
96120 - ESTADO DO PARANA
989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00019/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa para sinalização vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte
sintético, dimensões de 50x50cm, 60x60cm, 70x70cm e 50x100cm, fixadas com parafusos galvanizados em tubos de aço
galvanizado 2.1/2“, comprimento de 3,0 metros, os tubos deverão ser tampados o seu topo,  os tubos são chumbados no solo
no mínimo 30 e máximo 50 cm de profundidade, sendo executada uma broca com ø 25cm e concreto toda a altura que o tubo
for enterrado, o adesivo refletivo grau comercial, sem emendas, instalada no perímetro urbano do município, indicam velocidade,
proibido estacionar, proibido seguir em frente, lombada, faixa de pedestres e demais, devem atender as normas técnicas da
ABNT e DER/PR.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 211,80

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (40)

2 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa para sinalização vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte
sintético, dimensão de 2,0x1,0m, fixada com 02 pontaletes de madeira (eucalipto vermelho) de boa durabilidade, de 8x8cm, com
3,0 metros de comprimento, cravados no solo 30 a 50 cm de profundidade, pintados com tinta esmalte sintético, e atrás das
placas deverá ter 02 travessas de madeira ou metálica, adesivo refletivo grau comercial, sem emendas, instaladas nas rodovias
municipais município, devem atender as normas técnicas da ABNT e DER/PR, a descrição das placas será conforme solicitado
pelo Município.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 386,41

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (40)

3 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa para sinalização vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte
sintético, dimensão de 100x100cm, fixada com 01 pontaletes de madeira (eucalipto vermelho) de boa durabilidade, de 8x8cm,
com 3,0 metros de comprimento, cravados no solo 30 a 50 cm de profundidade, pintado com tinta esmalte sintético e atrás das
placas deverá ter 01 travessa de madeira ou metálica o adesivo refletivo grau comercial, sem emendas, instalada no perímetro
urbano do município, devem atender as normas técnicas da ABNT e DER/PR, a descrição das placas será conforme solicitado
pelo Município.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 299,41

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (40)
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4 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa para sinalização vertical, nomenclatura de Ruas do perímetro urbano de Bom Sucesso do Sucesso do Sul, dimensões de
45x25cm, chapa galvanizada 18 mm, fixadas com parafusos galvanizados em tubos de aço galvanizado 2”, parede 155,
comprimento de 3,0 metros, o tubo deverá ser tampado com o seu topo, os tubos são chumbados no solo no mínimo 30 e
máximo 50 cm de profundidade, sendo executada uma broca com ø 25cm e concreto toda a altura que o tubo for enterrado, o
adesivo refletivo grau comercial, que reveste toda a chapa, nos dois lados e sem emendas, instalada no perímetro urbano do
Município, as descrições serão fornecidas pelo Município de Bom Sucesso do Sul.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 306,44

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (100)

5 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Mão de obra, fornecimento de cola epóxi (padrão utilizada pelo DER/PR), a cola deverá ser aplicada em toda a base do tachão
e nos furos, não somente nos furos, demais materiais para instalação de tachões, inclusive perfuração, o Município fornecerá
somente os tachões, os locais de instalação serão indicados pelo Município, o tachão tem as seguintes dimensões de 15x26cm.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 7,90

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (600)
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