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CADERNO TÉCNICO – Recreio Nas Férias Julho 2016 DRE-CS 

Material Sinalização 

 

1- Objeto: 

Contratação de Empresa para Fornecimento  e entrega de Material Sinalização para atendimento 

desta pasta referente ao Projeto Recreio nas Férias Edição  Jul-2016. 

2-  Local de Entrega: 

Almoxarifado DRE-CS – Rua Jaburuna, 82 JD Cruzeiro  São Paulo SP.  Mariza f: 5660-6181 

3- Prazo:  

O Prazo  Máximo de entrega será de Dez (10) dias úteis da retirada da nota de empenho. 

4- Descrição de Objeto: 

Itens 
Uni. 

Medida 
Quantidade 

Cone Esportivo, modelo sinalização com 50-cm de altura, confeccionado 

em PVC 
Un. 180 

Fita p/demarcação área 70x200x0,04mm zebrada pt/am Rl. 9 

Cavalete plástico dobrável, fabricado em polietileno, de baixa densidade, 

com proteção contra raios UV,resistente a intempéries (sol e chuva), com 

1,00 m de altura X 1 m de comprimento X 80 cm de largura. 

Com refletivo adesivo, e rebaixo para proteção das mesmas, dos dois 

lados da peça. 

Nas laterais, possui orifício para encaixe de Pisca de advertência externo 

(sinalizador noturno) e pino tipo dobradiça para articulação. 

Peso sem enchimento de areia, 6,0 kg, e com enchimento de areia, 20 kg. 

Utilização em interdição de áreas e sinalização de emergência. cores 

laranja com refletivo branco 

Un. 45 

 

5 – Observações e Obrigações da Contratada: 

 

Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais 

despesas decorrentes da execução do objeto da presente contratação, tais como impostos, taxas, 

contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, de FGTS; enfim, por todas as obrigações e 

responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas na presente contratação. 

  A “Contratada” é obrigada a conduzir todos os trabalhos inerentes à prestação dos serviços, 

objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações 

Federal, Estadual e Municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinações do Poder Público, 

procurando – dentro do possível conduzir os serviços de modo a formar perante o público, uma boa 

imagem da  “ Contratante” e da própria “ Contratada”. 

 

 

 

 


