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ANEXO - TERMO Nº 000101/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002699

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000011/2020 002389/2019

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

ALICATE DE CORTE FRONTAL 7"

descrição:
- forjado em aço cromo vanádio
- cabeça e articulação polidas com acabamento acetinado
por banho de níquel contra oxidação
- cabo revestido em plástico anti-deslizante, com mola
parágrafo para retorno e trava de segurança
- têmpera totalizar na mandíbula frontal
- têmpera por indução sem gume de corte
- comprimento: 7
- modelo profissional

216,008,00 27,000UN003 STARFER001

ALICATE PRENSA TERMINAL-CRIMPADOR

descrição:
- alicate prensa terminal-crimpador;
- modelo: compressao;
- terminal compressao: rj-45 (8p8c) rj-12 (6p6c) rj-11 (4p4c);
- capacidade: 0,25~10 mm²;
- tipo bico: fixo;
- cabo: isolado;
- funcao adicional: cortador, decapador;
- conforme norma: norma atual vigente;
- modelo profissional

718,5015,00 47,900UN006 FERTAK002

ALICATE REBITADOR 4 PONTAS

descrição:
- alicate rebitador
- corpo fabricado em aço estampado
- com trava de proteção no cabo
- cabo revestido com plástico de ótima qualidade
- para aplicação de rebites de alumínio até 4,8 mm
- com chave e pontas
- comprimento: 10

acompanha 4 bicos:
3/32  2,40 mm
1/8  3,20 mm
5/32  4,00 mm
3/16  4,80 mm

408,5019,00 21,500UN009 STARFER003

AUTO-NIVELADOR A LASER MODELO PROFISSIONAL

descrição:
- auto-nivelador em linha a laser
- precisão mínima de 3mm cada 9m
- com base magnética 360º
- operação com 2 botões
- indicador de alinhamento vertical - setup rápido
- alojamento protegido por cobertura de borracha
- proteção do dispositivo óptico completo

4.130,007,00 590,000UN014
LASER
LEVEL

004
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- alarme de desnivelamento mínimo de 4º
- linha vertical projetada no eixo vertical e horizontal
- linha brilhante (1mw) permite até 15m de visibilidade
- base universal para parede
- com utilização de baterias e proteção para as mesmas
- tempo de nivelação do laser de no máximo 4 segundos
- auto nivelamento de eixo horizontal e vertical ao pressionar
o botão
- indicador de bateria baixa

especificações técnicas:
- fonte de luz: diodo a laser semicondutor
- comprimento de onda do laser: visível, mínimo de 630 – 680
nm
- potência do laser: - faixa de trabalho: mínimo +/- 30 m (100
pés)
- precisão (prumo): mínimo +/- 6 mm por 9 mm (+/- 1/4” por 30
pés)
- precisão (nível): mínimo +/- 3 mm por 9 mm (+/- 1/8” por 30
pés)

BOLSA PARA FERRAMENTA

descrição:
- bolsa para ferramentas em lona reforçada,
- alça de nylon,
- reforço metálico na parte superior,
- alça para transporte,
- ziper reforçado,
- fundo plástico reforçado a prova d´agua,
- abertura total 22 divisões / bolsos sendo 12 internos e 10
externos uso geral de ferramentas e acessórios
- cor: amarelo com preto
- dimensões: 43x24x30 cm

1.540,0020,00 77,000UN016 FORTGPRO005

BROCA ACO RAPIDO 10MM
1.284,00120,00 10,700UN019 IRWIN006

BROCA ACO RAPIDO 5MM
478,80120,00 3,990UN023 IRWIN007

BROCA ACO RAPIDO 6MM
586,60140,00 4,190UN024 IRWIN008

BROCA ACO RAPIDO 8MM
823,20140,00 5,880UN026 LOTUS009

BROCA CHATA 3/4
648,75125,00 5,190UN030 MTX010

BROCA PARA CONCRETO 10MM
491,40105,00 4,680UN032 MTX011

BROCA PARA CONCRETO 5MM

- produto de 1ª linha
260,40105,00 2,480UN037 MTX012

BROCA PARA CONCRETO 8MM

- produto de 1ª linha
449,40105,00 4,280UN039 MTX013

BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 1/2

- produto de 1ª linha
788,00100,00 7,880UN041 MTX014

BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 3/4

- produto de 1ª linha
1.665,60120,00 13,880UN043 MTX015

BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 5/8

- produto de 1ª linha
1.537,00100,00 15,370UN044 MTX016

CANIVETE

descrição:
- canivete para enxertia com espatula;
- aplicacao: agricultura, floricultura;
- caracterisitcas: estrutura: fabricado em aco

1.990,0050,00 39,800UN047 CELARIAMB017
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cromo-vanadio, temperado em forno de atmosfera
controlada;
- lamina: material: polida, com perfil especial;
- dimensao: comprimento:75mm, espessura: 2,5mm; -
espatula:material: acrilico;
- cabo: em madeira;

CAVADEIRA RETA/LISA EM FERRO MACICO

descricão:
- boca 8,0 cm
- bola do cabo 5,0 cm de diametro
- fenda com no minimo 15 cm
- comprimento total no minimo 1,5 m
- bitola de 1

2.044,4038,00 53,800UN051 FERREIRAO018

CHAVE AJUSTAVEL 10" - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- confeccionada em aço cromo vanádio
- comprimento: 250 mm (10)
- capacidade de abertura da boca: 28 mm (1.3/32)

628,8024,00 26,200UN052 FERREIRAO019

CHAVE DE GRIFO 10"

descrição:
- chave para tubos 10
- abertura de 42 mm
- aço cromo vanádio
- modelo profissional
- corpo e mandíbulas forjadas em aço crv e temperadas;
porca reguladora de abertura em ferro fundido;
- abertura dos mordentes regulável;

636,0030,00 21,200UN054 STARFER020

CHAVE DE GRIFO 12"

descrição:
- chave para tubos 12
- aço cromo vanádio
- modelo profissional
- corpo e mandíbulas forjadas em aço crv e temperadas;
porca reguladora de abertura em ferro fundido;
- abertura dos mordentes regulável;

620,0025,00 24,800UN055 FERTAK021

CHIBANCA COM CABO

descrição:
- chibancas: cabo de madeira resistente com 90 cm,
- pintura eletrostática a pó.

2.241,0045,00 49,800UN060 FERREIRAO022

COLHER PARA PEDREIRO 8"

descrição:
- colher de pedreiro;
- material: aco carbono forjado quadrada temperada em todo
corpo da peca;
- tamanho:8
- dimensoes: 315 x 105 x 110mm.
- peso: 0,29kg;
- acabamento: pintura eletrostatica a po,
- cabo de madeira soldado reforcado.

382,0545,00 8,490UN061 FERREIRAO023

DESEMPENADEIRA DE ACO LISA  18 X 30CM
278,4024,00 11,600UN063 MAX024

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO

descrição:
- dimensões: 2 x 110 x 20 mm
ideal para concreto, reboco, tijolo, refratário, basalto

1.039,50110,00 9,450UN068 MAX025

DISCO DE CORTE PARA FERRO 4. ½  X1MM
332,00200,00 1,660UN070 MAX065

DISCO DIAMANTADO TURBO
630,0070,00 9,000UN073 MAX026
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descrição:
- dimensões: 2 x 110 x 20 mm
ideal para granito, marmores, telhas de fibrocimento

ENGATE FLEXIVEL DE PVC 1/2" X 30CM CROMADO
2.210,00130,00 17,000UN076 ASTRA027

ESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA 7 DEGRAUS -
PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- indicada para uso doméstico.
- confeccionada segundo as normas abnt;
- material alumínio, 7 degraus, lados da escada: 02;
- dobrável, degraus de alumínio com sistema antiderrapante
com tapetes, pés antiderrapantes.
peso aproximado suportado 120 kg
- prazo de garantia mín. 1 ano

2.220,0015,00 148,000UN082 BOTAFOGO028

ESCADA EXTENSIVA EM FIBRA DE VIDRO 3 METROS -
PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- comprimento ajustável e constituída por duas partes, uma
fixa e outra móvel.
- montantes: perfis laterais das escadas  confeccionados
em fibra de vidro.
- degraus: degraus fabricados com alumínio 6061 com
espessura e formatos desenvolvidos para proporcionar alta
resistência à tração e formato em d.
- arroelas de reforço estrutural em todos os degraus.
- ferragens utilizadas  galvanizadas eletroliticamente com
todas as porcas  autotravantes.
- sapatas de borracha antiderrapante.
possuem também arroelas de reforço estrutural em todos os
degraus.
- capacidade de trabalho 120 kg
- medindo 3 metros fechada

3.984,006,00 664,000UN084 COGUMELO029

ESCADA MULTIFUNCIONAL EM ALUMINIO 4 X3 COM
PLATAFORMA  - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- escada multifuncional em alumínio 4 x 3 com plataforma

2.040,006,00 340,000UN085 ALULEV030

ESQUADRO PROFISSIONAL 12"

descrição:
- base em metal
- acabamento em verniz
- comprimento: 12 (305 mm)

171,7017,00 10,100UN094 VONDER031

FERRO DE SOLDA 750W - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- ferro de solda 750w
- cabo fabricado em madeira
- material resistente
- tensão: 110 v
- potência: 750 w
- temperatura 550°c, controlada linearmente
- aquecimento em aproximadamente 3 segundos

810,005,00 162,000UN096
ESTANHAD

OR
032

FERRO DE SOLDAR TIPO MACHADINHA 250W 127V -
PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- ferro de soldar tipo machadinha 250w-127v;
- produto certificado;
- ponta de longa durabilidade de cobre tratada;
- resistencia de mica;
- temperatura maxima 450º c;
- cabo de forca certificado pelo inmetro ;
- ponta com acabamento de 18 mm ;

657,003,00 219,000UN097 WORKER033
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- com empunhadura ergonomica e resistencia substituivel;

FORMAO PROFISSIONAL DE 1/4 - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
formão de madeira ¼x6mm - aço endurecido e temperado -
cabo anatômico

218,9022,00 9,950UN100 PACETTA034

FURADEIRA INDUSTRIAL 5/8 - PROFISSIONAL

descrição:
- capacidade de perfuração:
concreto: aproximadamente 30/20 mm ø
aço: aproximadamente 16/10 mm ø
madeira: aproximadamente 50/30 mm ø
- potência mínima 900 watts
- mandril: 5/8 - 16 mm
- bivolt

6.100,005,00 1.220,000UN102 VONDER035

JOGO DE CHAVE BIELA - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- chave biela, jogo; tipo: l; modelo: sextavado; material: aco
cromo vanadio sae 6150; acabamento: cromado;
composicao: 7 x 7mm, 8 x 8mm, 9 x 9 mm, 10 x 10 mm, 12 x
12 mm, 13 x 13 mm, 14 x 14 mm, 15 x 15 mm, 16 x 16 mm, 17
x 17 mm, 18 x 18 mm, 19 x 19 mm, 20 x 20 mm, 21 x 21 mm e
22 x 22 mm.

3.850,0025,00 154,000JG104 STELS036

JOGO DE CHAVE TIPO ALLEN - PRODUTO DE 1  LINHA

descrição:
- jogo chave, material aço cromo vanádio,
- tipo allen, componentes 1.5, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm, -
acabamento superficial fosfatizado
- modelo profissional

470,0025,00 18,800JG109 EDA037

JOGO DE FERRAMENTAS ISOLADAS 1000V �- PRODUTO
DE 1  LINHA

descrição:
conjunto profissional de ferramentas isoladas 1000v
com mala e divisórias para o adequado acondicionamento
das ferramentas, para técnicos eletricistas atuantes em
áreas de baixa tensão 1000 v ac/1500 vdc (nr-10).
contendo:
01 chave fixa uma boca 10 mm,
01 chave fixa uma boca 11 mm
01 chave fixa uma boca 12 mm
01 chave fixa uma boca 13 mm
01 chave fixa uma boca 14 mm
01 chave fixa uma boca 17 mm
01 chave fixa uma boca 19 mm
01 chave fixa uma boca 22 mm
01 chave estrela uma boca com inclinação 10 mm
01 chave estrela uma boca com inclinação 11 mm
01 chave estrela uma boca com inclinação 12 mm
01 chave estrela uma boca com inclinação 13 mm
01 chave estrela uma boca com inclinação 14 mm
01 chave estrela uma boca com inclinação 17 mm
01 chave estrela uma boca com inclinação 19 mm
01 chave estrela uma boca com inclinação 22 mm

17.440,008,00 2.180,000JG112 SATA038

JOGO SERRA COPO 19MM A 76MM COM 14 PECAS -
PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- jogo serra copo 19mm a 76mm – com 14 peças
- para madeira macia e dura, madeira folheada, placas de
aglomerado revestidas, plásticos, pvc.
-utilizada em passa-tubos, canos de respiração, ventilação,
furos para caixas de aparelhagem e derivação

2.628,0012,00 219,000JG116 GUEPAR039

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- dentes temperados
rotações aproximadas recomendadas com ø 25 mm: 1.500
r.p.m., com ø 50 mm: 800 r.p.m., com ø 100 mm: 200 r.p.m.

LAMINA DE 02 PONTAS PARA ROCADEIRA 305MM X
25,4MM 4.500,00300,00 15,000UN117 AFIAÇO066

LANTERNA SUPER LED POTENCIA 5000W - PRODUTO DE
1A LINHA

descrição:
- lanterna super led
- alta luminosidade de luz com no mínimo14000 lumens de
potencia 5000 w.
- intensidade de feixe luminoso, com alcance de no mínimo
900 metros (local escuro) com foco fechado
- 3 modos de operação, sendo baixa, alta e strobo
- led quadrado com zoom de foco regulavel variando de x1 a
x2000.
- led vida util de 50.000 a 1000.000.
- bateria recarregavel.

2.020,0020,00 101,000UN118 XHP040

LAVADORA DE ALTA PRESSAO - PROFISSIONAL
cabeçote de latão; motor de indução; bico de alta e baixa
pressão; rodas grandes e de baixo centro de gravidade;
com 3 pistões de aço inox; tubeira de aço inox; com alça de
transporte; dosador de detergente integrado e espaço para
armazenar o cabo elétrico e a mangueira.
potência (kw) 1,5/2,2; tensão (v) 110; pressão (bar)
1160(80)/1600(110); vazão (l/h) 400/500; frequência (hz)
60; sucção do detergente (l/h) 30; nível de ruído (db) 81;
dimensão aproximada (mm) (cxlxa) 570x320x330; peso
aproximado 17 kg.

7.090,0010,00 709,000UN120 POWER068

LIXADEIRA MODELO PROFISSIONAL - PRODUTO DE 1A
LINHA

descrição:
- lixadeira angular profissional potencia 2100 watts,
- rotação sem carga 5.000 min.
- disco de lixa 7 (178mm),
-  rebolo do copo 5 (125mm),
- escova de aço 5 (125mm),
- eixo m 14, peso 4,2kg, 115/127 e 220/230v.
- com disco de borracha,
- arruela,
- kit de acessórios

2.862,006,00 477,000UN122
RYOBI
POWER

041

MANGUEIRA DE NIVEL ROLO 100 METROS - PRODUTO DE
1A LINHA

descrição:
- mangueira de nível em silicone 5/16×1,5
- rolo com 100 metros

2.106,0018,00 117,000RL124 MANTAC042

MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2'' X 2,0 MM ROLO COM 50
METROS - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- mangueira em pvc (externa) / poliéster trançado
(intermediário)
- para jardim 1/2
- sem engate
- rolo com 50 metros
- fabricada em material de alta resistencia
- diâmetro interno: 1/2
- espessura: 2,0 mm

4.250,0050,00 85,000RL125 MANTAC043

MARRETA TIPO OITAVADA 1,5KG

descrição:
- marreta; formato: oitavada;
- peso: 1,5 kg;

700,0035,00 20,000UN128 FERREIRAO044
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- material marreta: aco carbono sae 1045;
- tratamento: forjado / temperado;
- acabamento: jateado;
- material cabo: cabo-madeira;
- acabamento cabo: envernizado;
- fixacao cabo: cunha;

MARRETA TIPO OITAVADA 1KG - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- marreta; formato: oitavada;
- peso: 1 kg;
- material marreta: aco carbono sae 1045;
- tratamento: forjado / temperado;
- acabamento: jateado;
- material cabo: cabo-madeira;
- acabamento cabo: envernizado;
- fixacao cabo: cunha;

462,0028,00 16,500UN130 FERREIRAO045

MARRETA TIPO OITAVADA 5KG

descrição:
- marreta; formato: oitavada;
- peso: 5 kg;
- material marreta: aco carbono sae 1045;
- tratamento: forjado / temperado;
- acabamento: jateado;
- material cabo: cabo-madeira;
- acabamento cabo: envernizado;
- fixacao cabo: cunha;

1.230,0020,00 61,500UN132 FERREIRAO046

MARTELO PICADOR DE SOLDA SEM MOLA

usado para remoção de escórias e impurezas provenientes
dos processos de soldagem.

510,0015,00 34,000UN133 VONDER064

MARTELO TIPO UNHA 27 CM

descrição:
- martelo unha, carpinteiro;
- material cabeca: forjado e temperado em aco carbono; -
acabamento: pintura eletrostatica;
- comprimento: 27 cm;
- material cabo: madeira de lei;
- acabamento cabo: polido e envernizado;

985,0050,00 19,700UN135 PACETTA047

METRO DUPLO DE MADEIRA 2 METROS

descrição:
- fabricado em madeira flexivel,
- dobradica em chapa de funcionamento macio e leve
- medidas em milímetro e em polegada em ambos os lados
- cor da superfície: natural
- numeração e régua pirografada na madeira
- articulável para os dois lados.
- comprimento de 2 metros.

623,0035,00 17,800UN136 MONFORT048

MOITOES 100 MM X 20" COM GARRA - PRODUTO DE 1A
LINHA

descrição:
- moitões 100 mm x 20.
- com 3 roldanas.
- roldanas em ferro fundido cinzento.
- ganchos forjados.
- acabamento: galvanizado.
- diâmetro externo da roldana: 100 mm
para cabo manilha: 3/4
capacidade no gancho: 1800 kg

710,002,00 355,000PAR138 WORKER049

PENEIRA PARA AREIA ARO 55CM FINA

descrição:
425,0025,00 17,000UN146 SAO JORGE050

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

- peneira para areia,
- em arame,
- aro 55 cm fina
- arco em madeira

PENEIRA PARA FEIJAO ARO 55CM FINA

descrição:
- peneira para feijão,
- em arame,
- aro 55 cm fina
- arco em madeira

380,0020,00 19,000UN148 SAO JORGE051

PICARETA COM CABO - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- produzida em aço carbono de alta qualidade,
- temperado, pintura eletrostática na cor vermelha
- cabo em madeira maciça e de qualidade, medindo 120 cm.
- produto de 1ª linha

1.990,0050,00 39,800UN149 FERREIRAO052

PLAINA ELETRICA MANUAL 82 MM

descrição:
- plaina eletrica 82 mm: potencia minima 600 watts; rotacao
16.000 (rpm); profundidade de corte por passada 1mm
(1/32); alimentacao 110v; garantia: 01 ano

2.310,006,00 385,000UN151 FORTG053

PRUMO DE CENTRO 1KG

descrição:
- prumo de centro para pedreiro 1kg
- corpo em aço de alta resistência
- calço guia em aço
- cordão nylon de 2 metros
- produto de 1ª linha

528,0020,00 26,400UN156 STARFER054

PULVERIZADOR MANUAL AGRICOLA COM BOMBA
COSTAL
com as seguintes características: com capacidade mínima
do tanque de 20 litros; pressão de 0,20 a 0,40 mpa; diâmetro
da taça: 45 mm; kit com 03 bicos: pulverização setorial,
cônica e pulverização ajustável.

1.600,0010,00 160,000UN158 PALISAD067

RISCADOR DE AZULEJO 13CM - PRODUTO DE 1A LINHA

- produto de 1ª linha
30,802,00 15,400UN166 CORTAG055

ROLDANA METALICA 16CM - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- capacidade máxima: 150 kg
- diâmetro: 16 cm
- dimensões (c x l x a): 24.00 x 16.20 x 6.50 centímetros

270,0010,00 27,000UN169 KALA056

SERRA BI-METAL TAMANHO 12" - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- barra bi-metal
- tamanho: 12 (300mm)
- produto de 1ª linha

1.020,00150,00 6,800UN170 FRESA057

SERROTE PROFISSIONAL TAMANHO 20"

descrição:
- serrote; modelo: profissional;
- tamanho: 20 ;
- material lamina: aco temperado;
- passo: 7 z/;
- material cabo: madeira;

627,0030,00 20,900UN172 FERREIRAO058

SOPRADOR TERMICO PARA ELETRODUTO MODELO
PROFISSIONAL - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:

459,003,00 153,000UN174 GAMMA059
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- soprador térmico: pistola de ar quente com regulagem de
fluxo e de temperatura em três estágios;
- tensão: 127v;
- temperatura (ºc) de 350ºc a 550°c.
- potência (w) de 1000w a 2000w;
- com kit

SUPORTE FIXO PARA MANGUEIRAS DE 30 A 50 METROS -
PRODUTO DE 1A LINHA

- produto de 1ª linha

3.550,0025,00 142,000UN176 FERREIRAO060

TORQUES DE ARMADOR N  10 - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- torquês de armador 10
- aço temperado tratamento térmico por indução na zona de
corte
- tratamento térmico integral cabo plastisol

400,0025,00 16,000UN179
SAO

ROMAO
061

TRENA 8 METROS - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- trena 8m
- fita em aço temperado;
- graduação em milímetros e polegadas;
- corpo em plástico abs;
- trava para fixar a fita métrica;
- cinta para facilitar o transporte;
- freio duplo;
- fita com 3 rebites para maior segurança;
- tamanho: 8 meros

752,0040,00 18,800UN182
WORKER
TOOLS

062

TRENA TRADICIONAL EM FITA 50 METROS

descrição:
- trena tradicional em fita;
- material do corpo: plastico abs;
- material da fita: fibra de vidro;
- acabamento/tratamento: recoberta com poliamida; -
rebobinamento: manivela dobravel;
- graduacao: milimetro, centimetro, metro e polegada; -
dimensao da fita: 25 x 0,2 mm;
- comprimento: 50 m;
- travamento: sem trava;
- acondicionamento: acondicionado em estojo de plastico
abs;
- detalhe: possuir estojo aberto para permitir lavagem e
limpeza da fita;
- certificacao: inmetro;
- unidade de fornecimento: unidade

495,0015,00 33,000UN183 STARTA063

LIXEIRA PUBLICA LATAO 100 LITROS COM SUPORTE.

descrição:
meio tambor reciclado medindo 42,5 x 59 cm. com 4 pés de
encaixe. tambor com 4 alças em tubo nas laterais.
pintura de qualidade com adesivo de informação frontal
com suporte chumbador de 1 m; 2 pés em tubo no mínimo
2.1/2”; suporte de encaixe nos pés do tambor em x.

41.000,00250,00 164,000UN185 BRUTU069

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              153.532,70

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              153.532,70

MBA MATERIAL BRUTU ACABAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI:                        153.532,70
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