
 
 

 
                                                                      

 

 

 

 
PESQUISA DE PREÇO SEDUC-9.4.5 n° 009/2022  

 
 

Praia Grande, 18 de janeiro de 2022. 
  
 
 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PRODUTOS EM GESSO, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
 
 
 
Ilmo.(s) Sr.(s) Solicitamos cotar os preços para os itens abaixo relacionado, peço ainda, que a resposta seja 
enviada até o dia 21/01/2022, às 16:00h, via e-mail: seduc.obrasorc@praiagrande.sp.gov.br. 
 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

PREÇOS 
EM REAIS   

UNITÁRIO TOTAL 

1 1.1 

GESSO aplicado em parede ou teto interno - 
desempenado.  Incluso neste preço toda a mão-
de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos, 
andaimes e proteções necessárias à execução dos 
serviços. 

m² 6.300     

2 2.1 

GESSO aplicado em parede ou teto interno através 
de projeção mecânica - sarrafeado.  Incluso neste 
preço toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, 
equipamentos, andaimes e proteções necessárias 
à execução dos serviços. 

m² 5.600     

3 

3.1 

DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas,  bem 
como, a limpeza do local. Incluso neste item toda a 
mão-de-obra, ferramentas e equipamentos 
necessários para execução dos serviços. 

m² 5.200     

3.2 

Colocação de MOLDURA DE GESSO. Incluso 
neste item toda a mão-de-obra, ferramentas e 
equipamentos necessários para execução dos 
serviços. 

m 7.200     

3.3 

Colocação GESSO EM PLACAS . Incluso neste 
item toda a mão-de-obra, ferramentas e 
equipamentos necessários para execução dos 
serviços. 

m² 6.100     

3.4 

Fornecimento e execução de forro de gesso 
acartonado estruturado, composto por chapas de 
gesso e estrutura de aço galvanizado, suspenso 
por meio de pendurais. 

m² 7.400     
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3.5 

Fornecimento e execução de forro de gesso 
acartonado perfurado, composto por chapas de 
gesso perfuradas, lã mineral ou de vidro no 
entreforro e estrutura de aço galvanizado, 
suspenso por meio de pendurais. 

m² 3.850     

3.6 

Fornecimento e execução de forro de gesso 
acartonado aramado, formado pela justaposição 
de chapas de gesso com 600mm de largura, 
unidas por meio de junções "H", suspenso por 
arame de aço galvanizado nº18 . 

m² 5.350     

4 

4.1 
Fornecimento e execução de parede de gesso 
acartonado simples interna, espessura final 100 
mm 

m² 3.600     

4.2 
Fornecimento e execução de parede de gesso 
acartonado simples interna, espessura final 
125mm 

m² 3.000     

4.3 
Fornecimento e execução de parede de gesso 
acartonado para parede interna em local úmido, 
espessura final 100mm 

m² 2.700     

4.4 
Fornecimento e execução de parede de gesso 
acartonado estruturado com perfis de aço 
galvanizado, preenchidas com forro de lã de vidro 

m² 3.200     

4.5 
Fornecimento e execução de parede de gesso 
acartonado estruturado com perfis de aço 
galvanizado, preenchidas com forro mineral 

m² 2.700     

4.6 
Fornecimento e execução de parede de gesso 
acartonado estruturado com perfis de aço 
galvanizado, preenchidas com forro de isopor 

m² 2.700     

5 

5.1 
Fornecimento e execução de divisória estruturada 
em perfil de alumínio anodizado com miolo em 
colméia e revestimento melamínico 

m² 3.650     

5.2 

Fornecimento e execução de divisória estruturada 
em perfil de alumínio anodizado com miolo em 
colméia e com acabamento em pintura à base 
d’água e com secagem ultravioleta  

m² 2.600     

TOTAL   

 

 
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. 
3 -  Prazo de entrega do serviço/produto. 
4 -   e-mail: 
5- Assinatura do responsável com carimbo da empresa 
6- RG do responsável da empresa 
7- * Caso haja sócio, os documentos 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 
 


