Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERECHIM
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO 035/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, visando a
AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS AUTOMÁTICAS PARA OS ACESSOS AO PLENÁRIO E A RECEPÇÃO, conforme
descrito e especificado no Edital, no item 3 – DESCRIÇÃO DOS ITENS, os preços apresentados, correspondem ao
PO em R$ (Preço Orçado Global).
2 – JUSTIFICATIVA
As portas atuais, devido aos vários anos de uso, se encontram corroídas, enferrujadas, com mau aspecto e frágeis,
fazendo com que o local se torne inseguro e desprimoroso. As portas novas buscam: Melhorar as condições
ambientais para os Servidores e Visitantes do Poder Legislativo, quando o ar-condicionado estiver ligado,
melhorando o desempenho da climatização e ao mesmo tempo gerando economia de energia elétrica; Tornar os
acessos mais seguros,ágeis, modernos, com melhor aparência. As portas antigas serão disponibilizadas a Prefeitura
e, dentro de suas limitações, poderão ser reutilizados.
3 – DESCRIÇÃO DOS ITENS
3.1 Características Comuns:
Portas de correr 4 folhas, 2 móveis centrais, com fechadura e bandeira fixa superior.
Abertura automática, sistema de automação incluso, alto fluxo, com sensores de passagem e sensor
antiesmagamento.
Perfil em alumínio: Branco.
Assessórios: Branco.
Vidro: Incolor temperado 10 mm.
Confecção e instalação.
Siliconagem para montagem, vedação interna, vedação externa, rejunte de soleira com selador externo.
Retirada e transporte das portas antigas ao descarte da Prefeitura Municipal.
As fechaduras, se possível, deverão ser modificadas para funcionar com as chaves das portas antigas.
3.2 Dimensões e Valores:
ITEM LOCAL / AMBIENTE

QTDE LARGURA mm
TOTAL*

ALTURA mm
ABERTURA

VALOR R$

TOTAL*

ABERTURA

1

PORTA ENTRADA DA RECEPÇÃO

1

3000 ~ 3055 50%

2930 ~ 2940

2200 min

16.648,40

2

PORTA ENTRADA DO PLENÁRIO

1

2640 ~ 2659 50%

3600 ~ 3630

2300 min

16.648,40

VALOR GLOBAL (PO)**, média dos orçamentos recebidos.

33.296,80

* Medidas apuradas nos orçamentos iniciais, informadas a fim de elaboração da proposta, deverão ser confirmadas
no momento da confecção.
** Será feita a aquisição de forma global visando a manutenção do mesmo estilo arquitetônico entre as duas
aberturas que encontram-se lada a lado.
3.3 o valor Global PROPOSTO deve ser suficiente para cobrir todas as despesas com transporte e equipamentos
para a entrega e instalação dos produtos.
3.4 A garantia dos equipamentos deverá ser fornecida nos termos da legislação vigente.
4 – DOS PRAZOS
O prazo de entrega dos equipamentos será 15 dias a contar da data de publicação da súmula do contrato, podendo
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este prazo ser prorrogado, por solicitação do Contratado, se conveniente para a Administração.
5 – OBSERVAÇÕES
Informa-se que estará disponível, para este Pregão Presencial, um sistema/programa de cotação eletrônico. Ou
seja, como ferramenta de auxílio, as empresas interessadas podem se valer de tal sistema/programa para realizar
sua cotação inicial. Observamos que, mesmo tendo se utilizado do sistema/programa, as empresas devem
continuar apresentado seu Credenciamento e seus dois envelopes (1-Propostas e 2-Documentação), além de trazer
suas propostas em mídia eletrônica (CD, pen drive, etc), conforme especificações contantes no próprio
sistema/programa. As mídias serão devolvidas após a inserção das informações no Sistema. Ainda, deixa-se claro
que a utilização ou não desta sistemática de cotação não veda a participação de qualquer Proponente, uma vez que
o sistema/programa serve apenas para facilitar os trâmites realizados durante a sessão. Tal sistema, que é
totalmente

livre/gratuito,

encontra-se

disponível

para

download

no

site

https://www.erechim.rs.leg.br/transparencia/licitacoes/, no link “SYS Propostas”, e o Arquivo
Proposta, denominado por nós de “ArqProposta”, encontra-se na PPOP (item 1.2 Edital). Qualquer
dúvida quanto a sua utilização, a empresa interessada pode entrar em contato com o Pregoeiro
responsável.

ALDERI ANTÔNIO OLDRA
Presidente do Poder Legislativo

