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MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO

Termo de Homologação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023 / 2020

PROCESSO LICITATÓRIO 341/2020

HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório supracitado, cujo objeto é: Aquisição de reservatório metálico
tipo taça, coluna cheia para água potável, com capacidade para 50.000 litros, para consumo humano, atendendo as
necessidades da Departamento Municipal de Água e Esgoto São Simão-DEMAESS., que foi ADJUDICADO à(s)
empresa(s):

Fornecedor : RM RESERVATORIOS METALICOS LTDA - 30.018.041/0001-76

Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado
R$ Unt.
Orçado

R$ Total
Orçado

R$
Economia

1 RESERVATORIO
METALICO
50M3<br /> -
CAPACIDADE
UTIL DE 50M3,
TIPO TAÇA
COLUNA CHEIA
VERTICAL,
CONFORME
ESPECIFICACAO
A SEGUIR: <br />
DIMENSOES: <br
/> Altura da
coluna cheia:
mínimo de 8,00
mts. <br /> Taça:
mínimo 3,20 mts,
<br /> Cone:
mínimo 0,60. <br
/> Diâmetro da
taça: mínimo
2,86.<br />
Diâmetro da
coluna: mínimo
1,60.<br />
Altura total:
mínimo 10,40
Mts. <br />
Volume útil:
50.000 litros <br
/> • O
reservatório
deverá ser
fabricado em
chapa de aço,
carbono (USI
SAC-300 e/ou
CSN-COR420
E/OU ASTM A-
36) de alta

2,00 UN RM TAÇA R$
71.000,00

R$
142.000,00

R$
71.025,00

R$
142.050,00

R$ 25,00

Subtotal Lote R$ 71.000,00



/

Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado
R$ Unt.
Orçado

R$ Total
Orçado

R$
Economia

resistência a
corrosão.<br /> •
A escada interna
fabricada em
tubo e/ou
cantoneiras
laminadas em
aço ASTM A 36.
<br /> • Teto
autoportante
com guarda
corpo, altura
mínima de
1,20m, com
Espaçamento
mínimo de 20cm
entre barras de
proteção, utilizar
no teto chapa
antiderrapante,
com espessura
mínima de
4,76mm. <br /> •
Bocal de visita no
teto com no
mínimo 600mm
de diâmetro,
tampa articulada,
com porta
cadeado e
cadeado de no
mínimo 40mm.
<br /> •
Ventilação no
teto através de
02(dois) suspiros,
diâmetro mínimo
de 6", vedado
com tela inox,
malha fina, para
proteção contra
insetos e detritos,
num total de 02
unidades. <br />
• Suportes para
fixação de para-
raio, para suporte
para boia
automática e
suporte para
fixação de luz
piloto no teto,
sistema de
fixação com
nicho, respiro no
teto, conexões de
entrada e saída e
dreno de fundo,
bocal de

Subtotal Lote R$ 71.000,00
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Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado
R$ Unt.
Orçado

R$ Total
Orçado

R$
Economia

inspeção na
lateral. <br /> •
entradas e saídas
com sistema de
flanges em aço
carbono: <br /> •
quatro saídas
com diâmetros
de no mínimo
100mm;<br />
Soldas: internas e
externas
qualificadas na
norma AWS A5.
8, para processo
semi
automático(Solda
MIG), utilizando
arames sólidos e
cobreados.<br />
Pintura Interna:
tintas especiais
com alta
proteção contra
corrosão e
atóxicas
totalizando em
média de 200 a
250 micrômetros
de espessura
seca sendo:<br
/> Preparação de
Superfície:
Tratamento de
chapa com DDF,
desengrachante,
decapante e
fostalizante.<br
/> Fundo: uma
demão
totalizando 200 a
250 micrômetros
de espessura
seca de tinta
atóxicas Primer
Poliamidia de alta
espessura, na cor
cinza.<br />
Acabamento:
uma demão
totalizando de
200 a 250
micrômetros de
espessura seca
de tinta atóxicas
Epóxi Poliamida
Volchen de alta
espessura, na cor
azul piscina.<br

Subtotal Lote R$ 71.000,00
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TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado Total Orçado Economia % Economia R$

R$ 142.000,00 R$ 142.050,00 0,04% 50,00

Observação: 

Para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos da Lei nº 10.520/02.

Subtotal Adjudicado: R$
142.000,00

Subtotal Orçado: R$
142.050,00

Economia:
0,04%

Economia R$:
50,00

Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado
R$ Unt.
Orçado

R$ Total
Orçado

R$
Economia

/> Pintura
externa: tintas
especiais de alta
proteção contra
corrosão,
totalizando em
média 200 a 250
micrômetros de
espessura seca,
sendo:<br />
Preparação de
superfície:
tratamento de
chapa com DDF,
desengrachante,
decapante e
fostalizante.<br
/> Fundo: uma
demão de tinta
primer alquídico
totalizando em
média de 50 a 60
micrômetros de
espessura seca,
na cor vermelha.
<br />
Acabamento:
uma demão de
tinta acabamento
de alquídico,
totalizando em
média de 100 a
120 micrômetros
de espessura
seca, na cor
branca
brilhante/cinza.

Subtotal Lote R$ 71.000,00
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São Simão-GO , 22 de Outubro de 2020

WILBER FLORIANO FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL


