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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:

20/10/2021
Pregão presencial
41/2021 - PR
57/2021

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de portão metálico para o
RAP 12.

Participante: VENDRAMINI & CIA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Portão metálico (4,75 x 2,00m) - O portão deverá ser construido a partir de
um quadro principal com dimensões de 4,75 x 2,00 metros (largura x altura)
em tubo galvanizado de DNR 1 ½”. No interior do quadro principal deverá ser
fixado três tubos de mesmo diâmetro, para servir de reforço, sendo um ao
centro no sentido horizontal (dividindo o quadro principal de dois quadros
menores), e outros dois posicionados em diagonal, um para cada quadro
menor, partindo dos cantos externos inferiores até os cantos internos
superiores, (ao centro do quadro principal), conforme desenho em anexo.
Todas as conexões serão realizadas por meio de solda elétrica. O
preenchimento do quadro principal do portão será feito em tela tipo Otis,
malha 5,  arame n.º 10, soldada em quadro de cantoneira com abas iguais de
1” x 3/16” (aba x espessura) com reforços internos, e após será fixado ao
portão por meio de solda elétrica. O portão deverá  possuir fecho e
dispositivo para cadeado adequados e devidamente dimensionados. O
fechamento do portão se dará com a fixação de um perfil “U”, com dimensão
interna que permita o encaixe do quadro principal do portão, no pilar do canto
esquerdo do alinhamento frontal do terreno por meio de parafusos do tipo
rosca soberba e buchas com dimensão mínima de 10 milímetros de diâmetro
e comprimento mínimo de 75 milímetros. Ao longo de sua extensão deverão
ser colocados seis linhas de parafusos equidistantes.
Este portão será do tipo de correr, devendo ser fixado no alinhamento frontal
do terreno. Sua abertura se dará por meio de roldanas fixadas em suportes
devidamente soldados na parte inferior do quadro principal do portão, as
quais devem rodar sobre um trinho metálico que será fixado em viga a ser
construída para tal finalidade. (a contratata fornecerá o trilho com
chumbadores equidistantes de metro em metro, com comprimento total de
9,50 metros. A fixação do trilho será de responsabilidade do Simae). No tubo
superior do quadro principal do portão será fixado um dispositivo que servirá
de guia e também de fixação do portão. Este disposituvo deverá deslizar por
um segundo dispositivo que ficará fixado no pilar lado direito do terreno por
meio de parafusos do tipo rosca soberba e buchas com dimensões mínima
de 10 milímetros de diâmetro e comprimento mínimo de 75 milímetros.
Todas as peças, descritas neste item, que compõem o conjunto portão,
deverão ser devidamente preparadas (lixadas e lavadas) para posterior
aplicação de fundo preparador e tinta à base de esmalte sintético na cor azul
piso (tom semelhante ao costado do

1,000 PC 7.200,00 7.200,00
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reservatório), com no mínimo 3 demãos.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

2 Guarda-corpo metálico tubular (modular – 2,00 x 1,10m) - Confecionar e
instalar guarda-corpo modular em estrutura metálica  em toda a extensão
dos muros divisores de nível do terreno no pátio do RAP 12, bem como ao
redor do poço do barrilete de saída do reservatório em aço vitrificado (fotos
ilustrativas 1 a 4).
O guarda-corpo será confeccionado por módulos com a seguinte
característica: Arco principal (pilares e barra superior horizontal)
confecnionado em aço ASTM A36 tubular de seção circular, com diâmetro de
42,2mm e espessura de parede com 2,65mm. Como fechamento será
utilizado 5 barras de ASTM A36 tubular de seção circular, com diâmetro de
26,7mm e espessura de parede com 2,25mm posicionadas na horizontal
com espaçamento livre entre barras de 15 cm, iniciando com realção a
geratriz inferior da barra horizontal do arco principal. A ligação entre os
elementos metálicos se dará por meio de solda elétrica. Como os tubos de
fechamento serão soldados sobre a face frontal dos pilares, deverão ter suas
extremidades fechadas por meio de tarugos ou tampas plasticas, devendo
ficarem devidamente fixadas.
Para fixar a estrutura metálica (guarda-corpo) ao muro, na base de cada pilar
será confeccionado um suporte em L a partir de barra de aço ASTM A36
chata com seção de 50x5mm (conforme desenho).
A fixação dos respectivos módulos ao muro serão com espaçamento entre si
de 10 cm, por meio de parafusos tipo parabout com bitola de 5/16” (3
parafusos por pilar).
Para a confecção dos modulos para os muros laterais, o contratado deverá
verificar a inclinação do mesmo, pois, a construção do módulo deverá ser
com pilares posicionados na vertical e os tubos horizontais PARALELOS
com o topo do muro existente.
Finalizado a confecção dos modulos metálicos de guarda-corpo, estes
deverão ter toda superfície devidamante limpa (isenta de gordura, gracha, ...)
para receber a aplicação de fundo preparador (zarcão) e acabamento com
no mínimo 3 demãos de tinta esmalte na cor AMARELO SEGURANÇA.
Na lateral direita do poço, deverá ser confeccionado junto ao guarda-corpo,
um portão com mesmas características e dimensão mínima de 60 cm de
largura, tendo o seu fechamento no pilar fixado junto ao muro, possibilitando
assim, acessar ao interior do poço.
Para permitir a descida ao fundo do poço, deverá ser confeccionada uma
escada tipo marinheiro com dimensões de 2,50 m de comprimento e 60 cm
de largura. Deverá ser utilizado cantoneiras de abas iguais de 1 ¼” x 3/16”
de espessura e tubos de aço carbono com dimensões de 26,7mm” e
espessura mínima de 2,25mm, que serão fixados por processo de solda
elétrica as cantoneiras com espaçamento de 18 cm entre si. A fixação da
escada à parede do poço será com parafusos e buchas tipo M10, devendo a
escada ficar 15 cm afastada da parede, para tal serão confeccionados
suportes em cantoneiras com as devidas dimensões.
Verificar detalhes para instalação da escada no desenho 4.

1,000 PC 26.100,00 26.100,00

Total do Participante: 33.300,00
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Total Geral: 33.300,00

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

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

14.001.17.512.0028.2061.4.4.90.00.00 R$ 33.300,00

20/10/2021Joaçaba,

PATRICIA CALLEGARI WARKEN

DIRETORA PRESIDENTE


