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Item / Especificação Marca Quantidade % / Valor

Número Registro de Preço:
Objeto da Compra:

38/2020
Registro de Preços para a requisição eventual e futura de serviços especializados para a implantação, manutenção, reparação e substituição
de sinalização viária horizontal, vertical e de segurança nas vias urbanas do Município de Joaçaba (SC).

Data do Registro : 03/03/2020 Válido até : 03/03/2021

Fornecimento de tacha mono-direcional (11x8x2,5cm), na cor amarela/branca com refletivo amarelo/branco,
confeccionada de resina polyester com dolomito, com 01 parafuso zincado de 5/16" x2",>15.000 kgf (ABNT NBR
14636/2013)

5001 5,20

Instalação de tacha mono-direcional (11x8x2,5cm), com 01 parafuso zincado de 5/16" x2",>15.000 kgf 5002 2,50
Fornecimento de tacha bidirecional (11x8x2,5cm), na cor amarela/branca com refletivo amarelo/branco,
confeccionada de resina polyester com dolomito, com 01 parafuso zincado de 5/16" x 2", > 15.000 kgf (ABNT NBR
14636/2013)

10003 5,40

Instalação de tacha bidirecional (11x8x2,5cm), com 01 parafuso zincado de 5/16" x 2", > 15.000 kgf 10004 2,50
Fornecimento de tachão mono-direcional (25x15x5cm), na cor amarela/branca com refletivo amarelo/branco,
confeccionado de resina polyester com dolomito, com 02 parafusos zincado de 3/8" x 3", > 15.000 kgf (NBR
15576/2015)

5005 14,50

Instalação de tachão mono-direcional (25x15x5cm), com 02 parafusos zincado de 3/8" x 3", > 15.000 kgf 5006 3,50
Fornecimento de tachão bidirecional (25x15x5cm), na cor amarela/branca com refletivo amarelo/branco,
confeccionado de resina polyester com dolomito, com 02 parafusos zincado de 3/8" x 3", > 15.000 kgf (NBR
15576/2015)

10007 15,00

Instalação de tachão bidirecional (25x15x5cm), com 02 parafusos zincado de 3/8" x 3", > 15.000 kgf 10008 3,10
Fornecimento de calota esférica 150mm, confeccionada em resina de poliéster, na cor amarela com pinos externos
zincados e roscas ancoradouras que facilitem a fixação ao pavimento.

5009 7,00

Implantação de calota esférica 150mm, com pinos externos zincados e roscas ancoradouras. 50010 2,80
Serviço de remoção de tachas 100011 2,00
Serviço de remoção de tachões 100012 2,50
Serviço de remoção de calotas 50013 2,50
Fornecimento de placa L=2,00x1,00m (chapa em aço galvanizado 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR
11904/15 e película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação

5014 492,00

Fornecimento de placa 3,00x1,50 (chapa em aço galvanizado 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/15
e película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação em braço projetado
light.

5015 784,70

Fornecimento de suporte duplo construído em aço galvanizado 2" parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de
comprimento, com 02 aletas para sistema de antigiro e tampa superior para evitar acumulo de água.  Apto a receber
placa de 2,00m x 1,00 m.

5016 130,00

Instalação de suporte duplo construído em aço galvanizado 2" parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de 5017 49,80
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comprimento, com 02 aletas para sistema de antigiro e tampa superior para evitar acumulo de água.  Incluso emprego
de materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes, areia, brita e similares.
Instalação de placa com dimensões superiores a 100 x 100 cm em suporte duplo de aço galvanizado 2" parede de
2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento.
Incluso emprego de materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes e similares.

5018 48,00

Instalação de placa com dimensões superiores a 100 x 100 cm em suportes aéreos, (pórticos, semipórticos, braço
projetado light e similares)
Incluso emprego de materiais básicos como: caminhão munck com cesto, ferramentas, parafusos, suportes e
similares.

5019 180,00

Remoção de placa de suportes aéreos, (pórticos, semipórticos, braço projetado light e similares).
Incluso emprego de materiais básicos como: caminhão munck com cesto, ferramentas, parafusos, suportes e
similares.

5020 160,00

Fornecimento de placa de regulamentação D=0,60m (chapa em aço galvanizado 1,25mm de acordo com a norma
ABNT NBR 11904/15 e película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para
fixação).

20021 80,06

Fornecimento de placa de advertência L=0,60x0,60 (chapa em aço galvanizado 1,25mm de acordo com a norma
ABNT NBR 11904/15 e película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para
fixação).

20022 80,06

Fornecimento de placa tipo dê a Preferência L=75cm (chapa em aço galvanizado 1,25mm de acordo com a norma
ABNT NBR 11904/15 e película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para
fixação).

2023 100,00

Fornecimento de placa de indicação auxiliar L=0,60x0,80 (chapa em aço galvanizado 1,25mm de acordo com a
norma ABNT NBR 11904/15 e película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios
para fixação).

8024 114,00

Fornecimento de placa 60x100 (chapa em aço galvanizado 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/15 e
película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação).

20025 135,00

Fornecimento de conjunto de duas placas de logradouro (chapa em aço galvanizado 1,25mm de acordo com a norma
ABNT NBR 11904/15 e película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para
fixação).

30026 60,00

Fornecimento de placa de 100x40cm (chapa em aço galvanizada 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR
11904/2015 e película prismática de acordo com a Norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação em
guarda corpo).

4027 87,00

Instalação de placa de sinalização viária com dimensões iguais ou inferiores a 100 x 100cm ou placa dupla de
logradouro em coluna metálica (poste ou guarda corpo).
Incluso emprego de materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes e similares.

80028 40,05

Fornecimento de braço projetado light de 3” x 3,15m para placa em chapa de aço 2,00x1,5m 1029 516,20
Instalação de braço projetado light de 3” x 3,15m para placa em chapa de aço 2,00x1,5m 1030 180,00
Remoção de braço projetado light de 3” x 3,15m para placa em chapa de aço 2,00x1,5m com transporte para
armazenamento em local indicado

1031 180,00

Fornecimento de coluna cônica tipo ii de 4" x 5,25m para braço projetado 1032 3.300,00
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Instalação de coluna cônica tipo ii de 4" x 5,25m para braço projetado 1033 694,20
Remoção de coluna cônica tipo ii de 4" x 5,25m para braço projetado, com transporte para armazenamento em local
indicado

1034 180,00

Fornecimento de coluna metálica (tubo/poste), construída em ferro galvanizado a fogo medindo 3,5 m de
comprimento, 2,5” (polegadas), parede com 2 mm, com 02 aletas para sistema de antigiro e tampa superior para
evitar acumulo de água. A coluna deve ser apta a receber placa de sinalização viária.

50035 115,70

Fornecimento de coluna metálica (tubo/poste), construída em ferro galvanizado a fogo medindo 3,2 m de
comprimento, 2,5” (polegadas), parede com 2 mm, com 02 aletas para sistema de antigiro e tampa superior para
evitar acumulo de água. A coluna deve ser apta a receber placa de sinalização viária.

50036 107,00

Instalação de coluna metálica (tubo/poste), construída em ferro galvanizado a fogo com comprimento igual ou
inferior a 3.50m, 2,5” (polegadas), parede com 2 mm, com 02 aletas para sistema de antigiro e tampa superior para
evitar acumulo de água. A coluna deve ser apta a receber placa de sinalização viária.

100037 43,00

Remoção do solo de suporte e placa já existente e transporte para local indicado 5038 25,00
Recolhimento, reparação e reinstalação de placa com dimensões iguais ou inferiores a 1m x 1m e suportes (coluna
metálica) que apresentem avarias (placa e suporte caídos, placas com informações equivocadas, placas com pintura
degradada).

10039 35,60

Recolhimento, reparação e reinstalação de placa com dimensões superiores a 1m x 1m e suportes (coluna metálica)
que apresentem avarias (placa e suporte caídos, placas com informações equivocadas, placas com pintura
degradada).

10040 52,00

Recolhimento, reparação e reinstalação de placa de logradouros (duas placas) e suporte (coluna metálica) que
apresentem avarias (placa e suporte caídos, placas com informações equivocadas, placas com pintura degradada)

10041 42,00

Recolhimento, reparação e reinstalação de placa aérea que apresente avarias (placas tortas, placas com informações
equivocadas, placas com pintura degradada)

5042 220,00

Instalação de espelho convexo d=80cm com borda de alumínio, em postes existentes ou tubo metálico existente.
Incluso acessórios para fixação em diversas situações (incluso emprego de materiais básicos como: caminhão munck
com cesto, ferramentas, parafusos, suportes e similares).

5043 160,00

Regulagem de espelho convexo d=80cm com borda de alumínio, em postes existentes ou tubo metálico existente.
Incluso acessórios para fixação em diversas situações (incluso emprego de materiais básicos como: caminhão munck
com cesto, ferramentas, parafusos, suportes e similares).

5044 125,00

Retirada de semipórtico, transporte e armazenamento no depósito da Prefeitura 1045 179,70
Fornecimento de espelho convexo d=80cm em borda de alumínio para instalação em postes existentes ou tubo
metálico existente. Incluso acessórios para fixação em diversas situações.

5053 308,00

Fornecimento de cone rodovia com faixas refletivas, base com sapatas (pés de apoio), corpo cor laranja, duas faixas
refletivas brancas, altura 75cm, com encaixe para fitas

5054 50,00

Fornecimento de cavalete em aço galvanizado com placa de 100x100cm (material em aço galvanizado, placa em aço
galvanizado 1,25mm película GT/GT) (Exemplos de indicação: Trânsito Interrompido / Homens Trabalhando /
Cuidado Desmoronamento / Cuidado homens na Pista / OU COM OUTRAS PLOTAGENS)

10055 337,00

Fornecimento de canalizador viário "Conão" para sinalização de tráfego cor laranja e branco, que permita passagem
de correntes ou cordas

5056 250,00
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Valor Total: 575.600,00
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MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Item / Especificação Marca Quantidade % / Valor

Número Registro de Preço:
Objeto da Compra:

39/2020
Registro de Preços para a requisição eventual e futura de serviços especializados para a implantação, manutenção, reparação e substituição
de sinalização viária horizontal, vertical e de segurança nas vias urbanas do Município de Joaçaba (SC).

Data do Registro : 03/03/2020 Válido até : 03/03/2021

Fornecimento de defensa metálica, semi maleável, conforme normas ABNT 6.970/6.971/14.282 - NBR 6.323 100046 159,00
Instalação de defensa metálica, semi maleável. Incluso emprego de materiais básicos como: ferramentas, parafusos,
suportes, areia, brita e similares.

100047 43,00

Fornecimento de terminal aéreo para defensas 5048 220,00
Instalação de terminal aéreo para defensas 5049 28,00
Fornecimento de cavalete metálico (guarda corpo) para proteção de pedestres: placa tipo guarda corpo,
confeccionada em tubo circular 3” galvanizado, com pintura esmalte sintético na cor amarela, espessura da parede
2mm, altura total 1,20 metros, altura livre 80cm, altura subterrânea 40cm, comprimento 1,15 metros. Fixada placa de
100x40cm, chapa em aço galvanizado 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015, película prismática
de acordo com a Norma ABNT NBR 14644/2013.

5050 269,00

Fornecimento de cavalete metálico (guarda corpo) para proteção de pedestres: placa tipo guarda corpo,
confeccionada em tubo circular 3” galvanizado, com pintura esmalte sintético na cor amarela, espessura da parede
2mm, altura total 1,20 metros, altura livre 80cm, altura subterrânea 40cm, comprimento 1,15 metros.

5051 200,00

Instalação de cavalete metálico (guarda corpo) para proteção de pedestres: placa tipo guarda corpo, confeccionada
em tubo circular 3” galvanizado, com pintura esmalte sintético na cor amarela, espessura da parede 2mm, altura total
1,20 metros, altura livre 80cm, altura subterrânea 40cm, comprimento 1,15 metros.  Incluso emprego de materiais
básicos como: ferramentas, parafusos, suportes, areia, brita e similares).

5052 43,00

Valor Total: 240.000,00


