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ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total
Lote: 1

Marca

1 1,000 UND Corrimão da escada principal em aço
inox, diâmetro de 1.1/2” - Corrimão
da escada principal em aço inox,
diâmetro de 1.1/2”, fixados em
ambos os lados da escada em altura
de 0.92m e comprimento de 16.40 m
(2 x 8.2m)

3.683,3300 3.683,33

2 1,000 UND Guarda - corpo com circulação em
marquise, executado em alumínio,
três barras horizontais - Guarda -
corpo com circulação em marquise,
executado em alumínio, três barras
horizontais com dimensões de 1” x 2”
e uma barra vertical circular com
diâmetro ¾” a cada 10cm, fixados
em colunas também de alumínio com
dimensão de 1” x 2”, estas
chumbadas no piso com utilização
de parafusos e buchas.
Comprimento total de 13,88m e área
de 15,27m2

4.946,6700 4.946,67

3 1,000 UND Guarda - corpo e corrimão da escada
da torre. - Guarda - corpo e corrimão
da escada da torre. Os lances de
escada que darão acesso a torre da
caixa d`agua serão providos de
corrimãos junto as paredes (inclusive
nos patamares intermediários com
perfis “meia lua CG078 e CG079”) e
de guarda corpos com corrimãos nos
vãos opostos a parede. Os guarda -
corpos serão executados em
alumínio com barras horizontais de
diâmetro de 1.1/2”, fixadas em
pilares com dimensão 2” x 1” e terão
altura 0.92m. O termino dos
corrimões não poderão ter efeito
gancho. Possuem 31.05m
(corrimãos) e 19.20m de guarda
corpo com corrimão (20,30m2 para
altura de 1,10m).

7.146,1700 7.146,17

4 1,000 UND Guarda - corpos da Torre da Caixa
d’agua: Serão instalados dois guarda
- corpos. - Guarda - corpos da Torre
da Caixa d’agua: Serão instalados
dois guarda - corpos. O primeiro no
contorno externo da laje, com
comprimento de 18,80metros
(incluído 02 portões de 1,00 metros
de largura cada) e altura de
1.20metros em ferro galvanizado
com 02 barras horizontais tipo
cantoneira na dimensão 3/16”x7/8” e
barras verticais com diâmetro de 3/8”
a cada 10cm, fixados em pilares
também metálicos tipo tubo na
dimensão de 40x60mm, chumbados

9.731,6700 9.731,67
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na laje com parafusos e buchas,
provido com dois portões de correr
com 1,00 metro de largura. Será
instalado também, outro guarda -
corpo posicionado 15cm “para
dentro” do anterior, em tubo de aço
galvanizado, comprimento de
15,45m e com 2” de diâmetro e altura
de 1,10m formado por uma barra
horizontal mais pilares de fixação
com parafusos e buchas. Além dos
guarda - corpos, serão instalados na
laje, ganchos de metal para a
atividade de rapel, parte do
treinamento dos membros do Corpo
de Bombeiros, devendo os mesmos
ter diâmetro de 16,0mm e teste de
ancoragem para 2 Toneladas

5 1,000 UND Escada Marinheiro. - Escada
Marinheiro. Será instalada a partir do
último vão da escada da torre da
caixa d’agua, em ferro galvanizado
tipo marinheiro, com altura total de
6metros e largura de 60cm, com
barras horizontais de 40x60mm
chumbadas na parede a uma
distância de 10cm e barras verticais
com diâmetro de 1”mm a cada 30cm.
Será executado também um aro
circular de proteção com barra com
diâmetro 1” a cada 60cm.

3.633,3300 3.633,33

R$29.141,17Total:


