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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:

11/08/2022
Pregão eletrônico
48/2022 - PE
80/2022

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços, destinado à eventual
contratação de empresa especializada para a aquisição, de forma parcelada, de redes
de proteção, inclusa a instalação, nos locais indicados pela municipalidade, de acordo
com a necessidade do município de Luzerna/SC e conforme especificações constantes
do Edital e Anexos que o integram.

Participante: PROTE OESTE LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Redes de Proteção. Instalação inclusa. - Redes de proteção para

janelas e sacadas - redes de fios de polietileno de alta densidade
(PEAD), com fio 3 mm, malha 5cm x 5cm, virgem (não pode ser
material reciclado), com tratamento aditivo UV, antiferrugem,
antiabsorvente/impermeabilizada, antioxidante, com garantia
mínima de 1 ano pelo fabricante, com instalação inclusa, com
certificação do INMETRO e Laudo Técnico de Teste de Impacto para
a rede e Teste de Envelhecimento para a rede e corda, com Termo
contendo o prazo de validade e indicando período de avaliação e
manutenção, ou necessidade de realização testes periódicos de
resistência das redes.
Tanto os materiais quanto o padrão de instalação devem seguir as
normas da ABNT em especial:
- ABNT NBR 16046-1- Redes de proteção para edificações. Parte 1:
fabricação da rede de proteção;
- ABNT NBR 16046-2- Redes de proteção para edificações. Parte 2:
Corda para instalação da rede de proteção e
- ABNT NBR 16046-3:2012 Redes de Proteção para Edificações.
Parte 3: Instalação.
Os ganchos de fixação devem ser retorcidos de fábrica (para não
haver comprometimento de dureza e resistência do gancho),
fechados (para a rede não se soltar) e de aço galvanizado ou
material superior.

500,000 M² 21,89 10.945,00

Total do Participante: 10.945,00

Total Geral: 10.945,00
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Assinatura do Responsável

11/08/2022Luzerna,

IVETE FAVETTI

Secretária de Educação, Cultura e Esportes


