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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

08/04/2021
Pregão presencial
7/2021 - PR
9/2021

Aquisição de materiais a serem utilizados na montagem de novas bombas das
elevatórias do Simae.

Participante: CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

4 Válvula de retenção de fechamento rápido em Ferro Fundido Dúctil PN 10
DN 300 - Válvula de Retenção de Fechamento Rápido, para ser utilizada em
barriletes de recalque de conjuntos motor bomba. A válvula a ser proposta
para este fornecimento deverá ter como característica principal a de ser de
fluxo positivo, isto é, a válvula fecha antes da ocorrência da reversão do
fluxo, ou seja, quando a pressão à montante da válvula ainda é maior que a
pressão de jusante. Esta característica tem por objetivo eliminar a
possibilidade da ocorrência do transiente hidráulico denominado golpe de
ariete e com isto evitar a ocorrência de sub e sobrepressões e desgastes nos
componentes internos da válvula e danos irreparáveis na tubulação de
recalque. As características construtivas da válvula a ser proposta para o
SIMAE serão: corpo fabricado a partir de ferro fundido nodular conforme com
a última versão da norma ASTM A 536 gr. 65-45-12 ou liga equivalente,
obturador fabricado a partir de liga de aço inoxidável conforme com a última
versão da norma ASTM A351 gr. CF8 ou CF8M ou liga equivalente, eixo
fabricado a partir de liga de aço inoxidável conforme com a última versão da
norma da ABNT NBR 5601 liga ABNT 304 (equivalente à liga AISI 304) ou
liga equivalente, mola fabricada a partir de liga de aço inoxidável conforme
com a última versão da norma da ABNT NBR 5601 liga ABNT 302
(equivalente à liga AISI 302) ou liga equivalente. O revestimento interno e
externo dos componentes sujeitos a processo corrosivo será executado com
pintura com tinta epóxi poliamida e poliéster (pó atóxico) depositados por
processo de deposição eletrostática. As extremidades da válvula serão do
tipo flange para junta flangeada, classe de pressão PN 10, e atendendo a
todas as exigências da última versão da norma da ABNT (dimensional e
conformação) NBR 7675. O tempo de fechamento da válvula que o SIMAE
irá exigir será de 0,05 a 0,1 segundos que deverá ser comprovado pelo
fabricante através de documento técnico e este fechamento deverá ocorrer
quando a pressão de montante ainda for maior (em torno de 0,035 mca) que
a pressão de jusante no sistema, sustentando a coluna de água na tubulação
de recalque e impossibilitando o refluxo, DN 300.

2,000 UNIDA 2.500,00 5.000,00

Total do Participante: 5.000,00

Participante: "GESTPLAN ENGENHARIA
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

5 Tê de redução tripartido DN200xDN50 - Tê de redução tripartido com
derivação 90° flangeada. O tê tripartido será conectado em tubo DeFoFo tipo
junta elástica e a derivação deste tê será para saída flangeada para conexão
em flange conforme norma técnica NBR 7675. O tê será fabricado a partir de
ferro fundido nodular, de acordo com a norma da ABNT NBR 6916 classe FE
38017, revestido com pintura epóxi. A conexão, a ser fabricada para o
Simae, deverá receber tratamento térmico e apresentar propriedade de
alongamento mínimo de 18%. A junta que acompanha o produto deverá ser
fabricada a partir de borracha EPDM e todos os acessórios (parafusos,
porcas e arruelas) deverão ser fabricados em aço carbono e revestidos por
processo de zincagem a fogo, de acordo com os padrões da norma ASTM A
153 classe C. A furação do flange de derivação deverá atender as
dimensões da norma da ABNT NBR 7675 classe de pressão PN 10. Os
diâmetros do tê serão DN 200 x DN 50.

1,000 UNIDA 1.020,00 1.020,00

Total do Participante: 1.020,00

Participante: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.

1 Flange avulso em ferro fundido dúctil PN 10 DN 400 - Flange Avulso de ferro
fundido dúctil (nodular) matéria prima conforme com a última versão da
norma da ABNT NBR 6916, extremidade para junta flangeada. A conexão
deverá atender à classe de pressão PN 10. Os revestimentos interno e
externo serão executados com pintura betuminosa, esta pintura betuminosa
deverá apresentar ótima aderência não podendo escamar e nem ser
quebradiça (diante de temperaturas frias) e nem pegajosa (diante de
temperaturas altas, calor), a conexão deverá cumprir com todas as
exigências das últimas versões das normas da ABNT NBR 7675 (incluindo
dimensional e furação do flange) e todas as referências normativas desta
norma, DN 400

2,000 UNIDA 695,00 1.390,00

2 Flange avulso em ferro fundido dúctil PN 10 DN 300 - Flange Avulso de ferro
fundido dúctil (nodular) matéria prima conforme com a última versão da
norma da ABNT NBR 6916, extremidade para junta flangeada. A conexão
deverá atender à classe de pressão PN 10. Os revestimentos interno e
externo serão executados com pintura betuminosa, esta pintura betuminosa
deverá apresentar ótima aderência não podendo escamar e nem ser
quebradiça (diante de temperaturas frias) e nem pegajosa (diante de
temperaturas altas, calor), a conexão deverá cumprir com todas as
exigências das últimas versões das normas da ABNT NBR 7675 (incluindo
dimensional e furação do flange) e todas as referências normativas desta
norma, DN 300

2,000 PC 442,00 884,00

3 Flange cego em ferro fundido dúctil PN 10 DN 400 - Flange Cego de ferro
fundido dúctil (nodular) matéria prima conforme a última versão da norma da
ABNT NBR 6916, com extremidade para junta flangeada. A conexão deverá
atender à classe de pressão PN 10. Os revestimentos interno e externo
serão executados com pintura betuminosa, esta pintura betuminosa deverá
apresentar ótima aderência não podendo escamar e nem ser quebradiça
(diante de temperaturas frias) e nem pegajosa (diante de temperaturas altas,
calor), a conexão deverá cumprir com todas as exigências das últimas
versões das normas da ABNT NBR 7675 (incluindo dimensional e furação do
flange) e todas as referências normativas desta norma, DN 400

1,000 PC 920,00 920,00

Total do Participante: 3.194,00
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Total Geral: 9.214,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA -
URBANO

14.001.17.512.0028.2061.3.3.90.00.00 R$ 25.834,45

08/04/2021Joaçaba,

PATRICIA CALLEGARI WARKEN

DIRETORA PRESIDENTE


