
Justiça Federal de Primeiro Grau no Espírito Santo
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Item Descrição
Quant. 

(un)
Preço 

Unitário
Preço Total

1

Placa tipo 1 - placa de sinalização geral para
pavimentos em alumínio escovado, removível e de
fundo adesivo; dimensões: 80x136cm; espessura:
01mm (um milímetro); cor da placa: cinza claro.

2,00 -R$      -R$             

2

Adesivo (letras e/ou ícones) para placa tipo 1 –
dimensões: 80x136cm; cor do fundo: transparente;
cor das letras: preto; fonte das letras: arial, estilo
normal, tamanho variável, conforme o texto; brasão:
deverá ser confeccionado em plotter, nas cores
oficiais.

10,00 -R$      -R$             

3

Placas tipo 3 e tipo 9 – placa de sinalização
suspensa em alumínio escovado; dimensões:
80x15cm; fixação: cabo de aço, fixado no perfil da
estrutura do forro; espessura: 01mm (um
milímetro); cor da placa: cinza claro.

8,00 -R$      -R$             

4

Adesivo (letras e/ou ícones) à placa tipo 3
(localizadora) – dimensões: 80x15cm; cor do fundo:
transparente; cor das letras: preto; fonte das letras:
arial, estilo normal, tamanho variável, conforme o
texto.

6,00 -R$      -R$             

5

Adesivo (letras e/ou ícones) para placa tipo 9
(orientadora) – dimensões: 80x15cm; cor do fundo:
transparente; cor das letras: preto; fonte das letras:
arial, estilo normal, tamanho variável, conforme o
texto.

15,00 -R$      -R$             

6

Placa tipo 4 – placa em acrílico; dimensões:
60x80cm; fixação: placa removível e de fundo
adesivo; espessura: 01mm (um milímetro); cor da
placa: incolor.

1,00 -R$      -R$             
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7

Adesivo (letras e/ou ícones) para placa tipo 4 –
dimensões: 60x70cm; cor do fundo: transparente;
cor das letras: preto; Fonte das letras: Arial, estilo
Normal, tamanho 1,2cm para o conteúdo de cada
pavimento (texto); Arial, em negrito, tamanho 1,2cm
para os pavimentos (subtítulos); Arial, em negrito,
tamanho 2cm para o “DIRETÓRIO GERAL” (título).

8,00 -R$      -R$             

8
Placa tipo 5 – placa do diretório geral do prédio em
alumínio escovado; fixação: placa removível e de
fundo adesivo; dimensões: 378x99cm; espessura:
01mm (um milímetro); cor da placa: cinza claro. 

1,00 -R$      -R$             

9

Adesivo (letras e/ou ícones) para placa tipo 5 –
dimensões: 42x99cm; cor do fundo: transparente;
cor das letras: preto; fonte das letras: Arial 1,8cm
para os números e identificação das salas, e Arial
2cm em Negrito para os títulos.

10,00 -R$      -R$             

10
Placa tipo 6 – placa de sinalização dos números do
atendimento em alumínio escovado; dimensões:
30x30cm; fixação: no forro; espessura: 01mm (um
milímetro); cor das placas: cinza claro. 

1,00 -R$      -R$             

11

Adesivo (letras e/ou ícones) para placa tipo 6 –
dimensões: 30x30cm; cor do fundo: transparente;
cor das letras: preto; fonte das letras: arial, estilo
normal, tamanho variável, conforme o texto.

4,00 -R$      -R$             

12

Placa tipo 7 (modelo 01) - placa de sinalização das
portas dos setores em alumínio escovado;
dimensões: 40x08cm; fixação: placa removível e de
fundo adesivo; espessura: 01mm (um milímetro);
cor da placa: cinza claro.

10,00 -R$      -R$             

13

Adesivo (letras e/ou ícones) para placa tipo 7
(modelo 1) – dimensões: 40x08cm; cor do fundo:
transparente; cor das letras: preto; fonte das letras:
arial, estilo normal, tamanho variável, conforme o
texto.

20,00 -R$      -R$             
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14

Placa tipo 7 (modelo 02) - placa de sinalização das
portas dos setores em alumínio escovado;
dimensões: 40x16cm; fixação: placa removível e de
fundo adesivo; espessura: 01mm (um milímetro);
cor da placa: cinza claro.

10,00 -R$      -R$             

15

Adesivo (letras e/ou ícones) para placa tipo 7
(modelo 2) – dimensões: 40x16cm; cor do fundo:
transparente; cor das letras: preto; fonte das letras:
arial, estilo normal, tamanho variável, conforme o
texto.

25,00 -R$      -R$             

16

Placa tipo 8 – placa de sinalização dos números
das portas em alumínio escovado; dimensões:
05x03cm; fixação: placa removível e de fundo
adesivo; espessura: 01mm (um milímetro); cor da
placa: cinza claro.

10,00 -R$      -R$             

17

Adesivo (letras e/ou ícones) para placa tipo 8 –
dimensões: 05x03cm; cor do fundo: transparente;
cor das letras: preto; fonte das letras: arial, estilo
normal, tamanho variável, conforme o texto.

10,00 -R$      -R$             

18
Placa tipo 10 – pictogramas diversos em PVC,
dimensões 15x15cm; espessura: 1,5mm; fixação:
fita dupla face, em porta ou parede.

10,00 -R$      -R$             

19

Placa tipo 11 - placas educativas em acrílico,
dimensões 10x10cm; espessura: 1,5mm (um
milímetro e meio); cor da placa: cinza claro; cor das
letras: preto; fonte das letras: arial, estilo normal,
tamanho variável, conforme o texto; fixação: fita
dupla face, em portas ou paredes.

10,00 -R$      -R$             

20

Placa tipo 12 (modelo 1) – placa externa (VAGA P/
USO ESPECIAL), dimensões 40x60cm, fixação
através de postes de sustentação; espessura da
placa:  1,5mm (um milímetro e meio); cor da placa e 
das letras: variável; fonte das letras: arial, estilo
normal, tamanho variável, conforme o texto.

6,00 -R$      -R$             
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21

Placa tipo 12 (modelo 2) – placa externa
(ESTACIONAMENTO DE MOTO), dimensões:
50x75cm; fixação: postes de sustentação;
espessura: 1,5mm (um milímetro e meio); cor da
placa e das letras: variável; fonte das letras: arial,
estilo normal, tamanho variável, conforme o texto.

1,00 -R$      -R$             

22

Placa tipo 12 (modelo 3) – placa externa de
indicação; dimensões: 32x32cm; fixação: postes de
sustentação; espessura: 1,5mm (um milímetro e
meio); cor da placa e das letras: variável; fonte das
letras: arial, estilo normal, tamanho variável,
conforme o texto.

1,00 -R$      -R$             

23

Placa tipo 12 (modelo 4) – placa externa de
indicação, dimensões: 43x31cm; fixação: postes de
sustentação; espessura: 1,5mm (um milímetro e
meio); cor da placa e das letras: variável; fonte das
letras: arial, estilo normal, tamanho variável,
conforme o texto.

2,00 -R$      -R$             

24

Placa tipo 13 – placa de “PUXE” ou “EMPURRE”
em PVC; dimensões: 17x5cm; fixação: fita dupla
face, em porta de vidro; espessura: 1mm (um
milímetro); cor do fundo: vermelho; cor das letras:
branco.

70,00 -R$      -R$             

25

Faixa em adesivo vinil jateado com 5cm de largura
e 160cm de comprimento, para as portas de vidro,
a serem instaladas a 1,50m do piso em toda a
extensão da porta.

35,00 -R$      -R$             

PREÇO TOTAL GLOBAL ESTIMADO -R$             


