
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO
COMPLETA DE DIVISÓRIAS, VIDROS

Objeto: Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição
com instalação completa de divisórias, vidros para o atendimento das diversas secretarias, por um período de
12 (doze) meses.

Item Especificação do material solicitado Unid Quant V.
unitário

01 Serviço  de  montagem  de  painéis  de  divisórias  e  de  seus
componentes,  por  metro  quadrado,  com o  fornecimento  das
divisórias e de todo o material complementar necessário à sua
instalação, incluindo perfis, baguetes, rebites, parafusos e etc.

m² 1500 R$ 96,00

Descrição do Serviço do item 01: Prestação de serviço de montagem de painéis de divisórias e de seus
componentes, por metro quadrado, incluindo o fornecimento das divisórias e de todo o material necessário e
inerente  à  prestação  do  serviço,  conforme  projetos  específicos  a  serem elaborados  pela  administração
municipal e a entregues à adjudicatária juntamente com a autorização de fornecimento.

Item Especificação do material solicitado Unid Quant V.
unitário

02 Serviço de desmontagem e montagem de painéis de divisórias
e de seus componentes (incluindo portas completas e sistema
divisória vidro-divisória) (com material já existem, fornecido
pela municipalidade), por metro quadrado.

m² 1500 R$ 48,00

Descrição  do  Serviço  do  item 02:  Prestação  de  serviço  de  desmontagem e  montagem de  painéis  de
divisórias e de seus componentes,  por metro quadrado (incluindo portas completas e sistemas divisória-
vidro-divisória),  utilizando  materiais  decorrentes  de  reaproveitamento  fornecidos  pela  administração
municipal e a entregues à adjudicatária juntamente com a autorização de fornecimento.

Item Especificação do material solicitado Unid Quant V.
unitário

03 Serviço de montagem de módulos divisórios em vidro, por
metro quadrado, com fornecimento do material necessário à
sua instalação, ou seja, vidro liso de 4 mm, capa, baguete e
tarugo espuma neopreme

m² 1500 R$ 36,00

Descrição do Serviço do item 03: Prestação de serviço de montagem de módulos divisórios em vidro, por
metro quadrado, incluindo o fornecimento do material necessário à sua instalação, ou seja, vidro liso de 4
mm, capa, baguete e tarugo de espuma neopreme, conforme projetos específicos a serem elaborados pela
Administração  Municipal  e  a  entregues  à  adjudicatária  juntamente  com a  autorização  de  fornecimento,
quando for o caso.

Item Especificação do material solicitado Unid Quant V.
unitário

 04 Serviço de montagem de portas completas para divisórias e
de seus componentes, por unidade, com o fornecimento das e
de todo o material complementar necessário à sua instalação
e  ao  seu  funcionamento,  como  dobradiças  3,00  X  2,5
polegadas com pino tipo bola,  fechaduras  de cilindro com
maçaneta tipo alavanca  e etc

unid 200 353,00

Descrição do Serviço do item 04: Prestação de serviço de montagem de portas completas para divisórias e

de seus componentes, por unidade, incluindo o fornecimento das portas e de todo o material complementar



necessário  à  sua  instalação  e  funcionamento,  conforme  projetos  específicos  a  serem  elaborados  pela

Administração Municipal  e  a entregues à adjudicatária juntamente com a Autorização de Fornecimento,

quando for o caso.

Item Especificação do material solicitado Unid Quant V. unitário
05 Vidro liso de 3mm (três milímetros), compreendendo a retirada

do vidro danificado (caso necessário); o fornecimento do vidro
e  a  instalação  do  novo  em  local  a  ser  definido  pela
administração  no  momento  da  emissão  da  autorização  de
fornecimento

m² 700 R$ 60,00

06 Vidro  liso  de  4mm  (quatro  milímetros),  compreendendo  a
retirada do vidro danificado (caso necessário); o fornecimento
do vidro e a instalação do novo em local a ser definido pela
administração  no  momento  da  emissão  da  autorização  de
fornecimento.

m² 700 R$ 75,00

Generalidades da licitação:  Os componentes  dos  materiais  a serem instalados/entregues deverão ter  as

seguintes especificações:

1.Painel de divisória divilu modelo D2, cor Areia Jundiaí, Areia pérola e branca , medindo (1.200 x 2.110 x

35) mm;

2.Porta completa para divisória tipo fibra celular,  com requadro FG, batente N21A (ambos em aço na cor

preta fosca), dobradiças pretas 3 x 2 ½” e fechadura com acabamento cromado, com cilindro e maçaneta tipo

alavanca, dotadas de 2 chaves e miolo metálico;

3.Travessa NTR, 3.000 mm, em aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta fosca, com tratamento

antiferruginoso, para divisória naval de 35 mm;

4.  Guia N19, 3.000 mm, em aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta fosca, com tratamento

antiferruginoso;

e. Montante duplo N1AFA, 3.527 mm, em aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta fosca, com

dois conjuntos de tapa-canal, parafusos e porcas;

5. Travessa NTR, 1.183 mm, em aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta fosca, com tratamento

antiferruginoso;

6. Capa NBV1, 1.200 mm, em aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta fosca, com tratamento

antiferruginoso;

7. Baguete NBV2, 1.200 mm, em aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta fosca, com tratamento

antiferruginoso;

8. Mangueira plástica transparente, para encaixe de painel de vidro em divisória naval;

9. Divisória em vidro liso laminado, transparente e incolor, espessura igual a 4 mm;

10. Bucha plástica S-6;

1 l. Rebite POP T-316;

12. Parafuso 4.2 x 30, rosca soberba.

Quaisquer referências citadas servem unicamente de parâmetro, podendo haver a substituição por material

equivalente em todas as suas características. Os quantitativos totais máximos de serviços apresentados na



tabela  são  meramente  estimativos.  Desta  forma,  alguns  itens  poderão  ser  total  ou  parcialmente  não

contratados  no  decorrer  da  validade  da  ata,  sendo certo  que,  para  efeito  de  pagamento,  somente  serão

considerados os serviços efetivamente contratados e executados.


