
 

 

 

 

Documento de Formalização de Demanda 

 

De: Secretaria Municipal de Planejamento 

 

Para: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos/Departamento de 
Licitações. 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, DE 
FORMA PARCELADA, DE UMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 75 METROS 
QUADRADOS DE GRADES DE SEGURANÇA, DESTINADOS AS DIVERSAS 
SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, CORPO DE BOMBEIROS, 
POLÍCIA MILITAR E CIVIL. 

 

Justificativa: O registro de preço em questão justifica-se pela necessidade de diversas 
secretarias, para a proteção dos ambientes públicos contra furtos e depredação do 
patrimônio. A secretaria de planejamento recebe inúmeras solicitações para colocação de 
grades de segurança, principalmente nas edificações mais afastadas do centro, onde 
situações de furto e depredação são constantes. Com a colocação de grades de 
segurança, além aumentar o grau de proteção das edificações públicas, também evitam-
se gastos desnecessários com a recolocação de elementos depredados como portas e 
janelas de vidro. 

 

Especificações do Objeto: 

Descrição: Quantidade 

 
As grades serão colocadas no lado externo das aberturas, devendo ser observado os espaços para 
abertura das basculantes. As grades terão o quadro composto por cantoneiras 1” x 1/8” (L25X3.2mm) e 
enchimento vertical em perfil redondo Ø1/2”. No centro da grade deverá ser instalado uma barra chata 
na horizontal com dimensão de 1/2” x 3/16” conforme detalhe do projeto em anexo. As grades deverão 
ser fixadas de acordo com a determinação da contratante, por sistema de chumbadores ou parafusos, 
os quais serão embutidos no mínimo 10 cm nas paredes em alvenaria com dimensões e detalhes 
conforme determinação da contratante. No caso de portas, a instalação deve prever os ferrolhos, 
fechaduras e dobradiças. Todas as grades deverão receber o adequado preparo para aplicação do fundo 
anti ferrugem, e acabamento em tinta esmalte premium na cor determinada pela contratante. O 
posicionamento de colocação das grades será ‘dentro do vão’, a aproximadamente oito (8) cm da face 
da parede, observadas as condições particularizadas em cada um dos locais a instalar, devendo ser 
otimizadas, caso a dimensão especificada possa não ser a melhor solução.  
 
Obs: A confirmação das medidas “in loco” é obrigatória antes da fabricação das grades. 
 

 
 
 
 
 
 

75 m² 



 

 

Informações Adicionais: 
 
 

Nome do Servidor que será o responsável pelo recebimento dos produtos/serviços a serem 
adquiridos: será designado pela secretária de planejamento, em conjunto com a secretaria/unidade 
que estará recebendo o produto/serviço, um responsável para realizar o recebimento do mesmo.  

 
 

Local e prazo de entrega do objeto a ser licitado: O objeto deverá ser entregue no local solicitado pelo 
profissional responsável da secretaria municipal de planejamento, com o prazo máximo de 10 dias 
úteis. 

 
 

____________________________________________________ 
João Engelberto Linzmeier 

Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento 
 


