
ITEM MATERIAL/SERVIÇO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL DO 

ITEM

1

Fornecimento e instalação de 02 (dois) corrimãos tubulares em aço inox cromado de duas

alturas com comprimento de aproximadamente 1,75m, com 3,8cm de diâmetro e afastamento

de 4cm de distância em relação à alvenaria onde será fixado, para as escadas de acesso ao

palco do auditório da sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de Nova Iguaçu,

de acordo com a NBR9050/2020 (conforme Anexo I)

2 1.575,00R$               3.150,00R$                    

2

Fornecimento e instalação de tablado de 3.50x1,70m em estrutura metálica, com fechamento em 

chapa de compensado, revestido por carpete de rolo, na cor bege, similar ao existente, com anteparo 

de aço inox cromado, chapa metálica com simbologia (conforme Anexo II).

1 5.900,00R$               5.900,00R$                    

1

Fornecimento de 03 (três) placa de 70x50cm em chapa de alumínio composto (ACM) (painel

composto por duas lâminas de alumínio, com um núcleo de polietileno 3mm) e corte mecânico.

Aplicação de vinil em impressão digital com aplicação de verniz de proteção em uma das faces

e recorte eletrônico. Inclusive dispositivos para fixação (abraçadeira e parafusos) em poste

tubular de aço galvanizado 50x3000mm - 2,5mm de espessura, pintado com tinta esmalte

sintético na cor preta, de acordo com a NBR9050/2020, sendo 3 (três) peças, com dois

diferentes tipos:

Tipo 1: 02 (duas) placas de comunicação de 70x50cm com indicação de vaga reservada para

idosos (conforme Anexo III); 

Tipo 2: 01 (uma) placa de comunicação de 70x50cm com indicação de vaga reservada para

pessoas com cadeira de rodas (conforme Anexo III)

3 850,00R$                  2.550,00R$                    

11.600,00R$              VALOR TOTAL 

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS, TABLADO NO AUDITÓRIO E PLACAS DE COMUNICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO DA SEDE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADA NA RUA MÁRIO GUIMARÃES, Nº 1050, CENTRO, NOVA IGUAÇU-RJ.
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LOTE 3

LOTE 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


