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Licitações Homologadas
Licitação: PE09/2021

Modalidade: Pregão

Registro de preço: Sim

Controla quantidade: Sim

Objeto: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de materiais de construção, equipamentos e ferramentas para serem utilizados na
conservação e manutenção dos móveis e imóveis do município de Peritiba bem como, realização de pequenas obras de acordo com a demanda, conforme especificações
constantes no Anexo I deste edital.
Credor/Fornecedor: 2869-CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Data

Item

Un. Medida

26/08/2021 38
26/08/2021 57

Rolo
UN

26/08/2021 2

KG

26/08/2021 3

KG

Material/Serviço/Denominação

18857 - Corda de nylon trançado 10mm, rolo com no mínimo 220 metros.
3638 - Escada extensível com estrutura em alumínio, pés em poliprop
Escada extensível com estrutura em alumínio, pés em polipropileno emborrachado e rodas em polipropileno, contendo ponteiras emborrachadas; ganchos para travamento;
rodinhas para facilitar o uso; e mão francesa de resistência. Medidas aproximadas: 50 cm de largura e altura 470 cm, quando extensa, e 280 cm, quando aberta. Peso
suportado até 150 kg. Deve seguir as orientações da ABNT.
26/08/2021 134
UN
17552 - Porta de abrir em alumínio com lambri horizontal/laminada, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alisar/vista. 0,90 x 2,10 m
26/08/2021 172
UN
9454 - Termoplástico extrudado, 25kg - Amarela
Termoplástico extrudado, constituído a base de resinas naturais de alta resistência à abrasão, com microesferas de vidro e com pigmentos resistente ao calor e a luz
ultravioleta. Cor Amarela. Embalagem com 25kg.
26/08/2021 173
UN
9453 - Termoplástico extrudado - Branco, 25kg
Termoplástico extrudado, constituído a base de resinas naturais de alta resistência à abrasão, com microesferas de vidro e com pigmentos resistente ao calor e a luz
ultravioleta. Cor Branco. Embalagem com 25kg.
Credor/Fornecedor: 2934-DIPAR FERRAGENS - EIRELI - EPP
503 - Arame galvanizado liso fio 26 (cor prata), rolo com 1kg.
Arame galvanizado liso fio 26 (cor prata), rolo com 1kg.(ref. Gerdau ou equivalente).
505 - Arame liso, de aço galvanizado a fogo, n.º 14 BWG rolo.
Arame liso, de aço galvanizado a fogo, n.º 14 BWG rolo. (ref. Gerdau ou equivalente).

Credor/Fornecedor: 3608-VIDEC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021

68
128
129
170
192
193
194
195
196

UN
UN
UN
M²
M²
M²
M²
M²
M²

18867
15411
15412
18887
18889
18890
18891
18892
18893

-

Janela de alumínio, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros de espessuma de 6mm. - Janela 1,20x1,50
Pisos táteis, alerta 25x25cm, confeccionado em PVC de alta resistência, cloreto de vinila com aditivo UV, não confeccionado em material reciclável
Pisos táteis, direcional 25x25cm, confeccionado em PVC de alta resistência, cloreto de vinila com aditivo UV, não confeccionado em material reciclável
Tela de arame galvanizada quadrangular/losangular, fio 2,11mm (14BWG), malha 5x5cm. Altura conforme necessidade.
Vidro liso espessura 10mm, tamanho conforme a necessidade.
Vidro liso espessura 4mm, tamanho conforme a necessidade.
Vidro liso espessura 6mm, tamanho conforme a necessidade.
Vidro liso espessura 8mm, tamanho conforme a necessidade.
Vidro liso temperado espessura 10mm, tamanho conforme a necessidade.

Credor/Fornecedor: 4369-JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA
26/08/2021 103

UN

6705 - Massa acrílica à base de solvente para ambientes internos
Massa acrílica à base de solvente para ambientes internos e externos, indicada para reboco, gesso, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e massa fina, rendimento 8 a
10 m²/demão. Embalagem com 5,5Kg
26/08/2021 183
Lata
17656 - Tinta esmalte a base de água, de 1º linha. Cores claras (Creme, Bege, Cinza, Branca, palha, areia, etc... ), com acabamento brilhante. Embalagem contendo no
mínimo 900ml.
Credor/Fornecedor: 4650-RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902
26/08/2021 12

UN

26/08/2021 16
26/08/2021 17

UN
UN

26/08/2021 18

UN

26/08/2021 19

UN

26/08/2021 20

UN

26/08/2021 28

UN

26/08/2021 29

UN

26/08/2021 30

UN

26/08/2021 31

UN

26/08/2021 32
26/08/2021 34

UN
UN

26/08/2021 42
26/08/2021 45

KG
UN

26/08/2021 54

UN

26/08/2021 55

UN

26/08/2021 61
26/08/2021 62

UN
UN

26/08/2021 65
26/08/2021 66

Lata
UN

26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021

UN
JG
UN]
JG
UN

67
69
70
71
72

26/08/2021 80

UN

1226 - Broxa retangular para pintura, tam 19cm x 7,6 cm,
Broxa retangular para pintura, tam 19cm x 7,6 cm, larg. x comp., com cepas em madeira e cabo em polipropileno resistente, cerdas sintéticas medindo 60,0mm
18850 - Cabo de ferramenta, enxada/enxadão, de madeira 1,50 metros, altamente resisitente.
1356 - Cabo extensor para poda/desrama. Confeccionado em alumínio
Cabo extensor para poda/desrama. Confeccionado em alumínio endurecido, com pintura eletrostática, com adaptação para serrotes, tesouras de poda/coleta de sementes.
Com luvas emborrachadas com 40 cm de comprimento, ponteira em nylon e/ou alumínio para fixação de serrotes ou tesouras de poda e chave reguladora do telescópio com
sistema de pressão mecânica. Com tamanho regulável de 2,5m até 7m.
1403 - Cadeado autoblocável haste reforçada, cementada e temperada,
Cadeado autoblocável haste reforçada, cementada e temperada, acabamento cromado, corpo de latão maciço, sistema anti gazua, 50 mm, com duas chaves
1404 - Cadeado em latão de 20 mm Corpo em latão maciço
Cadeado em latão de 20 mm Corpo em latão maciço acompanha duas chaves em latão. Autoblocavel com trava oblíqua. Haste: 20 mm
18851 - Caixa de ferramentas 19"
Caixa de ferramentas 19", produzida em polipropileno injetado, com bandeja interna removível, com 3 compartimentos na tampa para armanezamento de peças pequenas,
medidas aproximadas de 482x255x230mm (comp x larg x alt.)
15396 - Carrinho de mão reforçado, chapa 20 (0,90mm), 65L, soldado, sem parafuso, caçamba arredondada, produzido a partir de materiais de alta qualidade. Acabamento
com pintura eletrostática a pó, que garante
Carrinho de mão reforçado, chapa 20 (0,90mm), 65L, soldado, sem parafuso, caçamba arredondada, produzido a partir de materiais de alta qualidade. Acabamento com
pintura eletrostática a pó, que garante maior proteção contra oxidação. Resistente a quebras e avarias, indicado para uso pesado, com capacidade de no mínimo 150kg, com
pneu e câmara de ar
2499 - Chave de grifo 24'' tipo americana fabricada em aço cromo
Chave de grifo 24'' tipo americana fabricada em aço cromo vanádio capacidade de abertura de 89mm
15397 - Chave de Teste com Ponta Fenda 1/8 x 3 Pol. com Haste em aço especial temperado, Circuito elétrico ativado através de botão na extremidade do cabo, Lâmpada
de neon e apropriada para 80 a 250V
2507 - Chave Philips 3/16X4. Cabo emborrachado anatômico,
Chave Philips 3/16X4. Cabo emborrachado anatômico, haste cromada, ponta fosfatizada e magnetizada.
15972 - Cilindro Tambor Miolo de Fechadura Cromado, para uso externo, com duas chaves
2559 - Cinto de sustentação duplo para roçadeiras, possui engate
Cinto de sustentação duplo para roçadeiras, possui engate/ desengate seguro, rápido e fácil, base em polietileno, com gancho em aço para maior firmeza, alças com
regulagem de altura e revestimentos para maior conforto nos ombros, espuma em poliuretano. Cinto compatível com qualquer modelo de roçadeira.
18860 - Corrente de aço soldada galvanizada 8mm
3240 - Desempenadeira de aço, lisa, 12 cm x 48 cm, cabo fechado
Desempenadeira de aço, lisa, 12 cm x 48 cm, cabo fechado e fabricado em plástico
3613 - Enxada tam. 1,5 forjada em aço carbono especial de alta qual
Enxada tam. 1,5 forjada em aço carbono especial de alta qualidade e com pintura eletrostática a pó, com 200mm de larg. e 197mm de Alt., leve, com olho de 38mm e com
cabo de madeira de 130 cm. (Ref. Tramontina ou equivalente).
3615 - Enxadão estreito 2.5 forjado em aço carbono especial
Enxadão estreito 2.5 forjado em aço carbono especial de alta qualidade e com pintura eletrostática a pó, com 140mm de larg. e 271mm de Alt., com olho de 38 mm e com
cabo de madeira de 150 cm. (Ref. Tramontina ou equivalente).
4196 - Fita Crepe branca rolo de 50m x 24mm.
4213 - Fita dupla face 12mmx20m, com material transparente
Fita dupla face 12mmx20m, com material transparente indicada para fixação de placas de identificação, canaletas, expositores e "displays", em diversos tipos de substratos.
Colagem permanente com acabamento limpo. Embalagem com lote, data de fabricação e validade.
18866 - Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira, com no mínimo 18 litros.
4402 - Furadeira de impacto profissional com 1 velocidade variável
Furadeira de impacto profissional com 1 velocidade variável e reversível, frequência 50/60 HZ, potência de 600w, 220V, acompanha mandril de 1/2'' - 13mm com chave,
limitador de profundidade e empunhadeira auxiliar, rpm de no mínimo 2.800. Garantia de 12 meses. Acompanha maleta
17843 - Janela 40 x 60 de lata vasculante e com vidro liso com espessura de 6 mm.
17617 - Jogo de Broca de furar concreto
4794 - Jogo de Brocas Aço Rápido com 19 Peças 1,0 à 10,0mm
17646 - Jogo de chave de boca do nº 5 ao 25.
4796 - Jogo de chave de fenda/phillips embalagem com 10 unidades
Jogo de chave de fenda/phillips embalagem com 10 unidades com ponta reforçada antiderrapante, cabo ergonômico, Fenda 6 peças: 1/8"x 3" (3 mm x 80 mm); 3/16" x 3"
(5 mm x 80 mm); 3/16" x 4" (5 mm x 100 mm); 3/16" x 6" (5 mm x 150 mm); 1/4" x 4" (6 mm x 100 mm); 1/4" x 6" (6 mm x 150 mm) e Phillips 4 peças: PH 0 1/8" x 2" (3
mm x 50 mm); PH 1 3/16" x 4"(5 mm x 100 mm); PH 1 3/16" x 3" (5 mm x 80 mm); PH 2 1/4" x 4" (6mm x 100mm)
18894 - Lâmina serra tico tico
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26/08/2021 81
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26/08/2021 82
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26/08/2021 83

UN

26/08/2021 99

M
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26/08/2021 102
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148

UN
UN
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UN
UN
UN
UN

26/08/2021 150

UN

26/08/2021 157

UN

26/08/2021 158

UN

26/08/2021 160

UN

26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021

FR
UN
Rolo
UN

166
168
171
174

26/08/2021 188

UN

26/08/2021 189

UN

26/08/2021 191

PCT

5089 - Lápis para carpinteiro com no mínimo 17 cm de comprimento
Lápis para carpinteiro com no mínimo 17 cm de comprimento formato retangular.
5185 - Lima 5/32x8 fabricada em aço alto carbono, tipo murço simple
Lima 5/32x8 fabricada em aço alto carbono, tipo murço simples, com cabo injetado, para afiação de dentes de motosserras, com cabo (ref. Tramontina).
5187 - Lima chata murça 8'' retangular utilizada para desbastar
Lima chata murça 8'' retangular utilizada para desbastar e afiar ferramentas a base de metal com comprimento aproximado de 20cm com cabo (Ref. K&F ou Vonder).
6552 - Mangueira em PVC 3/8 Pol. X 4,0 mm com trama de fio de polié
Mangueira em PVC 3/8 Pol. X 4,0 mm com trama de fio de poliéster, tipo flexível, produzida conforme norma NBR 8613/99, para instalações domésticas de gás liquefeito de
petróleo - GLP.
6698 - Martelo de unha polido 23 mm, cabeça fabricada em aço forjad
Martelo de unha polido 23 mm, cabeça fabricada em aço forjado especial temperado com cabo de madeira ou Fibra com revestimento em borracha termoplástica, medindo
aproximadamente 30cm. (ref. Vonder ou tramontina).
6699 - Martelo de unha polido 29 mm, cabeça fabricada em aço forjad
Martelo de unha polido 29 mm, cabeça fabricada em aço forjado especial temperado com cabo de Fibra com revestimento em borracha termoplástica, medindo
aproximadamente 32cm. (ref. Vonder ou tramontina).
18871 - Óleo Lubrificante Para Lâminas De Máquinas, com no mínimo 3ml
7112 - Pá de aço com cabo de madeira
17648 - Pá em aço SAE 1045 com cabo de madeira, do tipo quadrada, medida do olho de no mínimo 35,0mm, cabo de no mínimo 1,20m.
18872 - Parafusadeira/Furadeira de Impacto a Bateria 24V, com Carregador 2 Baterias e Maleta.
18873 - Parafuso para forro de PVC, tamanho 4,2 X 13mm com no mínimo 500 unidades
18881 - Plaina elétrica 710W ou 750W, bivolt, com maleta.
15413 - Plastificante para Argamassa Kalfacil, com no mínimo 1kg.
18882 - Porta de madeira, com moldura, de 90 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em primer para pintura
8098 - Prego grampo 1kg corpo liso, ponta chanfrada em ambas extrem
Prego grampo 1kg corpo liso, ponta chanfrada em ambas extremidades acabamento polido ou galvanizado
8450 - Registro/válvula reguladora p/ botijão de gás GLP 13kg,
Registro/válvula reguladora p/ botijão de gás GLP 13kg, constando a gravação do código do INMETRO e prazo de validade mínimo de 5 (cinco) anos. Compatível com fogão
residencial de até 6 bocas.
8711 - Rolo para pintura anti respingo, em espuma de poliéster 15cm
Rolo para pintura anti respingo, em espuma de poliéster, comprimento 15cm, com suporte metálico e com cabo em polipropileno resistente.
8712 - Rolo para pintura anti respingo, em espuma de poliéster 23cm
Rolo para pintura anti respingo, em espuma de poliéster, comprimento 23cm, com suporte metálico e com cabo em polipropileno resistente.
8713 - Rolo para pintura anti respingo, em espuma de poliéster 9cm
Rolo para pintura anti respingo, em espuma de poliéster, comprimento 9cm, com suporte metálico e com cabo em polipropileno resistente.
17559 - Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas - espuma expansiva, com no mínimo 300 ml.
17561 - Solução limpadora para pvc, frasco com 200 cm3
18888 - Tela Mosquiteira Fibra de Vidro Malha 18 x 16 Fio 30 Larg. 1,25m Cinza, rolo com 30 Metros
9461 - Tesoura para cerca viva 10 polegadas lâmina em aço carbono
Tesoura para cerca viva 10 polegadas lâmina em aço carbono e cabo em madeira.
9648 - Torques para carpinteiro, em aço forjado e temperado,
Torques para carpinteiro, em aço forjado e temperado, medindo 8", acabamento pintado, mandíbula afiada.
9750 - Trena em aço de 5 metros - Caixa em PVC Rígido.
Trena em aço de 5 metros - Caixa em PVC Rígido, emborrachado, com sistema de trava e alça, com lâmina na largura de 19mm - com ponta magnética - graduação em
milímetros e polegadas.
17600 - Trena longa profissional com fita de PVC de 50 metros.

Credor/Fornecedor: 4716-BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
Data

Item

Un. Medida

26/08/2021 9

SC

26/08/2021 1

Litro

26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021

SC
SC
UN
UN
M²
KG

Material/Serviço/Denominação

15391 - Asfalto especial p/aplicação a frio, tapa buracos, saco 25kg - Massa Asfáltica Usinada à quente, com temperatura aproximada de 119ºC, preparada com agregados
pétreos, CAP 50/70, teor de betume em apro
Asfalto especial p/aplicação a frio, tapa buracos, saco 25kg - Massa Asfáltica Usinada à quente, com temperatura aproximada de 119ºC, preparada com agregados pétreos,
CAP 50/70, teor de betume em aproximadamente 6% modificado por polímeros e processos de mistura, não emulsionado, que passa 100% na peneira 3/8, para aplicação a
frio. Estocável por até 20 meses, embalado em sacas de 25 kg. Sempre dosado por aditivo com composto químico exclusivo retardador de cura, garantida em qualquer
temperatura ou situação climatológica. Produto homologado pelo INMETRO
Credor/Fornecedor: 5231-CASA DO PISO LTDA

6
7
24
53
126
152

17502 - Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimenticios. Aditivo de emulsão polimérica para argamassa de chapisco rolado.
Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimenticios. Aditivo de emulsão polimérica para argamassa de chapisco rolado.
18844 - Argamassa Cimentcola, AC1, uso externo e interno 20kg, indicado para colocação de cerâmicas.
18845 - Argamassa Cimentcola, AC2, uso externo e interno 20kg, indicado para colocação de cerâmicas.
18852 - Cantoneira PVC barra de 6 metros
17520 - Emenda de roda forro PVC
17550 - Piso em cerâmica esmaltada extra, PEI maior ou igual a 4, formato 45x45cm - branca
17555 - Rejunte epoxi branco

Credor/Fornecedor: 5296-CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME
26/08/2021 4

KG

26/08/2021 35
26/08/2021 36

UN
UN

26/08/2021 56

UN

26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021

59
60
63
114
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137

UN
UN
UN
CX
CX
CX
UN

26/08/2021 138

UN

26/08/2021 149
26/08/2021 161

UN
UN

26/08/2021 162

UN

26/08/2021 163

UN

26/08/2021 164

UN

26/08/2021 165
26/08/2021 169

BD
BD

508 - Arame liso, de aço galvanizado a fogo, n.º 16 BWG, rolo.
Arame liso, de aço galvanizado a fogo, n.º 16 BWG, rolo. (ref. Gerdau ou equivalente).
18856 - Cola de contato para sapateiro com no mínimo 2,8kg.
2750 - Colher de pedreiro, tipo reta, ponta arredondada
Colher de pedreiro, tipo reta, ponta arredondada (língua de vaca), medindo 8", com haste curvada e cabo de madeira.
18865 - Escada doméstica dobrável com no mínimo 7 degraus estrutura em alumínio e pelas plásticas em polipropileno, Dimensões aproximadas do produto AxLxP
96x46x159cm.
15987 - Fechadura em Aço Inox 40mm Externa, com duas chaves.
15988 - Fechadura para uso interno 40mm, com duas chaves
15403 - Foice roçadeira metálica fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, com olho de 32 mm de diâmetro e cabo de madeira de 120 cm
18875 - Parafuso sextavado rosca soberba 1/4" x 65 mm, caixa com no mínimo 500un.
18876 - Parafusos 35mm, 4,0, com no mínimo 500 un
18877 - Parafusos 40mm, 4,0, com no mínimo 500 un
8075 - Prego 13x15 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadreza
Prego 13x15 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.
8078 - Prego 15x18 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadreza
Prego 15x18 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.
18883 - Rastel de plástico para jardim, com 40cm, com cabo de madeira.
8717 - Rolo para pintura antirrespingo, em lã com no mín. 9mm, 15cm
Rolo para pintura antirrespingo, em lã com no mínimo 9mm, comprimento 15cm, com suporte metálico e com cabo em polipropileno resistente.
8715 - Rolo para pintura antirrespingo, em lã com no mín. 9mm 23cm
Rolo para pintura antirrespingo, em lã com no mínimo 9mm, comprimento 23cm, com suporte metálico e com cabo em polipropileno resistente.
8716 - Rolo para pintura antirrespingo, em lã com no mín. 9mm x 5cm
Rolo para pintura antirrespingo, em lã com no mínimo 9mm, comprimento 5cm, com suporte metálico e com cabo em polipropileno resistente.
8718 - Rolo para pintura antirrespingo, em lã com no mín.9mm x 9cm
Rolo para pintura antirrespingo, em lã com no mínimo 9mm, comprimento 9cm, com suporte metálico e com cabo em polipropileno resistente.
8873 - Selador acrílico, embalagem com 3,6lts
17653 - Solvente para tinta esmalte sintético (Aguarrás). Embalagem contendo no mínimo 18 lts.

Credor/Fornecedor: 5346-CONCORDIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
26/08/2021 5

KG

15388 - Arame Recozido 1kg.
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Metro Linear
UN

151
154
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18846 - Argamassa Cimentcola, AC3, uso externo e interno 20kg, indicado para colocação de cerâmicas.
2548 - Cimento tipo CP II E32, sacos de 50 kg
Cimento tipo CP II E32 (saco com 50 kg), conforme ensaio de cimento Portland NBR 7215 e NBR 11578. O produto deverá manter as condições de uso inalteradas pelo
período mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega. O produto a ser entregue não poderá ter sua data de fabricação superior a 30 (trinta) dias.
17523 - Forro PVC, frisado, branco, régua de 20cm de largura e espessura de 8mm a 10mm. barra de 0,7m de comprimento
6706 - Massa corrida 18 l, à base de pva, 1ª linha, com rendimento
Massa corrida 18 l, à base de pva, 1ª linha, com rendimento de 40 a 50 m2/demão para superfícies não seladas, reboco, gesso, fibrocimento, massa fina e concreto, e de 50
a 60 m2/demão para repinturas e superfícies seladas.
6707 - Massa corrida acrílica embalagem com 3,6lts
18880 - Piso laminado clicado de alta resistência, AC4
Piso laminado clicado de alta resistência, AC4, uso comercial, composto de substrato HDF, resistente à abrasão, resistente à água (hidro resistente), impactos e riscos,
dimensões mínimas da régua de 1380x190x8mm, garantia mínima de 5 anos, cor carvalho cubano ou similar a escolha através de catálogo da indústria.
8073 - Prego 12x12 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadreza
Prego 12x12 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.
8081 - Prego 16x24 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadreza
Prego 16x24 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.
12865 - Prego 17x27 com cabeça dupla, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.
Prego 17x27 com cabeça dupla, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.
8083 - Prego 17x27 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica
Prego 17x27 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.
8087 - Prego 18x30 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadreza
Prego 18x30 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.
8089 - Prego 19x39 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadreza
Prego 19x39 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.
17650 - Prego 22x48 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.
8082 - Prego 24x42 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.
8094 - Prego 25x72 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadreza
Prego 25x72 com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.
17554 - Rejunte colorido, cimenticio
17556 - Revestimento em cerâmica esmaltada extra, PEI menor ou igual a 3, formato 25x35cm - branca
18884 - Rodaforro pvc, barra de 6 metros
18885 - Rodapé com altura de 8 cm permite a passagem de cabos pelo seu interior, cor a escolher.
8714 - Rolo para pintura anti respingo, em espuma de poliéster, com
Rolo para pintura anti respingo, em espuma de poliéster, comprimento 5cm, com suporte metálico e com cabo em polipropileno resistente

Credor/Fornecedor: 5394-Sentinela do Vale Comercial Eireli
Data

Un. Medida

Material/Serviço/Denominação

26/08/2021 10

Item

UN

26/08/2021 11

UN

26/08/2021 106
26/08/2021 120

UN
UN

26/08/2021 121

UN

26/08/2021 122

UN

26/08/2021 123

UN

26/08/2021 124

UN

26/08/2021 125

UN

26/08/2021 167
26/08/2021 185
26/08/2021 190

UN
Lata
UN

12846 - Bandeja plástica grande com frisos para aplicar tinta no rolo com material leve e resistente, capacidade de 2,7 litros de tinta para uso com rolos de até 23cm
medindo aprox. 37cm x 30cm x 8cm
Bandeja plástica grande com frisos para aplicar tinta no rolo com material leve e resistente, capacidade de 2,7 litros de tinta para uso com rolos de até 23cm medindo aprox.
37cm x 30cm x 8cm
999 - Bobina de fio de nylon para roçadeiras redondo 3mm
Bobina de fio de nylon para roçadeiras redondo 3mm para roçadeira, produzido nylon virgem não reciclado, rolo no mínimo com 2kg e aproximadamente 148m.
18870 - Motossera a gasolina, com no mínimo 32CC e no máximo 40 CC de potência, sabre tamanho mínimo de 35 cm e no máximo 50 cm.
7608 - Pincel 1 polegada, 25mm, cerdas com filamento sintético.
Pincel 1 polegada, 25mm, cerdas com filamento sintético, para pintura em geral em parede.
7609 - Pincel 1/2 polegada, cerdas com filamento sintético,
Pincel 1/2 polegada, cerdas com filamento sintético, para pintura em geral em parede.
7611 - Pincel 2 polegadas, 50mm, cerdas com filamento sintético,
Pincel 2 polegadas, 50mm, cerdas com filamento sintético, para pintura em geral em parede.
7613 - Pincel 3 polegadas, 75mm, cerdas com filamento sintético,
Pincel 3 polegadas, 75mm, cerdas com filamento sintético, para pintura em geral em parede.
7615 - Pincel 3/4, 19mm, cerdas com filamento sintético, para pintu
Pincel 3/4, 19mm, cerdas com filamento sintético, para pintura em geral em parede.
7618 - Pincel 4 polegadas, 100mm, cerdas com filamento sintético,
Pincel 4 polegadas, 100mm, cerdas com filamento sintético, para pintura em geral em parede.
18886 - Serra tico tico 450W, 220V, com 1 lâmina.
17658 - Tinta esmalte a base de água, de 1º linha. Cores escuras a escolher conforme necessidade), com acabamento brilhante. Embalagem contendo no mínimo 900ml.
17659 - Trena laser profissional com nível, com alcance de 50 metros e memorização automática dos últimos 30 resultados de medição.
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12845 - Tinta acrílica a base de solvente para demarcação viária embalagem de 18lts Cor Branca.
Tinta acrílica a base de solvente para demarcação viária embalagem de 18lts Cor Branca.
12844 - Tinta acrílica a base de solvente para demarcação viária embalagem de 18lts. Cor Amarela.
Tinta acrílica a base de solvente para demarcação viária embalagem de 18lts. Cor Amarela.
15415 - Tinta acrílica a base de solvente para demarcação viária embalagem de 18lts. Cor Azul.
15416 - Tinta acrílica semi-brilho, de 1º linha, para uso interno e externo. Cores claras (Creme, Bege, Cinza, Branca, palha, areia, etc... Cor a escolher conforme
necessidade). Embalagem contendo no mínimo 1
Tinta acrílica semi-brilho, de 1º linha, para uso interno e externo. Cores claras (Creme, Bege, Cinza, Branca, palha, areia, etc... Cor a escolher conforme necessidade).
Embalagem contendo no mínimo 18lts.
17654 - Tinta acrílica semi-brilho, de 1º linha, para uso interno e externo. Cores claras (Creme, Bege, Cinza, Branca, palha, areia, etc... Cor a escolher conforme
necessidade). Embalagem contendo no mínimo 3
15417 - Tinta acrílica semi-brilho, de 1º linha, para uso interno e externo. Cores escuras (Vermelho, Verde, Azul, Laranja, Amarelo, etc... Cor a escolher conforme
necessidade). Embalagem contendo no mínimo 1
Tinta acrílica semi-brilho, de 1º linha, para uso interno e externo. Cores escuras (Vermelho, Verde, Azul, Laranja, Amarelo, etc... Cor a escolher conforme necessidade).
Embalagem contendo no mínimo 18lts.
9502 - Tinta acrílica semi-brilho, de 1º linha. Cores escuras.3,6lt
Tinta acrílica semi-brilho, de 1º linha, para uso interno e externo. Cores escuras (Vermelho, Verde, Azul, Laranja, Amarelo, etc... Cor a escolher conforme necessidade).
Embalagem contendo no mínimo 3,6lts.
17655 - Tinta esmalte a base de água, de 1º linha. Cores claras (Creme, Bege, Cinza, Branca, palha, areia, etc... ), com acabamento brilhante. Embalagem contendo no
mínimo 3,6lts.
17657 - Tinta esmalte a base de água, de 1º linha. Cores escuras a escolher conforme necessidade), com acabamento brilhante. Embalagem contendo no mínimo 3,6lts.
9519 - Tinta esmalte sintético, solv, 1º linha. Cores claras 3,6lts
Tinta esmalte sintético a base de solvente, de 1º linha. Cores claras (Creme, Bege, Cinza, Branca, palha, areia, etc... Cor a escolher conforme necessidade). Embalagem
contendo no mínimo 3,6lts.
9518 - Tinta esmalte sintético, 1º linha. Cores escuras 3,6lts
Tinta esmalte sintético a base de solvente, de 1º linha. Cores escuras a escolher conforme necessidade). Embalagem contendo no mínimo 3,6lts.
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