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c) Modalidade:

 O Prefeito Municipal, Sr. OSCAR MARTARELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
10.520/02  e  em  face  aos  princípios  ordenados  através  da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações  posteriores,  a  vista  do
parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, 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:

09/03/2021
Dispensa de licitação
12/2021 - DL
44/2021

Contratação de empresa de prestação de serviços de mão de obra, para a
manutenção da instalação hidráulica do banheiro da seção administrativa do Quartel do
Corpo de Bombeiros Militar de Xanxerê e do sistema hidráulico do Centro de
Referência em Desastres Urbanos, através de Dispensa de Licitação fundamentada no
Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93, conforme especificações.

Participante: ENEIAS CADORI ME

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Manutenção na Rede Hidráulica da Sede do 14º BBM - Manutenção na Rede
Hidráulica da Sede do 14º BBM
-Escavação manual de terra para encontrar o vazamento na rede de esgoto;
-Desobstrução de esgoto sanitário da rede primária através do uso de
equipamento soprador e desentupidor;
-Escavação de terra para remoção de filtro anaeróbio;
-Realocação de filtro anaeróbio;
-Manutenção e limpeza das caixas de gordura;
-Execução de 02 caixas de gordura padrão tigre;
-Desobstrução da rede de esgoto sanitário;
-Manutenção das caixas de passagem, através de limpeza manual e
desobstrução das mesmas;
-Manutenção e desobstrução do esgoto secundário da pia do refeitório;
-Manutenção nas pias dos banheiros, incluindo aperto de pias,
desentupimento de canos de esgoto, conserto de vazamentos, substituição
de registros e torneiras;
-Manutenção nos vasos sanitários, incluindo desentupimento, fixação de
vasos, desobstrução da rede de esgoto;
Manutenção e limpeza de ralos dos chuveiros e banheiros;
-Ampliação da rede de esgoto dos banheiros, incluindo escavações, rasgo
em piso de concreto, furação de lajes e paredes.

1,000 UND 7.290,00 7.290,00

2 Manutenção na Rede Hidráulica da Sede do Centro de Referência de
Desastres Urbanos - Manutenção na Rede Hidráulica da Sede do Centro de
Referência de Desastres Urbanos
-Escavação manual de terra para encontrar o vazamento na rede de esgoto;
-Desobstrução de esgoto sanitário dos chuveiros através do uso de
equipamento soprador e desentupidor;
-Escavação de terra para remoção de filtro anaeróbio;
-Realocação de filtro anaeróbio;
-Execução de sumidouro medindo 4,00x3,00 por 3 metros de profundidade;
-Manutenção das caixas de passagem, através de limpeza manual e
desobstrução das mesmas;

1,000 UND 7.390,00 7.390,00



Página: 2 / 2

-Manutenção e desobstrução do esgoto secundário da pia do refeitório;
-Manutenção nas pias dos banheiros, incluindo aperto de pias,
desentupimento de canos de esgoto, concerto de vazamentos, substituição
de registros e torneiras;
-Manutenção nos vasos sanitários, incluindo desentupimento, fixação de
vasos, desobstrução da rede de esgoto;
-Manutenção e limpeza de ralos dos chuveiros e banheiros;
-Escavação manual para remoção de mangueiras danificadas que
apresentam vazamento, e substituição por tubulação em PVC;
-Conserto dos registros dos banheiros do alojamento.

Total do Participante: 14.680,00

Total Geral: 14.680,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUNREBOM 04.001.06.182.0601.2009.3.3.90.00.00 R$ 14.680,00

09/03/2021Xanxerê,

OSCAR MARTARELLO

PREFEITO MUNICIPAL


