
       CNPJ: 11.669.218/0001-50     -     Insc. Estadual: 256.071.489

      End: Avenida 3 Avenida, Nº 1145, sala 62, Centro, Balneário Camboriu - SC-CEP: 88.330-083  

Contato:

Proc Int. UASG PREGÃO ITEM VENCIMENTO QUANT. VALOR

505 784320 1/2019 141 julho/2020 4 10.739,30R$   

Proc Int. UASG PREGÃO ITEM VENCIMENTO QUANT. VALOR

505 784320 1/2019 142 julho/2020 4 9.141,40R$     

542 784810 3/2020 2 abr/2021 30 4.012,71R$     

Boias de sinalização náutica, fabricadas em polietileno, 
pigmentadas na cor especifica, obedecendo os anexos ''B'' da 
NORMAM-17, aditivada contra raios ultravioleta, sujeitas às 
constantes variações de maré, vento e intemperismo e com a 
coloração da estrutura incorporada à resina, de acordo com as 
Normas em vigor, terão as seguintes características principais: 
Boia Luminosa tipo BL-1: a)Diâmetro do bojo (corpo 
flutuante) – mínimo de 1,75m, com espessura mínima de 

9,0mm; b) Altura focal – mínima de 2,20m; c) Altura total – 

máxima de 7,00m; d) Altura submersa – máxima de 2,80m; e) 

Peso aproximado (Corpo + Contrapeso) –até 1.200 Kg; f) 

Marca de tope – revestida ou não com polietileno, com o 

formato e cor de acordo com pedido do CHN- 4; e g)Refletor 
radar– embutido no mangrulho ou na marca de tope.

Marca: S. Z. R. Technology Co., Ltd

Lanterna compacta de Sinalização Náutica, lâmpadas

de Led (Branca, Verde, Amarela, Encarnada: conforme 

necessidade) com alcance de 10 Milhas Náuticas,

autossustentáveis com paineis solares e bateria,

contidas em seu próprio corpo, providas de iluminação

atráves de LED na cor branca. Célular fotoelétrica e 256

códigos de lampejos pré-programados. Marca: 

Annhung

Modelo: AH-LS/C-10

Lanterna Compacta de Sinalização Náutica, lâmpadas

de LED (Branca, Verde, Amarela, Encarnada conforme 

necessidade) com alcance de 5 Milhas Náuticas, 

autossustentáveis com paineis solares e bateria

coontidas em seu próprio corpo, prividas de ilumiação

de LED . Células fotoelétricas e 256 códigos de

lampejos pré-programados. Marca: Annhung

Modelo: AH-LS/C-6
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Proc Int. UASG PREGÃO ITEM VENCIMENTO QUANT. VALOR

542 784810 3/2020 6 abr/2021 25 50.786,00R$   

Proc Int. UASG PREGÃO ITEM VENCIMENTO QUANT. VALOR

542 784810 mar/20 7 abr/21 20 R$ 76.389,00

Boias de sinalização náutica, fabricadas em polietileno, 
pigmentadas na cor especifica, obedecendo os anexos ''B'' da
NORMAM-17, aditivada contra raios ultravioleta, sujeitas às 
constantes variações de maré, vento e intemperismo e com a 
coloração da estrutura incorporada à resina, de acordo com as 
Normas em vigor, terão as seguintes características principais: 
Boia Luminosa Tipo BL-E a)Diâmetro do bojo (corpo 
flutuante) – mínimo de 2,20m, com espessura mínima de 

9,0mm; b) Altura focal – mínima de 4,00m; c) Altura total – 

máxima de 10,00m; d) Altura submersa – máxima de 4,00m; 

e)Peso aproximado (Corpo + Contrapeso) – até 3.000 Kg; f) 

Marca de tope – revestida ou não com polietileno, com o 

formato e cor de acordo com o pedido do CHN- 4; e g) 
Refletor radar – embutido no mangrulho ou na  marca de tope.

Marca:  S. Z. R. Technology Co., Ltd

Boias de sinalização náutica, fabricadas em polietileno, 
pigmentadas na cor especifica, obedecendo os anexos ''B'' da 
NORMAM-17, aditivada contra raios ultravioleta, sujeitas às 
constantes variações de maré, vento e intemperismo e com a 
coloração da estrutura incorporada à resina, de acordo com as 
Normas em vigor, terão as seguintes características principais: 
Boia Luminosa tipo BL-1: a)Diâmetro do bojo (corpo 
flutuante) – mínimo de 1,75m, com espessura mínima de 

9,0mm; b) Altura focal – mínima de 2,20m; c) Altura total – 

máxima de 7,00m; d) Altura submersa – máxima de 2,80m; e) 

Peso aproximado (Corpo + Contrapeso) –até 1.200 Kg; f) 

Marca de tope – revestida ou não com polietileno, com o 

formato e cor de acordo com pedido do CHN- 4; e g)Refletor 
radar– embutido no mangrulho ou na marca de tope.

Marca: S. Z. R. Technology Co., Ltd


