
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000061/2022

E. MARQUES BOREL EIRELI

CNPJ:  21.577.095/0001-80

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

ANEXO - CONTRATO Nº 000061/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003191

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000015/2021 002394/2020

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

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.

24.341,47891,17 266,9900M²001 E MARQUES001

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.

6.479,9406,00 1.079,9900UN028 E MARQUES002

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              30.821,418

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              30.821,418

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO TRINCOS,
DOBRADICAS - CEI HELENA VIEIRA DE MORAES - SEDE

descrição:
para utilização em proteção de janelas e portas, bem como,

27.362,867103,26 264,9900M²003 E MARQUES038
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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.

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.

23.141,13087,00 265,9900M²004 E MARQUES018

CONFECCAO DE GRADES/PORTOES INCLUINDO 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

9.211,05234,76 264,9900M²008 E MARQUES019
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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.

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;
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.

19.400,54570,55 274,9900M²019 E MARQUES030

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;

2.875,49710,27 279,9900M²021 E MARQUES033
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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.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              81.991,092

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              81.991,092

E MARQUES BOREL EIRELI:                        112.812,510
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