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Processo / Ano: 35 / 2016 Licitação: 20/2016- PR

UN 100,000 254,5000 25.450,00Fornecimento e implantação de placas de Advertência - 60x60cm chapa nº 16 em
aço galvanizado a fogo, e película totalmente refletiva com grau técnico garantia de 7
anos, verso da placa deverá ser em preto fosco. Com suporte em aço galvanizado 2"
parede de 2,65mm com 3 metros de altura e deverá ser provida de trava anti giro
com duas aletas soldadas.

190811

UN 100,000 254,5000 25.450,00Fornecimento e implantação de placas de Regulamentação - 0,60m chapa nº 16 em
aço galvanizado a fogo, e película totalmente refletiva com grau técnico garantia de 7
anos, verso da placa deverá ser em preto fosco. Com suporte em aço galvanizado 2"
parede de 2,65mm com 3 metros de altura e deverá ser provida de trava anti giro
com duas aletas soldadas.

190822

UN 20,000 534,7500 10.695,00Fornecimento e implantação de Placas de Orientação e Destino - 1,00x2,00m, chapa
nº 16 em aço galvanizado a fogo, e película totalmente refletiva com grau técnico
garantia de 7 anos, verso da placa deverá ser em preto fosco. Com suporte em aço
galvanizado 2" parede de 2,65mm com 3 metros de altura e deverá ser provida de
trava anti giro com duas aletas soldadas.

190833

M 10,000 1.150,3000 11.503,00Fornecimento e implantação de lombada física com material rígido. Tipo II - metro
linear

190844

M 10,000 1.200,0000 12.000,00Fornecimento de faixa de pedestre elevada com material rígido. Conforme resolução
495 de 05/06/2014 - metro linear, 4 m de largula x 10cm altura e comprimento a
definir (conforme a rua), Material: As Rampas são peças confeccionadas em resina
de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica, com cargas minerais não
reativas.
Possuem pinos externos de fixação galvanizados e com rosca. Blocos tipo rampa
(49x40cm) com 03 pinos para fixação sendo adesivo de poliéster ou sintético de alta
resistência e rápida reatividade.
Parte Plana :  superfície plana  em com material rígido, sendo utilizado concreto
35Mpa.

190855

M² 500,000 13,5000 6.750,00Pintura mecanizada de faixa de pedestre com tinta acrílica a base de solvente e
aplicação de micro esfera de vidro drop-on. - metro2

190866

M 5.000,000 8,5000 42.500,00Pintura mecanizada de meio fio com tinta acrílica a base de solvente e aplicação de
micro esfera de vidro drop-on. - m linear

190877

UN 50,000 68,1000 3.405,00Cones de borracha, refletivo e flexível, 75 cm, cores branca e laranja190888

TOTAL DO PROCESSO: 137.753,00

TOTAL: 137.753,00


