
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA            CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.: 75.326.066/0001-7588540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  049 - 3221-800
 ANEXO   II

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  31/2017 - PR 63/201763/201705/07/201705/07/2017Folha:  1/2

Item1 7,000Quantidade UN Unid Abrigos de ônibus para serem instalados Especificação ________Marca 7.909,8500Preço Unit. Máximo 55.368,9500Total Preço Máximonas principais avenidas do Município   ABRIGO MODELO 1  (6,0M2 DE COBERTURA)       O Abrigo será produzido com Estrutura em Tubo Quadrado 80x80x1,5, soldado com MIG, São 2 colunas verticais nas extremidades da parte posterior com as medidas 237 cm de altura, acima do solo e 60 cm chumbado no solo, entre as colunas uma distancia de 395cm. Unindo estas 2 colunas são 2 travessas sendo uma na extremidade superior da coluna e a outra a 40 cm do solo, no centro deste quadro tem um "H" com 2 colunas de 180 cm e a travessa com distancia de 54 cm   da travessa inferior.  Os bancos são soldados na travessa inferior e são formados por 6 "braços" em tubo 80x40x1,5 de 40cm com distancia da coluna da direita de 8 cm e o demais com distancia de 47 cm, entre eles unidos por solda mig são chapas perfuradas com furos de 8mm entre centros de 11 mm margem de 25mm, no tamanho de 49,5cmx30cm sustentando estas chapas temos 2 tubos 20x20x1,5 nas extremidades opostas dos   "braços".  Perpendicular as 2 colunas à 40 cm do solo um tubo de 93cm e na extremidade desta outra perpendicular de 100cm sendo que 60cm fica sob o solo. Na parte superior um tubo de 93cm perpendicular. Estas laterais serão fechadas com 2 tubos 20x40. Em todos os vãos da estrutura terá na borda uma cantoneira de 7/8x1/8 dando sustentação para os vidros temperados de 6mm que serão fixados com cantoneiras de 3/16"   de alumínio anodizado fosco.  A cobertura terá calhas em chapa #14 galvanizada dobrada em sequência com ângulos de 90º 20x40x80x60x20 e comprimento de 395cm, tanto a frontal como posterior e travessas em tubo 40x40x1,5x140cm, será coberta com policarbonato alveolar de 4mm na cor bronze com proteção UV e fita 
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aluminizada nas extremidades e fixadas através de chapas galvanizadas de 140cmx4cm sobre as travessas e 395cm sobre as calhas com parafusos Flangeado   ponta broca. Limpar toda a gordura, óleo e partículas sólidas soltas, empregando material desengraxante adequado e depois lavar com água para eliminar álcalis arrastados no estágio anterior; Aplicar com um pincel ou pistola uma demão de isolante adequado (zarcão); Esperar por 24 horas até que a superfície esteja completamente seca; Lixar levemente toda a superfície com uma lixa para ferro nº 150; Remover o pó com um pano umedecido em aguarrás e deixe secar por 30 minutos. Pintar, manualmente ou com pistola, duas demãos de esmalte sintético antiferrugem de alta qualidade e durabilidade na cor especificada, respeitando o tempo de secagem entre demãos. (99-01-7288)(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 55.368,9500


