior deverá ser em aço
do tipo galvanizado perfil 70 mm, para drywall, com
espaçamento entre eixos de 600 mm. as ferragens
deverão possuir certificação do fabricante.

manta: manta para isolamento termoacústico, não
combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem
revestimento, fornecido nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de
50mm.

chapa: chapa drywall resistente à fogo (rf), também
conhecida como “chapa rosa”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas em ambientes nos quais se exija
maior tempo de resistência ao fogo em caso de incêndio;
com espessura mínima de 12,5 mm, conte´m em sua
composic¸a~o elementos como vermiculita e fibra de
vidro, que te^m a propriedade de retardar a propagac¸a~o
das chamas, aumentando a sua resiste^ncia ao fogo.

acabamento: a divisória deverá receber uma demão de
seladora, em seguida receber duas demãos de massa
corrida, depois deverá ser lixadas, novamente aplicada
seladora e por fim pintada com duas demãos de tinta
acrílica (tinta de primeira linha).

montagem: as placas deverão ser fixadas com parafusos
auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com
fitas/telas e massa apropriadas a divisória; de encontro
com o piso e o teto, antes da fixação das ferragens,
deverá ser instalado fita de isolamento impermeabilizada
(banda acústica) em espuma de polietileno auto-adesiva;

38.915,18200 194,5759M²0018496 PLACO00009

14



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 000030/2021 - 23/09/2021 - Processo Nº 000592/2021

Vencedor D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME

CNPJ 08.519.166/0001-20

Endereço RUA STEFANO BROSEGHINI, 132 - CENTRO - FUNDÃO - ES - CEP: 29185000

Contato (27) 3338-7677

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

deverá utilizar fita para cantos, papel reforc¸ado com
la^mina de metal para proteger e reforc¸ar cantos vivos
de paredes e colunas contra impactos leves; a estrutura
interior deverá ser em aço do tipo galvanizado.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
FOGO (RF) 95MM COM ACABAMENTO NOS DOIS LADOS
(INTERNO E
descrição:
a parede deve ser em drywall resistente a fogo, tendo no
mínimo 95 mm de espessura total.

estrutura drywall: a estrutura interior deverá ser em aço
do tipo galvanizado perfil 70 mm, para drywall, com
espaçamento entre eixos de 600 mm. as ferragens
deverão possuir certificação do fabricante.

manta: manta para isolamento termoacústico, não
combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem
revestimento, fornecido nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de
50mm.

chapa: chapa drywall resistente à fogo (rf), também
conhecida como “chapa rosa”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas em ambientes nos quais se exija
maior tempo de resistência ao fogo em caso de incêndio;
com espessura mínima de 12,5 mm, conte´m em sua
composic¸a~o elementos como vermiculita e fibra de
vidro, que te^m a propriedade de retardar a propagac¸a~o
das chamas, aumentando a sua resiste^ncia ao fogo.

acabamento: as divisórias deverão receber uma demão
de seladora, em seguida receber duas demãos de massa
corrida, depois deverão ser lixadas, novamente aplicada
seladora e por fim pintadas com duas demãos de tinta
acrílica (tinta de primeira linha).

montagem: as placas deverão ser fixadas com parafusos
auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com

53.633,10250 214,5324M²0018494 PLACO00007
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fitas/telas e massa apropriadas a divisória; de encontro
com o piso e o teto, antes da fixação das ferragens,
deverá ser instalado fita de isolamento impermeabilizada
(banda acústica) em espuma de polietileno auto-adesiva;
deverá utilizar fita para cantos, papel reforc¸ado com
la^mina de metal para proteger e reforc¸ar cantos vivos
de paredes e colunas contra impactos leves; a estrutura
interior deverá ser em aço do tipo galvanizado.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
FOGO (RF) 95MM SEM ACABAMENTO NAS PLACAS

descrição:
a parede deve ser em drywall resistente a fogo, tendo no
mínimo 95 mm de espessura total.

estrutura drywall: a estrutura interior deverá ser em aço
do tipo galvanizado perfil 70 mm, para drywall, com
espaçamento entre eixos de 600 mm. as ferragens
deverão possuir certificação do fabricante.

manta: manta para isolamento termoacústico, não
combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem
revestimento, fornecido nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de
50mm.

chapa: chapa drywall resistente à fogo (rf), também
conhecida como “chapa rosa”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas em ambientes nos quais se exija
maior tempo de resistência ao fogo em caso de incêndio;
com espessura mínima de 12,5 mm, conte´m em sua
composic¸a~o elementos como vermiculita e fibra de
vidro, que te^m a propriedade de retardar a propagac¸a~o
das chamas, aumentando a sua resiste^ncia ao fogo.

acabamento: não será aplicado acabamento nas placas.

montagem: as placas deverão ser fixadas com parafusos
auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com

785.787,304.500 174,6194M²0018498 PLACO00011
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fitas/telas e massa apropriadas a divisória; de encontro
com o piso e o teto, antes da fixação das ferragens,
deverá ser instalado fita de isolamento impermeabilizada
(banda acústica) em espuma de polietileno auto-adesiva;
deverá utilizar fita para cantos, papel reforc¸ado com
la^mina de metal para proteger e reforc¸ar cantos vivos
de paredes e colunas contra impactos leves; a estrutura
interior deverá ser em aço do tipo galvanizado.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
UMIDADE (RU) 115MM COM ACABAMENTO EM UM DOS
LADOS (INTER
descrição:
a parede deve ser em drywall resistente a umidade, tendo
no mínimo 115 mm de espessura total.

estrutura drywall: a estrutura interior deverá ser em aço
do tipo galvanizado perfil 90 mm, para drywall, com
espaçamento entre  eixos de 600 mm. as ferragens
deverão possuir certificação do fabricante.

manta: manta para isolamento termoacústico, não
combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem
revestimento, fornecido nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de
50mm.

chapa: chapa drywall resistente à umidade (ru), também
conhecida como “chapa verde”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas úmidas como banheiros,
cozinhas, lavabos e áreas de serviço, com espessura
mínima de 12,5 mm, contém em sua fórmula hidrofugantes
(repelentes à água), como o silicone, que protegem contra
respingos, escorrimentos, vapor condensado e tornam
mais fácil e segura a colagem de revestimentos
cerâmicos.

acabamento: a divisória deverá receber uma demão de
seladora, em seguida receber duas demãos de massa
corrida, depois deverá ser lixadas, novamente aplicada

32.179,86150 214,5324M²0018491 PLACO00004

17



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 000030/2021 - 23/09/2021 - Processo Nº 000592/2021

Vencedor D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME

CNPJ 08.519.166/0001-20

Endereço RUA STEFANO BROSEGHINI, 132 - CENTRO - FUNDÃO - ES - CEP: 29185000

Contato (27) 3338-7677

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

seladora e por fim pintada com duas demãos de tinta
acrílica (tinta de primeira linha).

montagem: as placas deverão ser fixadas com parafusos
auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com
fitas/telas e massa apropriadas a divisória; de encontro
com o piso e o teto, antes da fixação das ferragens,
deverá ser instalado fita de isolamento impermeabilizada
(banda acústica) em espuma de polietileno auto-adesiva;
deverá utilizar fita para cantos, papel reforc¸ado com
la^mina de metal para proteger e reforc¸ar cantos vivos
de paredes e colunas contra impactos leves; a estrutura
interior deverá ser em aço do tipo galvanizado.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
UMIDADE (RU) 115MM COM ACABAMENTO NOS DOIS
LADOS (INTERN
descrição:
a parede deve ser em drywall resistente a umidade, tendo
no mínimo 115 mm de espessura total.

estrutura drywall: a estrutura interior deverá ser em aço
do tipo galvanizado perfil 90 mm, para drywall, com
espaçamento entre eixos de 600 mm. as ferragens
deverão possuir certificação do fabricante.

manta: manta para isolamento termoacústico, não
combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem
revestimento, fornecido nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de
50mm.

chapa: chapa drywall resistente à umidade (ru), também
conhecida como “chapa verde”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas úmidas como banheiros,
cozinhas, lavabos e áreas de serviço, com espessura
mínima de 12,5 mm, contém em sua fórmula hidrofugantes
(repelentes à água), como o silicone, que protegem contra
respingos, escorrimentos, vapor condensado e tornam
mais fácil e segura a colagem de revestimentos

33.676,60150 224,5107M²0018489 PLACO00002
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cerâmicos.

acabamento: as divisórias deverão receber uma demão
de seladora, em seguida receber duas demãos de massa
corrida, depois deverão ser lixadas, novamente aplicada
seladora e por fim pintadas com duas demãos de tinta
acrílica (tinta de primeira linha).

montagem: as placas deverão ser fixadas com parafusos
auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com
fitas/telas e massa apropriadas a divisória; de encontro
com o piso e o teto, antes da fixação das ferragens,
deverá ser instalado fita de isolamento impermeabilizada
(banda acústica) em espuma de polietileno auto-adesiva;
deverá utilizar fita para cantos, papel reforc¸ado com
la^mina de metal para proteger e reforc¸ar cantos vivos
de paredes e colunas contra impactos leves; a estrutura
interior deverá ser em aço do tipo galvanizado.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
UMIDADE (RU) 115MM SEM ACABAMENTO NAS PLACAS
descrição:
a parede deve ser em drywall resistente a umidade, tendo
no mínimo 115 mm de espessura total.

estrutura drywall: a estrutura interior deverá ser em aço
do tipo galvanizado perfil 90 mm, para drywall, com
espaçamento entre eixos de 600 mm. as ferragens
deverão possuir certificação do fabricante.

manta: manta para isolamento termoacústico, não
combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem
revestimento, fornecido nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de
50mm.

chapa: chapa drywall resistente à umidade (ru), também
conhecida como “chapa verde”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas úmidas como banheiros,
cozinhas, lavabos e áreas de serviço, com espessura

38.915,18200 194,5759M²0018493 PLACO00006
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mínima de 12,5 mm, contém em sua fórmula hidrofugantes
(repelentes à água), como o silicone, que protegem contra
respingos, escorrimentos e vapor condensado e tornam
mais fácil e segura a colagem de revestimentos
cerâmicos.

acabamento: não será aplicado acabamento nas placas.

montagem: as placas deverão ser fixadas com parafusos
auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com
fitas/telas e massa apropriadas a divisória; de encontro
com o piso e o teto, antes da fixação das ferragens,
deverá ser instalado fita de isolamento impermeabilizada
(banda acústica) em espuma de polietileno auto-adesiva;
deverá utilizar fita para cantos, papel reforc¸ado com
la^mina de metal para proteger e reforc¸ar cantos vivos
de paredes e colunas contra impactos leves; a estrutura
interior deverá ser em aço do tipo galvanizado.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
UMIDADE (RU) 95MM COM ACABAMENTO EM UM DOS
LADOS (INTERN
descrição:
a parede deve ser em drywall resistente a umidade,
tendo no mínimo 95 mm de espessura total.

estrutura drywall: a estrutura interior deverá ser em aço
do tipo galvanizado perfil 70 mm, para drywall, com
espaçamento entre eixos de 600 mm. as ferragens
deverão possuir certificação do fabricante.

manta: manta para isolamento termoacústico, não
combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem
revestimento, fornecido nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de
50mm.

chapa: chapa drywall resistente à umidade (ru), também
conhecida como “chapa verde”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas úmidas como banheiros,

32.179,86150 214,5324M²0018490 PLACO00003

20



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 000030/2021 - 23/09/2021 - Processo Nº 000592/2021

Vencedor D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME

CNPJ 08.519.166/0001-20

Endereço RUA STEFANO BROSEGHINI, 132 - CENTRO - FUNDÃO - ES - CEP: 29185000

Contato (27) 3338-7677

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

cozinhas, lavabos e áreas de serviço, com espessura
mínima de 12,5 mm, contém em sua fórmula hidrofugantes
(repelentes à água), como o silicone, que protegem contra
respingos, escorrimentos, vapor condensado e tornam
mais fácil e segura a colagem de revestimentos
cerâmicos.

acabamento: a divisória deverá receber uma demão de
seladora, em seguida receber duas demãos de massa
corrida, depois deverá ser lixadas, novamente aplicada
seladora e por fim pintada com duas demãos de tinta
acrílica (tinta de primeira linha).

montagem: as placas deverão ser fixadas com parafusos
auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com
fitas/telas e massa apropriadas a divisória; de encontro
com o piso e o teto, antes da fixação das ferragens,
deverá ser instalado fita de isolamento impermeabilizada
(banda acústica) em espuma de polietileno auto-adesiva;
deverá utilizar fita para cantos, papel reforc¸ado com
la^mina de metal para proteger e reforc¸ar cantos vivos
de paredes e colunas contra impactos leves; a estrutura
interior deverá ser em aço do tipo galvanizado.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
UMIDADE (RU) 95MM COM ACABAMENTO NOS DOIS
LADOS (INTERNO
descrição:
a parede deve ser em drywall resistente a umidade, tendo
no mínimo 95 mm de espessura total.

estrutura drywall: a estrutura interior deverá ser em aço
do tipo galvanizado perfil 70 mm, para drywall, com
espaçamento entre eixos de 600 mm. as ferragens
deverão possuir certificação do fabricante.

manta: manta para isolamento termoacústico, não
combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem
revestimento, fornecido nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de

33.676,60150 224,5107M²0018488 PLACO00001

21



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 000030/2021 - 23/09/2021 - Processo Nº 000592/2021

Vencedor D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME

CNPJ 08.519.166/0001-20

Endereço RUA STEFANO BROSEGHINI, 132 - CENTRO - FUNDÃO - ES - CEP: 29185000

Contato (27) 3338-7677

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

50mm.

chapa: chapa drywall resistente à umidade (ru), também
conhecida como “chapa verde”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas úmidas como banheiros,
cozinhas, lavabos e áreas de serviço, com espessura
mínima de 12,5 mm, contém em sua fórmula hidrofugantes
(repelentes à água), como o silicone, que protegem contra
respingos, escorrimentos, vapor condensado e tornam
mais fácil e segura a colagem de revestimentos
cerâmicos.

acabamento: as divisórias deverão receber uma demão
de seladora, em seguida receber duas demãos de massa
corrida, depois deverão ser lixadas, novamente aplicada
seladora e por fim pintadas com duas demãos de tinta
acrílica (tinta de primeira linha).

montagem: as placas deverão ser fixadas com parafusos
auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com
fitas/telas e massa apropriadas a divisória; de encontro
com o piso e o teto, antes da fixação das ferragens,
deverá ser instalado fita de isolamento impermeabilizada
(banda acústica) em espuma de polietileno auto-adesiva;
deverá utilizar fita para cantos, papel reforc¸ado com
la^mina de metal para proteger e reforc¸ar cantos vivos
de paredes e colunas contra impactos leves; a estrutura
interior deverá ser em aço do tipo galvanizado.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
UMIDADE (RU) 95MM SEM ACABAMENTO NAS PLACAS
descrição:
a parede deve ser em drywall resistente a umidade, tendo
no mínimo 95 mm de espessura total.

estrutura drywall: a estrutura interior deverá ser em aço
do tipo galvanizado perfil 70 mm, para drywall, com
espaçamento entre eixos de 600 mm. as ferragens
deverão possuir certificação do fabricante.

manta: manta para isolamento termoacústico, não
combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem

94.793,39500 189,5868M²0018492 PLACO00005
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revestimento, fornecido  nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de
50mm.

chapa: chapa drywall resistente à umidade (ru), também
conhecida como “chapa verde”, para paredes, tetos e
revestimentos de áreas úmidas como banheiros,
cozinhas, lavabos e áreas de serviço, com espessura
mínima de 12,5 mm, contém em sua fórmula hidrofugantes
(repelentes à água), como o silicone, que protegem contra
respingos, escorrimentos e vapor condensado e tornam
mais fácil e segura a colagem de revestimentos
cerâmicos.

acabamento: não será aplicado acabamento nas placas.
montagem: as placas deverão ser fixadas com parafusos
auto atarraxante anodizado e juntas tratadas com
fitas/telas e massa apropriadas a divisória; de encontro
com o piso e o teto, antes da fixação das ferragens,
deverá ser instalado fita de isolamento impermeabilizada
(banda acústica) em espuma de polietileno auto-adesiva;
deverá utilizar fita para cantos, papel reforc¸ado com
la^mina de metal para proteger e reforc¸ar cantos vivos
de paredes e colunas contra impactos leves; a estrutura
interior deverá ser em aço do tipo galvanizado.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer a norma abnt nbr
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM STEEL FRAME 111,1 MM COM
PLACA EXTERNA CIMENTÍCIA SEM ACABAMENTO
descrição:
a parede deve ser em steel frame com placa cimentícia
superior externa, placa osb inferior externa com
membrana impermeabilizante e sem placa na parte interna,
tendo no mínimo 111,1 mm de espessura total.

estrutura steel frame: a estrutura interior deverá ser em
aço do tipo galvanizado perfil 90 mm, com espaçamento
entre eixos de 400mm. o aço a compor a chapa estrutural
deverá ser galvanizado, com uma espessura entre de
1,50mm até 3,0 mm conforme projeto; a chapa deverá ser
revestida por uma camada de zinco, entre 180g/m² e

218.972,73550 398,1322M²0018503
BRASILI

T00016
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275g/m²; as ferragens deverão possuir certificação do
fabricante.

fita de isolamento (banda acústica): espuma de polietileno
auto-adesiva para guia de montagem.

chapa externa inferior: (osb) chapa 100% em madeira
com alta resistência para reforço de paredes de drywall e
steel frame, específico para construção, permitindo a
fixação de cargas suspensas em qualquer ponto da
parede, com espessura mínima de 11,1mm.

membrana steel frame: membrana de alta resistência
composta por polipropileno, utilizada em edificações
construídas no sistema steel frame, tem como objetivo
formar uma barreira contra água nas paredes e
revestimentos, protegendo contra a umidade externa e
permitindo o respiro interno das mesmas, possibilitando a
passagem de vapor e ar, além de expelir uma eventual
condensação que venha a ocorrer no interior da parede
em função da diferenciação de temperatura entre
ambientes.

chapa externa superior: chapa cimentícia  resistente à
umidade, ventos e intempéries para paredes internas e
externas, contendo em sua composição uma mistura
homogênea de cimento portland, agregados naturais e
celulose com fios sintéticos de polipropileno, com
espessura mínima de 10 mm.

acabamento placa externa superior: não será aplicado
acabamento na superfície da placa, deixando-a assim
exposta.

chapa interna: não possui placa interna.

acabamento placa interna: não será aplicado acabamento
nas placas.

montagem: a estrutura metálica deverá ser montada com
parafusos auto-atarraxante anodizado, e isolada com
fitas de isolamento, (banda acústica), em espuma de
polietileno auto-adesiva na parte em contato com a
estrutura da edificação, ( pisos, vigas e pilares). após a
estrutura pronta a parte de fechamento do ambiente
externo deverá conter uma chapa de isolamento
termoacústico em obs, seguida por uma membrana
impermeabilizante e uma chapa cimentícia. as placas
deverão ser fixadas com parafusos auto-atarraxante
anodizado, cabeça trombeta, ponta broca com asas,
juntas tratadas com fitas/telas e massa apropriadas a
divisória. os espaçamentos entre as placas deverão ser
de 3mm, as juntas deverão estar limpas para perfeita
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aderência do selante, que deverá ser aplicado. em juntas
com baixo relevo deverá ser adicionado uma fina camada
de selante, deverá ser inserido um cordão de polietileno
expandido ou similar, a cabeça dos parafusos de fixação
das placas deverão ser tratados com massa para juntas
em duas demãos, com tempo de cura entre elas de 4
horas, após a secagem os pontos de massa deverão ser
lixados para eliminar saliências e rebarbas, (tratamento de
juntas invisível). deverá utilizar fita para cantos de papel
reforc¸ado com la^mina de metal para proteger e reforc¸ar
cantos vivos de paredes e colunas contra impactos
leves.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer às normas abnt, nbr
15.758-1:2009, 6.355:2012, 14.715:2010, 14.762:2010,
15.217:2018, 15.253:2014, 15.498:2016

PAREDE DE DIVISORIA EM STEEL FRAME 123,6 MM COM
PLACA EXTERNA CIMENTÍCIA E ACABAMENTO NA
PLACA INTER
descrição:
a parede deve ser em steel frame com placa cimentícia
superior externa, placa osb inferior externa com
membrana impermeabilizante e placa de gesso
acartonado na parte interna, tendo no mínimo 123,6 mm de
espessura total.

estrutura steel frame: a estrutura interior deverá ser em
aço do tipo galvanizado perfil 90 mm, com espaçamento
entre eixos de 400 mm. o aço a compor a chapa estrutural
deverá ser galvanizado, com uma espessura entre 1,50
mm até 3,0 mm conforme projeto; a chapa deverá ser
revestida por uma camada de zinco, entre 180g/m² e
275g/m²; as ferragens deverão possuir certificação do
fabricante.

fita de isolamento (banda acústica): espuma de polietileno
auto-adesiva para guia de montagem.

manta: manta para isolamento termoacústico, não
combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem
revestimento, fornecido nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de

2.220.160,
95

5.000 444,0322M²0018501
BRASILI

T
00014
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50mm.

chapa externa inferior: (osb) chapa 100% em madeira
com alta resistência para reforço de paredes de drywall e
steel frame, específico para construção, permitindo a
fixação de cargas suspensas em qualquer ponto da
parede, com espessura mínima de 11,1mm.

membrana steel frame: membrana de alta resistência
composta por polipropileno, utilizada em edificações
construídas no sistema steel frame, tem como objetivo
formar uma barreira contra água nas paredes e
revestimentos, protegendo contra a umidade externa e
permitindo o respiro interno das mesmas, possibilitando a
passagem de vapor e ar, além de expelir uma eventual
condensação que venha a ocorrer no interior da parede
em função da diferenciação de temperatura entre
ambientes.

chapa externa superior: chapa cimentícia  resistente à
umidade, ventos e intempéries para paredes externas,
contendo em sua composição uma mistura homogênea de
cimento portland, agregados naturais e celulose com fios
sintéticos de polipropileno, com espessura mínima de 10
mm.

acabamento placa externa superior: não será aplicado
acabamento nas placas.

chapa interna: chapa drywall resistente à fogo (rf),
também conhecida como “chapa rosa”, para paredes,
tetos e revestimentos de áreas em ambientes nos quais
se exija maior tempo de resistência ao fogo em caso de
incêndio;  com espessura mínima de 12,5 mm, conte´m em
sua composic¸a~o elementos como vermiculita e fibra de
vidro, que te^m a propriedade de retardar a propagac¸a~o
das chamas, aumentando a sua resiste^ncia ao fogo.

acabamento placa interna: a divisória deverá receber uma
demão de seladora, em seguida receber duas demãos de
massa corrida, depois deverá ser lixadas, novamente
aplicada seladora e por fim pintada com duas demãos de
tinta acrílica (tinta de primeira linha).

montagem: a estrutura metálica deverá ser montada com
parafusos auto-atarraxante anodizado, e isolada com
fitas de isolamento, (banda acústica), em espuma de
polietileno auto-adesiva na parte em contato com a
estrutura da edificação, ( pisos, vigas e pilares). após a
estrutura pronta a parte de fechamento do ambiente
externo deverá conter uma chapa de isolamento
termoacústico em obs, seguida por uma membrana
impermeabilizante e uma chapa cimentícia. as placas
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deverão ser fixadas com parafusos auto-atarraxante
anodizado, cabeça trombeta, ponta broca com asas,
juntas tratadas com fitas/telas e massa apropriadas a
divisória. os espaçamentos entre as placas deverão ser
de 3mm, as juntas deverão estar limpas para perfeita
aderência do selante, que deverá ser aplicado. em juntas
com baixo relevo deverá ser adicionado uma fina camada
de selante, deverá ser inserido um cordão de polietileno
expandido ou similar, a cabeça dos parafusos de fixação
das placas deverão ser tratados com massa para juntas
em duas demãos, com tempo de cura entre elas de 4
horas, após a secagem os pontos de massa deverão ser
lixados para eliminar saliências e rebarbas, (tratamento de
juntas invisível). deverá utilizar fita para cantos de papel
reforc¸ado com la^mina de metal para proteger e reforc¸ar
cantos vivos de paredes e colunas contra impactos
leves.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer às normas abnt, nbr
15.758-1:2009, 6.355:2012, 14.715:2010, j4.762:2010,
15.217:2018, 15.253:2014, 15.498:2016;

PAREDE DE DIVISORIA EM STEEL FRAME 123,6 MM COM
PLACA EXTERNA CIMENTÍCIA E PLACA INTERNA SEM
ACABAME
descrição:
a parede deve ser em steel frame com placa cimentícia
superior externa, placa osb inferior externa com
membrana impermeabilizante e placa de gesso
acartonado na parte interna, tendo no mínimo 123,6 mm de
espessura total.

estrutura steel frame: a estrutura interior deverá ser em
aço do tipo galvanizado perfil 90 mm, com espaçamento
entre eixos de 400 mm. o aço a compor a chapa estrutural
deverá ser galvanizado, com uma espessura entre de
1,50mm até 3,0 mm conforme projeto; a chapa deverá ser
revestida por uma camada de zinco, entre 180g/m² e
275g/m²; as ferragens deverão possuir certificação do
fabricante.

fita de isolamento (banda acústica): espuma de polietileno
auto-adesiva para guia de montagem.

manta: manta para isolamento termoacústico, não

203.855,68450 453,0126M²0018502
BRASILI

T
00015
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combustível, antimofo, antialérgico e anti chamas, sem
revestimento, fornecido nos formatos rígido ou
semi-rígido, aglomerados com resina sintética com
temperatura de utilização de -200ºc à +450ºc, com
densidade mínima de 14 kg/m³ e espessura mínima de
50mm.

chapa externa inferior: (osb) chapa 100% em madeira
com alta resistência para reforço de paredes de drywall e
steel frame, específico para construção, permitindo a
fixação de cargas suspensas em qualquer ponto da
parede, com espessura mínima de 11,1mm.

membrana steel frame: membrana de alta resistência
composta por polipropileno, utilizada em edificações
construídas no sistema steel frame, tem como objetivo
formar uma barreira contra água nas paredes e
revestimentos, protegendo contra a umidade externa e
permitindo o respiro interno das mesmas, possibilitando a
passagem de vapor e ar, além de expelir uma eventual
condensação que venha a ocorrer no interior da parede
em função da diferenciação de temperatura entre
ambientes.

chapa externa superior: chapa cimentícia  resistente à
umidade, ventos e intempéries para paredes internas e
externas, contendo em sua composição uma mistura
homogênea de cimento portland, agregados naturais e
celulose com fios sintéticos de polipropileno, com
espessura mínima de 10 mm.

acabamento placa externa superior: não será aplicado
acabamento nas placas.

chapa interna: chapa drywall resistente à fogo (rf),
também conhecida como “chapa rosa”, para paredes,
tetos e revestimentos de áreas em ambientes nos quais
se exija maior tempo de resistência ao fogo em caso de
incêndio;  com espessura mínima de 12,5 mm, conte´m em
sua composic¸a~o elementos como vermiculita e fibra de
vidro, que te^m a propriedade de retardar a propagac¸a~o
das chamas, aumentando a sua resiste^ncia ao fogo.

acabamento placa interna: não será aplicado acabamento
na superfície da placa, deixando-a assim exposta.

montagem: a estrutura metálica deverá ser montada com
parafusos auto-atarraxante anodizado, e isolada com
fitas de isolamento, (banda acústica), em espuma de
polietileno auto-adesiva na parte em contato com a
estrutura da edificação, ( pisos, vigas e pilares). após a
estrutura pronta a parte de fechamento do ambiente
externo deverá conter uma chapa de isolamento
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termoacústico em obs, seguida por uma membrana
impermeabilizante e uma chapa cimentícia. as placas
deverão ser fixadas com parafusos auto-atarraxante
anodizado, cabeça trombeta, ponta broca com asas,
juntas tratadas com fitas/telas e massa apropriadas a
divisória. os espaçamentos entre as placas deverão ser
de 3mm, as juntas deverão estar limpas para perfeita
aderência do selante, que deverá ser aplicado. em juntas
com baixo relevo deverá ser adicionado uma fina camada
de selante, deverá ser inserido um cordão de polietileno
expandido ou similar, a cabeça dos parafusos de fixação
das placas deverão ser tratados com massa para juntas
em duas demãos, com tempo de cura entre elas de 4
horas, após a secagem os pontos de massa deverão ser
lixados para eliminar saliências e rebarbas, (tratamento de
juntas invisível). deverá utilizar fita para cantos de papel
reforc¸ado com la^mina de metal para proteger e reforc¸ar
cantos vivos de paredes e colunas contra impactos
leves.

acessórios: instalação de eletrodutos corrugados
produzidos em pvc anti-chama de 1 polegada sendo uma
para rede elétrica e outra para rede lógica, podendo em
casos específicos utilizar 4 eletrodutos, para atender
projetos de telecomunicação. aplicação completa com
todos os acessórios necessários para sua execução,
apoio e outros que forem necessários.

a montagem deverá obedecer às normas abnt, nbr
15.758-1:2009, 6.355:2012, 14.715:2010, 14.762:2010,
15.217:2018, 15.253:2014, 15.498:2016

PISO VINILICO
descrição:
piso vinílico para ambiente público com resistência a alto
tráfego, espessura mínima de 4 mm, e camada de
cobertura mínima de 0,5 mm com garantia de 5 anos ou
superior.

dimensão: mínimo 4 mm de espessura

chapa: o tamanho e cor das chapas será de acordo com
o exigido no projeto.

montagem: o contrapiso deverá ser limpo e livre de
irregularidades e umidades, se for o caso, aplicar
argamassa niveladora para regularização, e só então
iniciar os procedimentos para aplicação de assentamento.

acessórios e instalação: instalação completa com todos
os acessórios necessários para fixação, apoio e outros
(massa niveladora e se for o caso ou cola para piso
vinílico no sistema colado).

238.280,641.200 198,5672M²0018524
BELLO
PISO00037
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PORTA ALMOFADADA MISTA E ADUELAS DE 1M
descrição: porta medindo 2,10m x 1,00m (a x l), modelo
almofadada fabricada em madeira maciça mista;

aduelas: em madeira mista com espessura de 95 mm a
130 mm com altura conforme o tamanho da porta;
alizar: em madeira mista medindo 50mm x 10mm (l x e),
com altura conforme o tamanho da aduela e porta;

acessórios: fechadura completa de alavanca, máquina da
fechadura, contra-testa, espelhos ou roseta, maçanetas,
parafusos, chaves e dobradiças, aplicação interna,
externa ou banheiro, de primeira linha, conforme a
localização da porta;

instalação: lixada, selada, com aplicação de verniz ou
tinta esmalte (a ser definida); instalação completa com
todos os acessórios necessários para fixação, inclusive
espuma expansiva, apoio e outros que forem
necessários.

251.242,39210 1.196,3923UN0018505 RANDA00018

PORTA ALMOFADADA MISTA E ADUELAS DE 80CM
descrição: porta medindo 2,10m x 0,80m (a x l), modelo
almofada fabricadas em madeira maciça mista;

aduelas: em madeira mista com espessura de 95 mm a
130 mm com altura conforme o tamanho da porta;

alizar: em madeira mista medindo 50mm x 10mm com (l x
e), altura conforme o tamanho da aduela e porta;

acessórios: fechadura completa de alavanca, máquina da
fechadura, contra-testa, espelhos ou roseta, maçanetas,
parafusos, chaves e dobradiças, aplicação interna,
externa ou banheiro, de primeira linha, conforme a
localização da porta;

instalação: lixada, selada, com aplicação de verniz ou
tinta esmalte (a ser definida); instalação completa com
todos os acessórios necessários para fixação, inclusive
espuma expansiva, apoio e outros que forem
necessários.

142.090,30160 888,0644UN0018506 RANDA00019

PORTA LISA SEMI OCA E ADUELAS EM ANGELIM 80CM
descrição:
porta medindo 2,10m x 0,80m (a x l), modelo lisa semi oca
com aduelas e alizares em angelim;

aduelas: em madeira angelim com espessura de 95 mm a
130 mm com altura conforme o tamanho da porta;

alizar: em madeira angelim medindo 50mm x 10mm (l x e),
com altura conforme o tamanho da aduela e porta;

268.963,77450 597,6973UN0018508 RANDA00021
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acessórios:fechadura completa de alavanca, máquina da
fechadura, contra-testa, espelhos ou roseta, maçanetas,
parafusos, chaves e dobradiças, aplicação interna,
externa ou banheiro, de primeira linha, conforme a
localização da porta;

instalação: lixada, selada, com aplicação de verniz ou
tinta esmalte (a ser definida); instalação completa com
todos os acessórios necessários para fixação, inclusive
espuma expansiva, apoio e outros que forem
necessários.

PORTA LISA SEMI OCA E ADUELAS EM ANGELIM DE 1M
descrição: porta medindo 2,10m x 1,00m (a x l), modelo
lisa semi oca com aduelas e alizares em angelim;

aduelas: em madeira angelim com espessura de 95 mm a
130 mm com altura conforme o tamanho da porta;

alizar: em madeira angelim medindo 50mm x 10mm (l x e),
com altura conforme o tamanho da aduela e porta;

acessórios: fechadura completa de alavanca, máquina da
fechadura, contra-testa, espelhos ou roseta, maçanetas,
parafusos, chaves e dobradiças, aplicação interna,
externa ou banheiro, de primeira linha, conforme a
localização da porta;

instalação: lixada, selada, com aplicação de verniz ou
tinta esmalte (a ser definida); instalação completa com
todos os acessórios necessários para fixação, inclusive
espuma expansiva, apoio e outros que forem
necessários.

44.453,11450 98,7847UN0018507 RANDA00020

REVESTIMENTO CERAMICO AZULEJO
descrição:
revestimento cerâmico placa tipo esmaltada para ambiente
público, com garantia de 4 anos ou superior.

dimensão: placa com dimensão mínima de 15 x 15 cm.
placa: a cor das placas será de acordo com o exigido no
projeto.

montagem: a base deverá ser limpa e livre de
irregularidades e umidades, e só então aplicar a
argamassa de assentamento apropriada para o ambiente
especificado pela contratante e de acordo com norma
técnica de assentamento e posteriormente aplicado o
rejunte.

acessórios e instalação: instalação completa com todos
os acessórios necessários para fixação, apoio e outros
(argamassa  para piso cerâmico, rejunte, espaçadores e
ou niveladores).

118.242,281.500 78,8282M²0018525 INCENOR00038
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00001Lote

Marca

RODAPE DE GRANITO
descrição:
cor preta (ou similar de mesmo valor), altura de 7cm,
espessura de 2,5cm;

instalação: produto entregue com serviço de instalação
no local com aplicação completa e todos os acessórios e
acabamentos necessários para sua execução, apoio e
outros que forem necessários.

175.916,574.300 40,9108M0018513
SAO

GABRIEL
00026

SANCA DE GESSO 10CM
descrição:
sanca de gesso para aplicação entre o teto e a parede,
com altura de 10cm.

acabamento: com sancas devidamente curadas, deverão
ser impermeabilizadas com fundo preparador específico
para gesso, em seguida receber duas demãos de massa
corrida, depois lixadas, novamente aplicar fundo
preparador e por fim pintada com duas demãos de tinta
especifica para gesso (tinta de primeira linha).

instalação: produto entregue com serviço de instalação
no local com aplicação completa e todos os acessórios
necessários para sua execução, apoio e outros que
forem necessários.

37.717,79900 41,9087M0018512
PRODUC

AO
00025

Total do Lote:  6.598.473,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

VIDRO FLOAT DE 4MM COM INSTALACAO E FERRAGENS
descrição:
vidro float comum liso incolor de 4mm, com superfície
plana e lisa em ambas as faces; sem bolhas ou irisações;

aplicação: janelas, painéis e divisórias;

materiais e instalação: deverá ser incluído mão de obra
completa juntamente com todos os perfis de alumínio na
cor (a ser definido pelo contratante), silicone anti
fungicida transparente para construção civil utilizado na
vedação, buchas, parafusos e acessórios necessários
ao serviço a ser executado para fixação conforme as
necessidades da montagem;

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

97.999,69400 244,9992M²0018529 BLINDEX00042

VIDRO IMPRESSO CANELADO DE 4MM COM
INSTALACAO E FERRAGENS
descrição:
vidro canelado incolor de 4mm sem bolhas ou irisações;

134.499,57500 268,9991M²0018530 BLINDEX00043
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aplicação: janelas, painéis e divisórias;

materiais e instalação: deverá ser incluído mão de obra
completa juntamente com todos os perfis de alumínio na
cor (a ser definido pelo contratante), silicone anti
fungicida transparente para construção civil utilizado na
vedação, buchas, parafusos e acessórios necessários
ao serviço a ser executado para fixação conforme as
necessidades da montagem;

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

VIDRO TEMPERADO ESPESSURA DE 10MM COM
INSTALACAO E FERRAGENS
descrição:
vidro temperado incolor com superfície plana e lisa em
ambas as faces; sem bolhas ou irisações com
acabamento lapidado;

aplicação: portas, tampos e fixos;

materiais e instalações: deverá ser incluído mão de obra
completa juntamente com todos os perfis de alumínio com
pintura anodizado, na cor (a ser definido pelo
contratante), puxadores e sistema de fecho quando for
para portas, fechadura, contra fechadura, dobradiças,
mola hidráulica, trinco inferior e superior, ferragens de
pivô e demais ferragens em material zamac, além de
outros materiais como  silicone anti fungicida transparente
para construção civil utilizado na vedação, buchas,
parafusos e acessórios necessários ao serviço a ser
executado para fixação conforme as necessidades da
montagem;

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

122.999,61200 614,9980M²0018533 BLINDEX00046

VIDRO TEMPERADO ESPESSURA DE 6MM COM
INSTALACAO E FERRAGENS
descrição:
vidro temperado incolor com superfície plana e lisa em
ambas as faces; sem bolhas ou irisações;

aplicação: janelas, painéis fixo e divisórias;

materiais e instalações: deverá ser incluído mão de obra
completa juntamente com todos os perfis, puxadores,
sistema de fecho e fechadura de alumínio na montagem
caso venha a ser solicitado vidro para instalação em
(janelas de 02 ou 04 bandeiras), pintura anodizado na cor

165.999,47400 414,9987M²0018531 BLINDEX00044
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(a ser definido pelo contratante), além de outros materiais
como, silicone anti fungicida transparente para
construção civil utilizado na vedação, buchas, parafusos
e acessórios necessários ao serviço a ser executado
para fixação conforme as necessidades da montagem;

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

VIDRO TEMPERADO ESPESSURA DE 8MM COM
INSTALACAO E FERRAGENS
descrição:
vidro temperado incolor com superfície plana e lisa em
ambas as faces; sem bolhas ou irisações;

aplicação: portas, janelas e fixos;

materiais e instalações: deverá ser incluído mão de obra
completa juntamente com todos os perfis de alumínio com
pintura anodizada, na cor (a ser definido pelo
contratante), puxadores e sistema de fecho em alumínio
quando for para janelas. e fechadura, contra fechadura,
dobradiças, mola hidráulica, trinco inferior e superior,
ferragens de pivô e demais ferragens em material zamac
quando objeto solicitado for para portas, além de outros
materiais como silicone anti fungicida transparente para
construção civil utilizado na vedação, buchas, parafusos
e acessórios necessários ao serviço a ser executado
para fixação conforme as necessidades da montagem;

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

103.799,67200 518,9983M²0018532 BLINDEX00045

Total do Lote:  625.298,00

Total Geral do Fornecedor:  7.223.771,00

Total Geral:  8.062.251,00
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