
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000076/2022

FABRIK SOLUCAO EIRELI

CNPJ:  12.691.335/0001-82

CÓRREGO SAO JOSE, SN - ZONA RURAL - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - TERMO Nº 000076/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003177

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000015/2022 002659/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

LIXEIRA PUBLICA TAMBOR 200 LITROS
.tambor de aço reaproveitado 85cm x 59cm capacidade 200
lts com pintura em esmalte sintético cor a ser definida pelo
contratante 4 alças em tubo para facilitar retira dos resíduos
fundo com furos no fundo pés em vergalhão com adesivo
informativo 22x22cm arte do adesivo a ser definida pela
contratante

36.000,000250,00 144,0000UN150 FABRIK090

LIXEIRA PUBLICA TAMBOR 200 LITROS
tambor de aço reaproveitado 85cm x 59cm capacidade 200
lts com pintura em esmalte sintético cor a ser definida pelo
contratante 4 alças em tubo para facilitar retira dos resíduos
fundo com furos no fundo pés em vergalhão com adesivo
informativo 22x22cm arte do adesivo a ser definida pela
contratante

108.000,000750,00 144,0000UN151 FABRIK094

PEV - PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA 200 LTS -
MEDINDO 1,75M X 0,62M X 0,64 M
.(alt x larg x comp) estrutura em metalon 20x30x1,2mm
revestido em madeira 2,2 cm (eucalipto tratado) madeira
lixada e envernizada madeira fixada com parafuso frances
galvanizado com porca devidamente coberto com telha
ecológica acompanha 1 latão de 200 lts com alças com porta
frontal 1m x 62cm para retirada dos resíduos parte de trás
totalmente fechada com madeira adesivo informativo na
porta 22x22cm arte dos adesivos a ser definida pela
contratante

44.178,00037,00 1.194,0000UN188 FABRIK093

PEV - PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA 400 LTS -
MEDINDO 1,75M X 0,62M X 1,50 M
.(alt x larg x comp) estrutura em metalon 20x30x1,2mm
revestido em madeira 2,2 cm (eucalipto tratado) madeira
lixada e envernizada madeira fixada com parafuso frances
galvanizado com porca devidamente coberto com telha
ecológica acompanha 2 latões de 200 lts com alças com 2
portas frontais 1m x 62cm para retirada dos resíduos parte
de trás totalmente fechada com madeira adesivos
informativos nas duas portas 22x22cm arte dos adesivos a
ser definida pela contratante

69.303,00039,00 1.777,0000UN190 FABRIK092

PEV - PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA 1.400 LTS -
MEDINDO 1,75M X 1,0 M X 1,0 M
.(alt x larg x comp) estrutura em metalon 20x30x1,2mm
galvanizado todo confeccionado em chapa galvanizada
devidamente coberto com chapa galvanizada acondiciona
aproximadamente 1.400 litros com suporte para big bag
possui tampa frontal 36x95cm para entrega do material
portão na parte de trás do ponto para retirada do bag pintura
em esmalte sintético cor a ser definida pelo contratante
adesivos, frontal e nas laterias 60x90cm arte dos adesivos a
ser definida pela contratante

73.815,00037,00 1.995,0000UN192 FABRIK091

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              331.296,000

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              331.296,000

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

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

ALICATE DE BICO MEIA CANA 6"

descrição:
- alicate de bico;
- modelo do bico: meia cana;
- tamanho: 6;
- material: aco carbono especial forjado;
- tratamento: temperado;
- acabamento: fosfatizado;
- isolamento: abnt nbr 9699 - 1 kv;
- suporte plastico;
- conforme norma: din 5745;

34,7002,00 17,3500UN001 KALA001

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

138,0002,00 69,0000UN003 LEETOOLS002

ALICATE DE PRESSAO COM DENTES ENDURECIDOS

descrição:
- alicate de pressão: mordentes forjados em aço carbono
especial e temperados.
- corpo formado por chapas conformadas.
- acabamento cromado.
- abertura variável.;
- possui alavanca para destravar.
- mordentes com perfil triangular.
- suporte plástico.
- tamanho: 10;
- dimensões (axlxc): 7 x 2 x 22,5 cm;
- peso: 600 g.
- produto de 1º linha

90,0003,00 30,0000UN004 EMBRAR003

ALICATE DECAPADOR / DESENCAPADOR DE FIO

descrição:
- alicate decapador / desencapador fio;
- modelo: batente controle diametro do fio;
- material corpo: aco carbono;
- tratamento superficial: fosfatizado;
- material cabo: polipropileno;
- isolacao: nbr 9699 - 1 kv;
- comprimento: 8 ;
- capacidade: 0,2~6 mm²; dureza lamina: 52~57 hrc;

234,0004,00 58,5000UN005 EDEIA-PRO004

ALICATE REBITADEIRA

descrição:
- rebitador manual tipo alavanca.
- permite a regulagem do curso na aplicação dos rebites ,
- capacidade para rebites de alumínio: 1/8 (3,2mm); 5/32
(4,0mm); 3/16 (4,8mm); 1/4 6,2mm)
- capacidade para rebites de aço: 1/8 (3,2mm); 5/32 (4,0mm);
3/16 (4,8mm)
- capacidade para rebites de inox: 1/8 (3,2mm); 5/32
(4,0mm); 3/16 (4,8mm)

119,7003,00 39,9000UN008 WORKER005

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
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ALICATE UNIVERSAL 8"

descrição:
- alicate universal 8
- forjada e temperada em aço carbono;
- cabos ergonômicos com isolamento 1000 v;
- produto em conformidade com a nbr 9699 e nr 10 ;

119,4006,00 19,9000UN010 BOLTH006

APARADOR DE CERCA VIVA BPA-440 COM EIXO 8MM
PARA ROCADEIRA 1.176,0002,00 588,0000UN011 TERRA007

BALDE PARA CONCRETO 12 LITROS
186,00020,00 9,3000UN014

TERRAPLA
S008

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

788,0004,00 197,0000UN015 LOTUS009

BROCA ACO RAPIDO 1/2MM
1.500,000100,00 15,0000UN017 BOLTH010

BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 1/2

- produto de 1ª linha
985,000100,00 9,8500UN046 BOLTH011

BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 3/4

- produto de 1ª linha
1.490,000100,00 14,9000UN048 BOLTH012

BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 5/8

- produto de 1ª linha
1.575,000100,00 15,7500UN049 BOLTH013

CABO PARA ENXADA OU ENXADAO

cabo para enxada ou enxadão, fabricado em madeira de alta
qualidade proporcionando resistência e durabilidade.
com acabamento lixado.
altura: 150 cm

270,00030,00 9,0000UN051 EUCALIPTO014

CAIXA PLASTICA MULTIUSO 22 LITROS PARA MISTURAR
MASSA - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- caixa plastica multiuso 22l
- medidas aproximadas 60x39x14cm

161,50010,00 16,1500UN052 BOLTH015

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;

167,6004,00 41,9000UN062 FOXLUX016

DESEMPENADEIRA PLASTICA PARA GRAFIATO 28 X 16CM
144,00010,00 14,4000UN075 GUEPAR017

DISCO DE CORTE PARA FERRO 6MM X 150MM X 210MM
900,000100,00 9,0000UN080 BOLTH018

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

descrição:
- indicada para uso doméstico.

1.025,0005,00 205,0000UN093 BOTAFOGO019
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- 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

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

1.590,0003,00 530,0000UN095 REFOC020

ESMERILHADEIRA MODELO PROFISSIONAL

descrição:
- esmerilhadeira angular;
- potencia minima: 2.200 watts;
- rotacao sem carga: 8.500 min 1;
- disco de desbaste 4 1/2 (115 mm);
- disco de corte 7 (180 mm) eixo m 14;
- peso aproximado: 4,9 kg; 115 ~ 127 v;
- itens adicionais: acompanham empunhadeira auxiliar,
flange, porca de aperto, chave de pinos, capa de protecao.

1.522,0002,00 761,0000UN099
TRAMONTIN

A
021

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

3.218,0002,00 1.609,0000UN114 HAMEER022

JOGO DE CHAVE HEXAGONAL - PRODUTO DE 1  LINHA

descrição:
- jogo de chave hexagonal;
- 9 chaves hexagonais 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10; clam pack;
- altura: 2,00 centímetros;
- profundidade: 21,00 centímetros.

130,0005,00 26,0000JG120 MILLA023

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

120,0005,00 24,0000JG121 KALA024

JOGO DE CHAVES FIXAS COM 16 UNIDADES DE 6MM A
22MM - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição
- jogo de chaves fixas
- forjada em aço din 31 crv 3 e temperada ;
- cabeça usinada ;

480,0005,00 96,0000JG122 KALA025

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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- abertura da boca calibrada;
- acabamento cromado;
- marcação por estampagem a frio;
- din 3110;
- aplicações : afrouxar e apertar parafusos e porcas
sextavadas e quadradas
- composição: conjunto com 16 unidades com tamanhos de
6mm à 22mm.

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

7.330,0002,00 3.665,0000JG124 LEE TOOLS026

JOGO DE SERRA COPO DIAMANTADA  - PRODUTO DE 1A
LINHA

descrição:
- jogo de serra copo 19-25-35-40-53 diamantada
- 53mm para concreto, parede e construção, ardósia, piso
granito com haste padrão para perfuração de até 30cm
profundidade, com haste para madriol de 3/8, ½. corte seco
ou refrigerado.

624,0002,00 312,0000JG126
FLASH

STONES
027

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.

1.040,00010,00 104,0000UN132 TATICA028

MARRETA 1 KG

descrição:
- marreta; material: aco;
- material do cabo: madeira:
- cabo: com alma;
- pesando: 1kg
- unidade de fornecimento: unidade;

124,5005,00 24,9000UN159 TENACE029

MARRETA TIPO OITAVADA 0,5 KG

descrição:
79,5005,00 15,9000UN160 BRASIL030

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
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- marreta; formato: oitavada;
- peso: 0,5 kg;
- material marreta: aco carbono sae 1045;
- tratamento: forjado / temperado;
- acabamento: jateado;
- material cabo: cabo-madeira;
- acabamento cabo: envernizado;
- fixacao cabo: cunha;

MARRETA TIPO OITAVADA 1,5KG

descrição:
- marreta; formato: oitavada;
- peso: 1,5 kg;
- material marreta: aco carbono sae 1045;
- tratamento: forjado / temperado;
- acabamento: jateado;
- material cabo: cabo-madeira;
- acabamento cabo: envernizado;
- fixacao cabo: cunha;

110,0005,00 22,0000UN161 BRASIL031

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;

435,0005,00 87,0000UN165 FERREIRAO032

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

878,0002,00 439,0000UN196 SA TOOLS035

PRUMO DE CENTRO 300GR - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- prumo de centro para pedreiro 300 gr
- corpo em aço de alta resistência
- calço guia em aço
- cordão nylon de 2 metros
- produto de 1ª linha

240,00010,00 24,0000UN199 VONDER039

REGUA EM ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 METROS

descrição:
- em alumínio leve e resistente, super reforçada
- medida de 2 metros
- com tampas nas pontas
- utilizada para rebocar paredes, contra-piso, colocar
cerâmica e azulejos.
- resistência à cal e a cimento
- com tampas nas extremidades
- resistente a corrosão
- reciclável
- produto de 1ª linha

480,00015,00 32,0000UN207 ALUREC036

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

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

560,00080,00 7,0000UN213 COLLINS037

SERRA TICO TICO POTENCIA: 650W

descrição:
- serra tico tico; potencia: 650w; capacidade de corte de

740,0002,00 370,0000UN216
SIGA

TOOLS
038
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madeira: 90mm; capacidade de corte de aluminio: 20mm;
numero de rotacoes: 500 - 3-100 min-1; quatro estagios de
controle de velocidade; acompanha chave allen, lamina de
serra, protetor de cavacos, maleta de tranporte, kit extracao
de po; tensao: 127v;
-  produto 1ª linha.

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

descrição:
- 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

180,0001,00 180,0000UN219 GAMA033

TESOURA CORTA CABOS - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- lâminas forjadas em aço cromo molibdênio.
- cabos em alumínio injetado.
- mandíbulas e articulação polidas.
- empunhadura em pvc
- têmpera por indução no gume de corte.
- camada de isolamento em pvc.
- isolação elétrica de 1.000 v c. a.
- produto em conformidade com a iec 60900 e nr 10.
- tamanho: 24

198,0002,00 99,0000UN222 MTX034

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

292,90010,00 29,2900UN226 COLLINS040

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

590,00010,00 59,0000UN227 THOMPSON041

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              32.065,800

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              32.065,800

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem
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ALICATE REBITADEIRA

descrição:
- rebitador manual tipo alavanca.
- permite a regulagem do curso na aplicação dos rebites ,
- capacidade para rebites de alumínio: 1/8 (3,2mm); 5/32
(4,0mm); 3/16 (4,8mm); 1/4 6,2mm)
- capacidade para rebites de aço: 1/8 (3,2mm); 5/32 (4,0mm);
3/16 (4,8mm)
- capacidade para rebites de inox: 1/8 (3,2mm); 5/32
(4,0mm); 3/16 (4,8mm)

39,9001,00 39,9000UN008 WORKER042

BROCA ACO RAPIDO 1/2MM
75,0005,00 15,0000UN017 BOLTH043

BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 1/2

- produto de 1ª linha
98,50010,00 9,8500UN046 BOLTH044

BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 3/4

- produto de 1ª linha
149,00010,00 14,9000UN048 BOLTH045

BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 5/8

- produto de 1ª linha
157,50010,00 15,7500UN049 BOLTH046

ESMERILHADEIRA
motor com 900w de potência;
capa de proteção 5”/125 mm com sistema de fixação por
parafuso;
rotação 2800 a 11000 rpm;
diâmetro do disco 125mm;
rosca do eixo 59*54,5mm;
tamanho do punho m14 5/8;
cortes e desbastes em materiais metálicos, como ferro e
aço, corte em alvenaria e concreto;
voltagem 127 volts
interruptor dois sentidos
garantia: 12 meses sobre defeito de fabricação.

428,0001,00 428,0000UN098 HAMMER056

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

3.218,0002,00 1.609,0000UN114 HAMEER054

JOGO DE CHAVE HEXAGONAL - PRODUTO DE 1  LINHA

descrição:
- jogo de chave hexagonal;
- 9 chaves hexagonais 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10; clam pack;
- altura: 2,00 centímetros;
- profundidade: 21,00 centímetros.

26,0001,00 26,0000JG120 MILLA047

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

24,0001,00 24,0000JG121 KALA048

JOGO DE SERRA COPO DIAMANTADA  - PRODUTO DE 1A
LINHA

descrição:
- jogo de serra copo 19-25-35-40-53 diamantada
- 53mm para concreto, parede e construção, ardósia, piso
granito com haste padrão para perfuração de até 30cm

312,0001,00 312,0000JG126
FLASH

STONES
049
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profundidade, com haste para madriol de 3/8, ½. corte seco
ou refrigerado.

REGUA EM ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 METROS

descrição:
- em alumínio leve e resistente, super reforçada
- medida de 2 metros
- com tampas nas pontas
- utilizada para rebocar paredes, contra-piso, colocar
cerâmica e azulejos.
- resistência à cal e a cimento
- com tampas nas extremidades
- resistente a corrosão
- reciclável
- produto de 1ª linha

64,0002,00 32,0000UN207 ALUREC051

SERRA MARMORE
placa base de fácil remoção e ajuste (de 0º, 15º, 30º e
45º);
capacidade máxima de corte: 90 – 40,3 mm/45 – 26 mm;
capacidade máxima de disco: 125 mm;
capacidade mínima de disco: 105 mm;
cortes retos, curvos e em ângulos 45º +;
cortes de pisos e revestimentos, lajotas, tijolos, telhas,
mármore e granito em geral;
cortes de pias, rodapés, soleiras e corrimão;
cortes de paredes (tijolos, alvenaria etc), para instalação de
conduíte e tubulação de água;
corte em madeira.
potência: 1500w
velocidade s/carga (rpm) 12.200
conteúdo da embalagem: 01 serra mármore, 01 kit
refrigeração (mangueira, torneira e adaptador), 01 disco, 01
maleta plástica.
voltagem: 127 volts
garantia: 12 meses sobre defeito de fabricação.

397,5001,00 397,5000UN214 PHILCO055

SERRA TICO TICO POTENCIA: 650W

descrição:
- serra tico tico; potencia: 650w; capacidade de corte de
madeira: 90mm; capacidade de corte de aluminio: 20mm;
numero de rotacoes: 500 - 3-100 min-1; quatro estagios de
controle de velocidade; acompanha chave allen, lamina de
serra, protetor de cavacos, maleta de tranporte, kit extracao
de po; tensao: 127v;
-  produto 1ª linha.

370,0001,00 370,0000UN216
SIGA

TOOLS
052

TESOURA CORTA CABOS - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- lâminas forjadas em aço cromo molibdênio.
- cabos em alumínio injetado.
- mandíbulas e articulação polidas.
- empunhadura em pvc
- têmpera por indução no gume de corte.
- camada de isolamento em pvc.
- isolação elétrica de 1.000 v c. a.
- produto em conformidade com a iec 60900 e nr 10.
- tamanho: 24

99,0001,00 99,0000UN222 MTX050

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;

59,0001,00 59,0000UN227 THOMPSON053
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- 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.517,400

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.517,400

00006 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOSLocal

MarcaItem

ALICATE DE BICO MEIA CANA 6"

descrição:
- alicate de bico;
- modelo do bico: meia cana;
- tamanho: 6;
- material: aco carbono especial forjado;
- tratamento: temperado;
- acabamento: fosfatizado;
- isolamento: abnt nbr 9699 - 1 kv;
- suporte plastico;
- conforme norma: din 5745;

138,8008,00 17,3500UN001 KALA057

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

552,0008,00 69,0000UN003 LEETOOLS058

ALICATE DE PRESSAO COM DENTES ENDURECIDOS

descrição:
- alicate de pressão: mordentes forjados em aço carbono
especial e temperados.
- corpo formado por chapas conformadas.
- acabamento cromado.
- abertura variável.;
- possui alavanca para destravar.
- mordentes com perfil triangular.
- suporte plástico.
- tamanho: 10;
- dimensões (axlxc): 7 x 2 x 22,5 cm;
- peso: 600 g.
- produto de 1º linha

300,00010,00 30,0000UN004 EMBRAR059

ALICATE DECAPADOR / DESENCAPADOR DE FIO

descrição:
- alicate decapador / desencapador fio;
- modelo: batente controle diametro do fio;
- material corpo: aco carbono;
- tratamento superficial: fosfatizado;
- material cabo: polipropileno;
- isolacao: nbr 9699 - 1 kv;
- comprimento: 8 ;
- capacidade: 0,2~6 mm²; dureza lamina: 52~57 hrc;

351,0006,00 58,5000UN005 EDEIA-PRO060

ALICATE REBITADEIRA 199,5005,00 39,9000UN008 WORKER061
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descrição:
- rebitador manual tipo alavanca.
- permite a regulagem do curso na aplicação dos rebites ,
- capacidade para rebites de alumínio: 1/8 (3,2mm); 5/32
(4,0mm); 3/16 (4,8mm); 1/4 6,2mm)
- capacidade para rebites de aço: 1/8 (3,2mm); 5/32 (4,0mm);
3/16 (4,8mm)
- capacidade para rebites de inox: 1/8 (3,2mm); 5/32
(4,0mm); 3/16 (4,8mm)

ALICATE UNIVERSAL 8"

descrição:
- alicate universal 8
- forjada e temperada em aço carbono;
- cabos ergonômicos com isolamento 1000 v;
- produto em conformidade com a nbr 9699 e nr 10 ;
- tamanho: 8 (polegadas.

199,00010,00 19,9000UN010 BOLTH062

BALDE PARA CONCRETO 12 LITROS
186,00020,00 9,3000UN014

TERRAPLA
S

063

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

985,0005,00 197,0000UN015 LOTUS064

BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 1/2

- produto de 1ª linha
197,00020,00 9,8500UN046 BOLTH065

BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 3/4

- produto de 1ª linha
149,00010,00 14,9000UN048 BOLTH066

BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS - 5/8

- produto de 1ª linha
472,50030,00 15,7500UN049 BOLTH067

CABO PARA ENXADA OU ENXADAO

cabo para enxada ou enxadão, fabricado em madeira de alta
qualidade proporcionando resistência e durabilidade.
com acabamento lixado.
altura: 150 cm

90,00010,00 9,0000UN051 EUCALIPTO068

CAIXA PLASTICA MULTIUSO 22 LITROS PARA MISTURAR
MASSA - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- caixa plastica multiuso 22l
- medidas aproximadas 60x39x14cm

161,50010,00 16,1500UN052 BOLTH069

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;

209,5005,00 41,9000UN062 FOXLUX070

DISCO DE CORTE PARA FERRO 6MM X 150MM X 210MM
450,00050,00 9,0000UN080 BOLTH071

ESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA 7 DEGRAUS - 1.025,0005,00 205,0000UN093 BOTAFOGO072
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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

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

3.218,0002,00 1.609,0000UN114 HAMEER073

JOGO DE CHAVE HEXAGONAL - PRODUTO DE 1  LINHA

descrição:
- jogo de chave hexagonal;
- 9 chaves hexagonais 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10; clam pack;
- altura: 2,00 centímetros;
- profundidade: 21,00 centímetros.

130,0005,00 26,0000JG120 MILLA074

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

120,0005,00 24,0000JG121 KALA075

JOGO DE CHAVES FIXAS COM 16 UNIDADES DE 6MM A
22MM - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição
- jogo de chaves fixas
- forjada em aço din 31 crv 3 e temperada ;
- cabeça usinada ;
- abertura da boca calibrada;
- acabamento cromado;
- marcação por estampagem a frio;
- din 3110;
- aplicações : afrouxar e apertar parafusos e porcas
sextavadas e quadradas
- composição: conjunto com 16 unidades com tamanhos de
6mm à 22mm.

480,0005,00 96,0000JG122 KALA076

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

7.330,0002,00 3.665,0000JG124 LEE TOOLS077
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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

JOGO DE SERRA COPO DIAMANTADA  - PRODUTO DE 1A
LINHA

descrição:
- jogo de serra copo 19-25-35-40-53 diamantada
- 53mm para concreto, parede e construção, ardósia, piso
granito com haste padrão para perfuração de até 30cm
profundidade, com haste para madriol de 3/8, ½. corte seco
ou refrigerado.

1.560,0005,00 312,0000JG126
FLASH

STONES
078

MARRETA 1 KG

descrição:
- marreta; material: aco;
- material do cabo: madeira:
- cabo: com alma;
- pesando: 1kg
- unidade de fornecimento: unidade;

124,5005,00 24,9000UN159 TENACE079

MARRETA TIPO OITAVADA 0,5 KG

descrição:
- marreta; formato: oitavada;
- peso: 0,5 kg;
- material marreta: aco carbono sae 1045;
- tratamento: forjado / temperado;
- acabamento: jateado;
- material cabo: cabo-madeira;
- acabamento cabo: envernizado;
- fixacao cabo: cunha;

95,4006,00 15,9000UN160 BRASIL080

MARRETA TIPO OITAVADA 1,5KG

descrição:
- marreta; formato: oitavada;
- peso: 1,5 kg;
- material marreta: aco carbono sae 1045;
- tratamento: forjado / temperado;
- acabamento: jateado;
- material cabo: cabo-madeira;
- acabamento cabo: envernizado;
- fixacao cabo: cunha;

132,0006,00 22,0000UN161 BRASIL081

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;

522,0006,00 87,0000UN165 FERREIRAO082

PRUMO DE CENTRO 300GR - PRODUTO DE 1A LINHA

descrição:
- prumo de centro para pedreiro 300 gr
- corpo em aço de alta resistência
- calço guia em aço
- cordão nylon de 2 metros
- produto de 1ª linha

120,0005,00 24,0000UN199 VONDER085

SERRA BI-METAL TAMANHO 12" - PRODUTO DE 1A LINHA
700,000100,00 7,0000UN213 COLLINS083
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descrição:
- barra bi-metal
- tamanho: 12 (300mm)
- produto de 1ª linha

SERRA MARMORE MODELO PROFISSIONAL

descrição:
- serra mármore 1400w para corte até 45º e diâmetro disco
de até 125 mm ou 5 polegadas.127volts

828,0002,00 414,0000UN215 BRATUS088

SERRA TICO TICO POTENCIA: 650W

descrição:
- serra tico tico; potencia: 650w; capacidade de corte de
madeira: 90mm; capacidade de corte de aluminio: 20mm;
numero de rotacoes: 500 - 3-100 min-1; quatro estagios de
controle de velocidade; acompanha chave allen, lamina de
serra, protetor de cavacos, maleta de tranporte, kit extracao
de po; tensao: 127v;
-  produto 1ª linha.

740,0002,00 370,0000UN216
SIGA

TOOLS
084

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

292,90010,00 29,2900UN226 COLLINS086

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

590,00010,00 59,0000UN227 THOMPSON087

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS:              22.648,600

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS:              22.648,600

00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LIMPEZA P. E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LIMPEZA P. E TURISMOLocal

MarcaItem

MOTOSSERRA PROFISSIONAL PARA PODAS DE
ARVORES EM ALTURA
descrição:
- potência mínima de 1.4 kw/cv
- relação peso/potência (kg/kw) 2.35
- nível de pressão sonora db(a) 101
- nível de potência sonora db(a) 112 -116
- nível de vibração esquerda/direita m/s² 3.4/3.6
- motor econômico

9.480,0006,00 1.580,0000UN175 VULCAN089
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- tensor lateral da corrente
- tampa do tanque manual
- sistema antivibratório
- gancho de suporte;
- produto de primeira linha similar às marcas husquarna, stihl
ou makita

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LIMPEZA P E TURISMO:              9.480,000

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LIMPEZA P E TURISMO:              9.480,000

FABRIK SOLUCAO EIRELI:                        401.007,800
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