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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 8.666/93 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:

21/12/2021
Pregão eletrônico
66/2021 - PE
92/2021

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado à eventual
contratação de empresa para execução e fornecimento de abrigo de passageiros
(parada de ônibus), conforme especificações contidas no Termo de Referência, que é
parte integrante deste edital.

Participante: TOMCZAK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Abrigo de passageiros em estrutura metálica, nas medidas: 3,00 m. - Abrigo
de passageiros em estrutura metálica, na medida: 3,00m.
Especificação detalhada do objeto:
MEDIDA:
- 3 metros;
COLUNA DA SUSTENTAÇÃO:
- Coluna principal em tubo 5”, conforme as normas SAE 1008/1010, NBR
11888/2 e NBR 7013.
- Tubo galvanizado a fogo.
COBERTURA:
- Cobertura em chapas de aço nº 22 galvanizada: Estrutura que receberá as
chapas de fechamento deverão ser em tubos retangulares 30x30, o material
da estrutura deverá ser de aço carbono com parede mínima de 1,50mm,
conforme as normas SAE 1008/1010, NBR 11888/2 e NBR 7013.
- A cobertura deverá ser fixada por meio de parafusos sextavados auto
brocantes, acompanhados por arruelas de borracha.
- Os parafusos que deverão ser utilizados na montagem deverão ser
zincados, de forma a proteger a estrutura contra a ação do tempo.
- Testeira frontal em chapa no tamanho de 0,15x3,00m com a escrita
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA.
- Todos os tubos galvanizados a fogo.
BANCO:
- A estrutura de sustentação deverá ser em quatro tubos retangulares de
50x30x1,20mm com cantos arredondados, galvanizados a fogo.
- Banco em aço galvanizado em três tubos retangulares de 70x30x1,20mm
com cantos arredondados. Os tubos deverão receber pintura de proteção
contra intempéries de tempo.
- A fixação do banco deverá respeitar o espaço de 90cm para cadeirantes,
conforme NBR 9050.
FECHAMENTO LATERAL:
- O fechamento deverá ser confeccionado em tubo 2”x1,50mm galvanizados
a fogo, no tamanho de 1,40x0,40m e vidro temperado incolor 8mm.
FECHAMENTO TRASEIRO:
- Em tubo redondo com 4” parede 2,00mm no tamanho de 2,75x1,40m com
fechamento em chapa de alumínio composto 3mm branco, com brasão do
Município de Luzerna. Tubos de apoio

5,000 UNI 11.000,00 55.000,00
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20x40x1,20mm. Tubos galvanizados a fogo.
FIXAÇÃO DO ABRIGO AO SOLO:
- A fixação é feita através de base fixada a coluna de sustentação de
300x300mm na chapa ¼, a fixação no solo será feita através de chumbador
de ferro 10mm. Tubos galvanizados a fogo.
PINTURA:
- Toda estrutura deverá receber pintura epóxi na cor definida.
- Pintura de demarcação no piso para módulo de referência (MR) com
símbolo internacional de acesso (SIA) para PCD nas dimensões de
1,20x0,80m conforme NBR 9050/2020 com tinta específica para piso
MONTAGEM E INSTALAÇÃO:
- A montagem e a instalação ocorrerá por conta da proponente vencedora, e
deverá ser feita nos locais indicados pelo Município.

Total do Participante: 55.000,00

Total Geral: 55.000,00

Assinatura do Responsável

21/12/2021Luzerna,

Alcir João Denardi

Secretário de Serviços Intetegrados


