
      PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
         SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA      

         EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO 
     GERÊNCIA DE MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Código: 44520                                                                                                       Un – Pç 

 

ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE PLACA AÉREA 76,2 MM 
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1. OBJETIVO 

Este documento especifica as características mínimas exigíveis para fornecimento de abraçadeira de aço 
galvanizado para fixação de placa aérea – 76,2 mm. As chapas curvas são de 1/4", e a cantoneira  é de 1 1/2" x 
1/8" (VER DETALHE COM DIMENSÕES). 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

Ver detalhe técnico com as dimensões. 

Acompanha também:  

- 04 parafusos – conjunto galvanizado de parafusos cabeça sextavada externa, com porcas e arruelas – 3/8” 
x 1” 

- 04 parafusos  - conjunto galvanizado de parafusos cabeça sextavada externa, com porcas e arruelas – ½” x 
1 ½” .  

- 02 parafusos – conjunto galvanizado de parafusos cabeça sextavada extarna, com porcas e arruelas – 
5/16” x 1” 

- A abraçadeira deverá ser entregue completas, com todos os itens constantes do detalhe técnico. 

Entrega do material:  

- As abraçadeiras deverão ser entregues montadas, com todos os itens que compõem, conforme detalhe 
técnico. 

- Nota: abraçadeiras e perfis são de aço 1010 - 1020, recebendo galvanição após todas as operações de 
fabricação por  imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.  

3.  ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

3.1 Cabe a EPTC aceitar total ou parcialmente o fornecimento, em vista dos resultados de inspeção visual e 

independente de ensaios. 

3.2 Os lotes que satisfazerem às condições da seção 2, serão aceitos. 

3.3 A exclusivo critério da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A), poderão ser dispensados 
ensaios para o recebimento do material. 

4.  GARANTIA  

4.1 A garantia da abraçadeira é referente à duas soldas, galvanização e capacidade de fixação ao quadro. 


