
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000134/2021

MAIS ESTRUTURA LOC. DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI

CNPJ:  02.352.322/0001-25

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

ANEXO - TERMO Nº 000134/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000003033

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000057/2021 001999/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

SERVICO DE LOCACAO DE ARQUIBANCADA
descrição: locação de arquibancada por metro linear com
montagem e desmontagem de arquibancada piso em
estrutura metálica tubular galvanizada, desmontável, com
cano galvanizado de espessura 3 mm, soldada, com
diâmetro de tubo 2” e treliças com cano galvanizado de
espessura 3 mm, com diâmetro do tubo de 1’’, com 26 cm de
espelho e 75 cm de piso/assento e passarelas de 1500 mm,
o piso dos degraus de assento e outras áreas deverão ser
antiderrapantes, com tubo retangular galvanizado e com
apoio em pino de aço vi’. a cada 2,25 m perfeitamente
encaixado na estrutura de suporte dos degraus. deverá
possuir ainda, uma fita adesiva refletiva vermelha com
amarela para conter o isolamento e distanciamento dos
munícipes e visitantes.
pintura de fundo anti-corrosão (zarcão) e pintura jateada a
revólver em esmalte sintético.
- os pisos dos degraus feitos em placas de madeira
compensada fechadas em requadros de perfis de
cantoneira de 1” com encaixe, travados com perfis de chapa
dobrada u ³/4 x ³/4 e fixados por parafusos. os degraus de
26 cm de vão de espelho e 55cm de piso/assento.
- a montagem sobre base nivelada, sem a presença de
materiais orgânicos, entulhos ou outros materiais que
possam prejudicar a condição de nivelamento da estrutura.
os macacos de apoio da estrutura de barra roscada de
diâmetros ¾” com encaixe tipo macho na parte superior para
adaptar ao tubo do pórtico e base em chapa com aletas
soldadas permitindo ajuste de altura, sendo assentados
sobre sarrafos de madeira para nivelamento e aumento da
área de base de sustentação.
- os elementos de apoio da estrutura deverão estar
devidamente protegidos de quaisquer abalos ou golpes que
possam comprometer sua condição de estabilidade.
- deverão ser verificadas: as soldas, emendas, encaixes,
parafusos e pinos, quando da montagem obedecendo às
normas da abnt, observando também suas condições de
estabilidade, grau de manutenção e confiabilidade.
- a arquibancada deve possuir grade de proteção no topo,
patamar de acesso e nas laterais, proteção lateral quando
montada próxima de qualquer elemento estrutural ou de
apoio (poste de iluminação ou de sustentação, marquises,
sacadas e etc.).
- a montagem deverá ser mantida distância de segurança de
redes de alimentação de energia elétrica e outros elementos
energizados (transformadores, medidores, fusíveis e etc)
não podendo passar dentro da área de proteção da
montagem ou ter contato com a estrutura, qualquer tipo de
fiação ou instalação elétrica de qualquer natureza sem a
devida proteção.
o item descrito acima compete a 1 serviço por dia de

31.900,000200,00 159,5000ML/D002 MAIS019
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execução.

SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRA PLASTICA
cadeiras fabricadas em polipropileno, nas cores branca e
preta, com sistema de empilhamento. informações técnicas:
capacidade: suporta até 182 kg comprimento: 43 cm largura:
40,6 cm altura: 86,7 cm altura do assento: 45 cm. peso
aproximado: 2,25/2,35 kg

14.160,0004000,00 3,5400UN005 MODERNA045

SERVICO DE LOCACAO DE CARPETE
carpete  (locação)
descrição: cor grafite - com resina. largura: 2,0 m.
espessura: 5 mm. tipo de embalagem: rolo. tipo de material:
fibra de pet e resina sintética.
o iten acima está relacionado ao tamanho das tendas. no
entanto a menida mínima para o fornecimento deste item será
de 6mx6m ou 10mx10m.

27.960,0004000,00 6,9900M2006 MAIS047

SERVICO DE LOCACAO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
PARA EVENTOS VAZAO DO AR: 25.000 A 30.000 M3/H
climatizador evaporativo para eventos

descrição: atende área de: 200 a 300m²
alimentação elétrica: bivolt
vazão do ar: 25.000 a 30.000 m³/h
consumo: 2,3 kw/h
potência: 3.000w

36.799,20080,00 459,9900UN007 EBONE054

SERVICO DE LOCACAO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
PARA EVENTOS VAZAO DO AR: 25.000 A 30.000 M3/H
climatizador evaporativo para eventos

descrição: atende área de: 200 a 300m²
alimentação elétrica: bivolt
vazão do ar: 25.000 a 30.000 m³/h
consumo: 2,3 kw/h
potência: 3.000w

36.799,20080,00 459,9900UN007 EBONE053

SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA TRELICA EM
ALUMINIO BOX TRUSS Q30
característica(s): especializado em locação de estrutura
treliça em alumínio box truss q30, incluindo montagem,
desmontagem e transporte

19.176,0002400,00 7,9900ML/D008 BH017

SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA TRELICA EM
ALUMINIO BOX TRUSS Q30
característica(s): especializado em locação de estrutura
treliça em alumínio box truss q30, incluindo montagem,
desmontagem e transporte

11.985,0001500,00 7,9900ML/D008 BH044

SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR SILENCIADO 180
KVA
descrição:
- locação de grupo gerador, tri-fásico, 180 kva - abastecido.

75.880,00040,00 1.897,0000DIA010 STEMAC069

SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR SILENCIADO 260
KVA
descrição:
- locação de grupo gerador, tri-fásico, 260 kva - abastecido.

65.699,70030,00 2.189,9900DIA011 STEMAC022

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

13.777,0002300,00 5,9900PÇ/DI012 MAIS023

SERVICO DE LOCACAO DE PLACA DE FECHAMENTO

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

34.162,0003800,00 8,9900M022 MAIS031

SERVICO DE LOCACAO DE TABLADO TAMANHO 6 X 4M 39.999,60040,00 999,9900UN029 MAIS041
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descrição: tablado tamanho 6x4 m, piso de madeira 20mm
com forração em carpete cor grafite - com resina. largura:
2,0 m. espessura: 5 mm. tipo de embalagem: rolo. tipo de
material: fibra de pet e resina sintética.

SERVICO DE LOCACAO DE TENDA 3 X 3
descrição:
- locação de tendas-barracas tamanho 3mx3m, com 2
metros de pé direito, lona anti-chamas branca;
o item descrito acima compete a 1 serviço por dia de
execução.

60.000,000400,00 150,0000SV032 MAIS063

SERVICO DE LOCACAO DE TENDA 8 X 8
- descrição:
- locação de tendas tamanho 8mx8m, com 3 metros de pé
direito, lona anti-chamas branca.
o item descrito acima compete a 1 serviço por dia de
execução.

46.199,40060,00 769,9900SV034 MAIS037

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              514.497,100

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              514.497,100

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA TRELICA EM
ALUMINIO BOX TRUSS Q30
característica(s): especializado em locação de estrutura
treliça em alumínio box truss q30, incluindo montagem,
desmontagem e transporte

15.980,0002000,00 7,9900ML/D008 BH001

SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR SILENCIADO 180
KVA
descrição:
- locação de grupo gerador, tri-fásico, 180 kva - abastecido.

24.661,00013,00 1.897,0000DIA010 STEMAC070

SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR SILENCIADO 260
KVA
descrição:
- locação de grupo gerador, tri-fásico, 260 kva - abastecido.

24.089,89011,00 2.189,9900DIA011 STEMAC004

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

31.148,0005200,00 5,9900PÇ/DI012 MAIS005

SERVICO DE LOCACAO DE PLACA DE FECHAMENTO

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

68.324,0007600,00 8,9900M022 MAIS012

SERVICO DE LOCACAO DE TENDA 3 X 3
descrição:
- locação de tendas-barracas tamanho 3mx3m, com 2
metros de pé direito, lona anti-chamas branca;
o item descrito acima compete a 1 serviço por dia de
execução.

12.000,00080,00 150,0000SV032 MAIS062

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              176.202,890

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              176.202,890

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

SERVICO DE LOCACAO DE TENDA 3 X 3 1.500,00010,00 150,0000SV032 MAIS061
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descrição:
- locação de tendas-barracas tamanho 3mx3m, com 2
metros de pé direito, lona anti-chamas branca;
o item descrito acima compete a 1 serviço por dia de
execução.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              1.500,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              1.500,000

MAIS ESTRUTURA LOC DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI:                        692.199,990
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