
 
 

 
                                                                      

 

 

 

 
PESQUISA DE PREÇO SEDUC-9.4.5 n° 038/2021  

 
 
 

Praia Grande, 1 de março de 2021. 
  
 
 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS COBERTURAS E TELHAS 
PREDIAIS 
 
 
Ilmo.(s) Sr.(s) Solicitamos cotar os preços para os itens abaixo relacionado, peço ainda, que a resposta seja 
enviada até o dia 15/03/2021, às 16:00h, via e-mail: seduc.obrasorc@praiagrande.sp.gov.br. 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇOS EM REAIS 

UNITÁRIO TOTAL 

1 Manutenção corretiva em cobertura com substituição 
de telha cerâmica, emboço na ultima fiada 

m² 2.950     

2 
Manutenção corretiva em cobertura com substituição 
de telha ondulada em fibrocimento reforçado com fio 
sintético CRFS, e=6 à 8mm, altura do perfil 51mm 

m² 11.100     

3 
Manutenção corretiva em cobertura com substituição 
de telha ondulada em fibrocimento reforçado com fio 
sintético CRFS, e=8mm, altura do perfil 125mm  

m² 47.175     

4 
Manutenção corretiva em cobertura com substituição 
de telha modulada em fibrocimento reforçado com fio 
sintético CRFS 

m² 7.100     

5 
Manutenção corretiva em cobertura com substituição 
de telha canalete 49 em fibrocimento reforçado com fio 
sintético CRFS, e=8mm  

m² 2.300     

6 
Manutenção corretiva em cobertura com substituição 
de telha canalete 90 em fibrocimento reforçado com fio 
sintético CRFS, e=8mm 

m² 1.500     

7 

Manutenção corretiva em cobertura com substituição 
de cumeeira normal ou rufo de fibrocimento reforçado 
com fio sintético CRFS, com emboçamento, perfil 
ondulado e= 6 ou 8mm 

m  7.630     

8 Manutenção corretiva em cobertura com substituição 
de estrutura de madeira para telha cerâmica 

m² 3.850     

9 
Manutenção corretiva de cobertura com substituição de 
estrutura de madeira para telha cerâmica, vão de 7 a 
10m. 

m² 2.050     

10 
Manutenção corretiva em cobertura com substituição 
de estrutura de madeira para telha ondulada de 
fibrocimento reforçado com fio sintético CRFS 

m² 11.000     
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Manutenção corretiva em cobertura com substituição 
de estrutura de madeira para telha ondulada de 
fibrocimento reforçado com fio sintético CRFS, vão de 
7 a 10m. 

m² 4.675     

12 

Serviço de manutenção em cobertura com 
substituição de telha cerâmica de última fiada, com 
emboçamento em argamassa de cimento, cal 
hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:9. 

m 1.850     

13 Revisão da cobertura em telha cerâmica. m² 2.250     

14 
Revisão de cobertura em telha ondulada de 
fibrocimento. 

m² 41.500     

15 Tratamento da estrutura de madeira para telhado. m² 25.500     

TOTAL 0,00 

 

 
PROPONENTE DEVERÁ DECLARAR 
 
1 - O Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias. 
2 – A PROPOSTA DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA com CNPJ. 
3 - Prazo de entrega do serviço/produto. 
4 - e-mail: 
5 - Assinatura do responsável com carimbo da empresa. 
6 - RG e CPF do responsável (caso haja sócio, os documentos deverão ser de todos os sócios) 
7 - * e-mail pessoal do responsável (caso haja sócio, os e-mails deverão ser de todos os sócios). 
 
 
OBSERVAÇÃO: 

 A TAXA OFERTADA DEVERÁ INCLUIR TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS DA PROPONENTE, 
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS QUE RECAIAM SOBRE O OBJETO LICITADO, E 
CONSTITUIRÁ A ÚNICA E COMPLETA REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO. 

** É NECESSÁRIO QUE A IMPRESSÃO DO ORÇAMENTO SEJA FEITO EM PAPEL TIMBRADO, ASSINADO, 
ESCANEADO E DEVOLVIDO PARA O MESMO ENDEREÇO DE E-MAIL. 
 
 Atenciosamente, 

 
 

Engº Diego Jorge de Melo Lacerda 
Diretor de Departamento de Obras de Educação 
SEDUC-9.3.1 


