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AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA (GRADIL EM TELA ORTS) PARA O  CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR  DE ORLEANS.

244/2020

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a)  Sr(a).  Prefeito  Municipal,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  em  vigor,
especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

103/2020 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Processo Nr.:
b) Licitação Nr.:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

d) Data Homologação: 09/12/2020

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca

POTENCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

60.500,00 60.500,001,0000SV1 POTENCIALCERCA (GRADIL EM TELA ORTS) METÁLICA:
Construção e instalação de cerca/gradil,(tela orts),
(81x1,20mm), mais dois portões com cada  abertura de
(7x 2,00mm), malha de 7x7cm–fio de aço de 8 mm de
diâmetro soldados eletricamente entre si, em
cinquenta(50)poste (mourões) 40 x 60 1/5 mm
chumbados em base de concreto, revestidos em  pintura
eletrostática (gradil e poste), sendo os cinquenta (50)
poste na cor vermelho e a cerca (gradil tela orts) na cor
amarelo padrão do CBMSC.
Viga em concreto armado com extensão de 80m e
(20x45cm) com a fixação dos cinquenta (50)
postes(mourões) em toda a extensão do muro de pedras
para posterior colocação da cerca (gradil, tela orts).
Com os cinquenta (50) postes metálicos quadrados,
também zincados e revestidos com pintura (vermelho)
eletrostática, instalado sobre base em muro de concreto
com uma extensão de 80 m.
Base chumbada: Cinquenta (50) postes (mourões)
retangulares metálicos 40 x 60mm, chapa 1,55mm
fechado com tampa plástica com proteção.
A fixação dos cinquenta (50) postes deverão ser em
sapatas de concreto que resistam a força necessária
para o suporte da tela (cerca/gradil, tela orts), deverão
também ser verificados os prumos e alinhamentos, com
pintura eletrostática.
OBS: Espessura da parede do metal é de no minimo
1/55mm.
PORTÃO METÁLICO DE CORRER C/ AUTOMAÇÃO E
MOTOR COM CORRENTE E INSTALAÇÃO DE
INTERFONE:
Portão tipo deslizante, com estrutura reforçada, provida
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca
de sistema de fechamento adequado, automatizado,
dimensões (700x2,00m) sendo em duas partes com
aberturas direita e outra esquerda de acordo com
especificação e local de cada portão.
Automação dos portões(700x200m), Fornecimento de
conjunto automatizador para portão, completo contendo
no mínimo: 01 central de comando(220v), 02 motores 1/4
HP c/corrente, 10 controle remoto, uma botoeira para
acionamento manual, inclusive todas as peças para o
perfeito funcionamento.
Incluindo toda a fabricação, montagem e instalação.
Interfone: O interfone deverá estar conectado com a
central do Quartel do Bombeiros e deve contemplar o
aparelho, o telefone receptor e toda a instalação
(material e mão de obra necessárias), bem como
eventuais elementos para fixação e proteção como teto
com proteção adicional para intempéries.
O portão principal deverá ter fechadura com chave
reserva, juntamente com acionamento elétrico de
abertura (destrave) com o comando na central do
CBMSC/Orleans, deverá ser fabricada em aço inox ou
similar , com capacidade de atraque de no mínimo 50 kgf
e ser indicada para ser instalada em áreas externas.
Caberá ao proponente a montagem, instalação,
fabricação de todo o aparelho e outros indicados para
um perfeito acionamento junto ao termo de referência.
Procedimentos: A proponente se responsabilizara pelas
instalações , fabricação , montagem; assim como incluir
todo e qualquer material a ser usado para a instalação
da referida cerca(gradil, tela orts) além da  viga em
concreto para sustentação dos Mourões  e também após
o termino fazer a retirada de todo o entulho, lixos e
montes de terra, detritos ou restos de materiais da obra;
assim como limpar as ferragens, metais, esquadrias,
aparelhos elétricos removendo todos os salpicos,
manchas de argamassas, tintas ou outras impurezas.
RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS
A fiscalização da Contratante dará a obra/serviço por
concluída, depois de satisfeitas as seguintes condições:
A conclusão de todas as obras e serviços de acordo com
o estabelecido em contrato. A realização de todas as
medições e modificações ocorridas durante a obra, se for
o caso. Atendidas todas as orientações e reclamações
da fiscalização referente a defeitos ou imperfeições que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das
obras e serviços executados.

60.500,00Total Fornecedor:
60.500,00Total geral:

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

Valor EstimadoDescrição da Despesa Dotação
R$ 81.540,0003.002.06.182.0004.2007.3.3.90.00.00Manutenção das Atividades do FUMREBOM
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