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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017  
PREGÃO Nº 013/2017. 
PROCESSO Nº 026/2017 
 
VALIDADE: 12 meses 
 
Aos 06 (seis) dias do mês de Julho de 2017, na sala de licitações, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada na Rua São José, nº. 977, centro, nesta cidade, o 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Pe. José Maurício Gomes, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 013/2017, TIPO MENOR PREÇO, por deliberação do pregoeiro 
oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 026/2017 
RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta 
ata,  beneficiário JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA , localizado na rua 
Professor Abeylard, n°. 3.707, no bairro JK, na cidade de Sete Lagoas, estado de 
Minas Gerais, cujo CNPJ é 65.100.026/0001-57, neste ato representado por Mônica 
Pontelo Pires de Oliveira, conforme quadro abaixo: 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO 
ITEM 

 
QUANTIDADE/ VALOR  

Órgão gerenciador Total a ser 
registrada e 
limite por 
adesão 

Limite decorrente 
de adesões 

QUANT R$ UN R$ 
TOTAL 

QUANT R$ QUANT R$ 

01 ABRAÇADEIRA 
PLÁSTICA TOP 3/4" 
Abraçadeira PVC 
condulete top 3/4. 
Fabricado em pvc, 
antichama, atendendo 
à norma internacional 
IEC 614. Dimensões: 
03 cm de altura, 03 cm 
de profundidade e 02 
cm de largura. 

40 2,30 92,00 40 92,00 200 460,00 
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02 ABRAÇADEIRA U 1/2" 
AÇO GALVANIZADO 
Abraçadeira tipo U 1/2 
em aço galvanizado. 
Indicada para fixação 
de eletrodutos. 
Acabamento zincado, 
resistência. Contra 
oxidação/corrosão. 
Fabricada em aço 
carbono e  acabamento 
zincado. 

30 0,25 7,50 30 7,50 150 37,50 

03 ABRAÇADEIRA U 3/4" 
AÇO GALVANIZADO 
Abraçadeira tipo U 3/4 
em aço galvanizado. 
Indicada para fixação 
de eletrodutos. 
Acabamento zincado, 
resistência contra 
oxidação/corrosão. 
Fabricada em aço 
carbono e  acabamento 
zincado. 

30 0,28 8,40 30 8,40 150 42,00 

04 ALAVANCA DE AÇO 
SEXTAVADA 
Forjada em aço 
especial (ABNT 1045 
retificado) sextavada e 
com as pontas 
temperadas. Ponta e 
pá reta. Comprimento 
total da alavanca: 72 - 
1,80 m. Pintado preto 
fosco, corpo 25mm, 
ponta 66mm. 

2 43,00 86,00 2 86,00 10 430,00 
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05 ALICATE UNIVERSAL 
PARA 1000 V- 8" 
Alicate universal; 
fabricado em aço 
cromo-vanádio polido;  
cabo isolado 1000v; 
medida: 8”; adequada 
para puxar, prender, 
enrolar, deformar e 
cortar arames e chapas 
finas. 

2 16,84 33,68 2 33,68 10 168,40 

07 ARAME 
GALVANIZADO Nº 14 
Arame galvanizado, 
diâmetro de 1 mm, 
utilização em situações 
onde os materiais 
fiquem expostos, cor 
prata, rolo de 25 
metros. 

5 10,00 50,00 5 50,00 25 250,00 

08 ARAME 
GALVANIZADO Nº 18 
Arame galvanizado, 
diâmetro de 1.24mm, 
para uso em telas e 
outras finalidades 
industriais, cor prata, 
rolo de 1kg. 

10 13,00 130,00 10 130,00 50 650,00 

09 ARAME RECOZIDO Nº 
16 
Arame recozido 
1,65mm n. 16. Com 
elevado grau de 
maleabilidade. 
Produzido de acordo 
com a norma nbr 
5589/82, resistência à 
tração de até 40 
kgf/mm². Rolo de 1kg. 

5 9,50 47,50 5 47,50 25 237,50 
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10 ARCO DE SERRA 
PROFISSIONAL EM 
ALUMÍNIO 
Arco de serra; leve e 
prático; tensionado 
com uma porca 
borboleta; estrutura e 
cabo fechado em 
alumínio; cabo 
ergonômico; tamanho 
de serra indicada: 12”; 
utilização: indicada 
para tubos de pvc, aço 
entre outros. 

2 16,10 32,20 2 32,20 10 161,00 

12 ARGAMASSA PRÉ 
FABRICADA DE 
CIMENTO ACI 
Argamassa pré 
fabricada em cimento 
ACI, aplicação em 
assentamento de 
revestimentos 
cerâmicos, pisos e 
paredes.indicada 
também para uso sobre 
gesso acartonado em 
ambientes internos. De 
acordo com NBR 
14081-1/2012. Saco de 
20 kg. 

20 6,00 120,00 20 120,00 100 600,00 
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13 ARGAMASSA PRÉ 
FABRICADA DE 
CIMENTO ACII 
Argamassa pré 
fabricada em cimento 
CII, aplicação em 
assentamento de 
revestimentos 
cerâmicos, pisos e 
paredes. Indicada 
também para uso sobre 
gesso acartonado em 
ambientes internos. De 
acordo com NBR 
14081-1/2012. Saco de 
20 kg. 

20 13,60 272,00 20 272,00 100 1.360,00 

14 ARGAMASSA PRÉ 
FABRICADA DE 
CIMENTO ACIII 
Argamassa pré 
fabricada em cimento 
CIII, aplicação em 
assentamento de 
revestimentos 
cerâmicos, pisos e 
paredes. Indicada 
também para uso sobre 
gesso acartonado em 
ambientes internos. De 
acordo com NBR 
14081-1/2012. Saco de 
20 kg. 

20 20,40 408,00 20 408,00 100 2.040,00 

15 BARRA DE ROSCA 
SEM FIM 1M 1/4" barra 
de rosca sem fim 1m 
com cem roscas e cem 
arruelas. 

10 1,99 19,90 10 19,90 50 99,50 

16 BARRA DE ROSCA 
SEM FIM 1M 3/8" barra 
de rosca sem fim 1m 
com cem roscas e cem 
arruelas. 

10 3,70 37,00 10 37,00 50 185,00 
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19 BARRA DE 
VERGALHÃO 4,2MM 
O ferro de construção 
4,2 mm, superfície 
nervurada. Produzido 
rigorosamente de 
acordo com as 
especificações da 
norma NBR 7480;  
espessura: 4,2mm. 
Comprimento: 12m. 

40 5,50 220,00 40 220,00 200 1.100,00 

23 BOTA PVC PRETA 
CANO CURTO TIPO 
GALOCHA 
Bota pvc cano curto. 
Ideal para locais que 
necessitam proteção 
dos pés contra 
materiais pesados e 
contra impactos; tipo 
galocha; indicado para 
indústria química, 
mineradoras, 
siderúrgicas, 
construção civíl. Cano 
curto: 230 mm. Solado 
desenho anti-
derrapante de fácil 
limpeza / higienização.  
Numeração de 38 a 43. 

12 36,00 432,00 12 432,00 60 2.160,00 
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24 Botina de segurança 
sem biqueiras de aço 
Bota de segurança 
confeccionada todo 
couro vaqueta com 
curtimento 
atravessado, 1,8/2,0 
mm linhas de 
espessura. 
Fechamento em 
elástico 
proporcionando maior 
praticidade ao vesti-lo. 
Possui biqueira plástica 
que é leve, 
antimagnética, 
anticorrosiva. Forração 
em tecido transpirável 
que promove mais 
conforto e evita que o 
pé encoste diretamente 
na matéria prima do 
calçado, palmilha de 
montagem em poliéster 
resinado 
fixada/costurada junto 
ao cabedal (processo 
strobel), solado em pu 
bi densidade bicolor 
com sistema de 
absorção de impacto, 
injetado diretamente ao 
cabedal, possui 
biqueira de plástico. 
Indicada para proteção 
dos pés contra agentes 
cortantes e queda de 
objetos. 

30 45,70 1.371,00 30 1.371,00 150 6.855,00 

25 BRAÇADEIRA 
PLÁSTICA TOP 1" 
Abraçadeira PVC 
condulete top 1. 
Produto fabricado em 
pvc, antichama (não 
propagam chama), 
atendendo à norma 
internacional IEC 614. 

24 2,40 57,60 24 57,60 120 288,00 
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26 BRAÇADEIRA 
PLÁSTICA TOP 3/4" 
Abraçadeira pvc 
condulete top 3/4. 
Produto fabricado em 
pvc, antichama (não 
propagam chama), 
atendendo à norma 
internacional IEC 614. 

30 2,30 69,00 30 69,00 150 345,00 

27 BROCA COM VIDEA 
10,00 MM 
Broca de widea para 
alvenaria 10,00 mm. 
Perfuração de paredes, 
tijolos, contra-pisos, 
lajes e alvenaria. 
Padrão dimensional 
conforme norma 
din8039. Ponta de 
metal duro (widea). 
Utilização em 
furadeiras de impacto. 
Diâmetro de corte 10,0 
mm (3/8). Comprimento 
120 mm. 

10 8,15 81,50 10 81,50 120 978,00 

28 BROCA COM VIDEA 
6,00 MM 
Broca de wídea 6 x 100 
mm. Indicada para uso 
em concreto, alvenaria, 
entre outros. Possui 
ponta de metal 
duro/vídea. Conta com 
acabamento niquelado, 
que assegura maior 
resistência contra 
oxidação/corrosão . 
Diâmetro da broca 
(mm): 6,00 mm; 
diâmetro da broca 
(pol): 15/64 ; 
comprimento total da 
broca (mm): 100 mm. 

10 4,30 43,00 10 43,00 150 645,00 
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29 BROCA COM VIDEA 
8,00 MM 
Broca de widea 8,00 
mm; corpo em aço 
temperado de alta 
tenacidade garantindo 
vida util prolongada. 
Cobertura de níquel: 
resistência contra 
corrosão. Fixação de 
pastilha por brasagem; 
usada para furação de 
pisos, azulejos, 
concreto e materiais de 
alvenaria em geral. 

10 6,90 69,00 10 69,00 50 345,00 

31 BROCA DE 3/8" COM 
VIDEA 
Broca de 3/8 com 
videa. Com pastilha de 
metal duro; 
acabamento brilhante; 
ideal para construção e 
alvenaria. 

10 9,30 93,00 10 93,00 50 465,00 

33 BROCA DE AÇO 
RÁPIDO 1/2" 
Broca de aço rápido 
1/2 indicada para uso 
em metais ferrosos e 
não ferrosos. Diâmetro 
da broca (pol): 0.1/2  
comprimento total da 
broca : 151,0 mm série 
da broca: normal tipo 
de afiação da broca: 
normal sentido de corte 
da broca: corte à direita 
tipo de hélice da broca: 
normal tipo de haste da 
broca: 
paralela/cilíndrica tipo 
de canal da broca: 
helicoidal norma DIN: 
338 

10 30,50 305,00 10 305,00 50 1.525,00 
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35 BROCA DE AÇO 
RÁPIDO 3/16" 
Broca de aço rápido 
3/16; para metais; 
canal helicoidal; HSS - 
aço rápido; haste 
paralela; diâmetro: 
3/16; comprimento 
total: 86 mm. 

10 6,40 64,00 10 64,00 50 320,00 

37 BROCA DE AÇO 
RÁPIDO 4,00 MM 
Broca em aço rápido; 
haste cilíndrica e corte 
á direita; medida: 4 
mm; aço cromo 
vanádio de elevada 
durabilidade; 
acabamento oxidado; 
menor de geração de 
rebarbas na saída do 
furo. 

10 4,00 40,00 10 40,00 50 200,00 

41 BROCA DE AÇO 
RÁPIDO PARA 
MADEIRA DE 1/4" 
Broca de aço rápido 
para madeira de 1/4. 
Fabricada em aço 
cromo sae 52100,  
haste cilíndrica. 
Diâmetro: 1/4 (400mm), 
peso: 59gr. 

10 11,10 111,00 10 111,00 50 555,00 
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43 BROCA PARA TELHA 
FIBROCIMENTO 
ALONGADA  932 
Broca para telha 
fibrocimento alongada. 
Fabricada em aço 
cromo sae 52100, 
haste cilíndrica; 
utilização em 
motoserras ou 
furadeiras elétricas 
manuais, furadeiras 
estacionárias e 
motoserras; rosca com 
geometria especial 
para favorecer a 
remoção dos cavacos 
de madeira durante a 
perfuração. Utilizadas 
principalmente na 
perfuração de postes, 
telhados de 
fibrocimento e caibros 
de madeira em geral. 

6 17,50 105,00 6 105,00 30 525,00 

45 BUCHA UNIVERSAL 
PARA  OCO EM 
NYLON 
Bucha de fixação multi-
uso para bases 
maciças ou ocas. 
Produzida com nylon 
virgem. Pode-se utilizar 
parafuso tipo madeira 
ou chipboard entre os 
diâmetros 6,0 a 8,0 
mm, com comprimento 
de 60 mm mais a 
espessura do objeto a 
ser fixado. Contração 
com efeito nó em 
bases ocas. Pacote 
com 100 peças. 

5 0,20 1,00 5 1,00 25 5,00 

46 CABECEIRA DIREITA 
PARA CALHA 28" 
cabeceira para calha 
em aço galvanizado 28 
para o lado direito. 

5 2,50 12,50 5 12,50 25 62,50 
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47 CABECEIRA 
ESQUERDA PARA 
CALHA 28" cabeceira 
para calha em aço 
galvanizado 28 para o 
lado esquerdo. 

5 2,50 12,50 5 12,50 25 62,50 

49 CABO PARA ROLO 
230MM - PINTURA 
Cabo de plástico e 
metal para rolo de 
pintura de 230mm.  
Suporte em aço 
galvanizado e cabo 
anatômico. Uso para 
diversos tipos de rolos. 

4 6,75 27,00 4 27,00 20 135,00 

50 CADEADO E-25 
Cadeado e-25, corpo 
em latão maciço com 
haste em aço. Os 
cadeados pado 
possuem um sistema 
de cementação no 
gancho, que dificulta o 
corte e arrombamento, 
garantindo assim maior 
segurança e 
durabilidade ao 
produto. Tamanho: 25 
mm. 

12 11,00 132,00 12 132,00 60 660,00 

51 CADEADO E-35 
Cadeado e-35, corpo 
em latão maciço com 
haste em aço. Os 
cadeados pado 
possuem um sistema 
de cementação no 
gancho, que dificulta o 
corte e arrombamento, 
garantindo assim maior 
segurança e 
durabilidade ao 
produto. Tamanho: 35 
mm. 

12 16,00 192,00 12 192,00 60 960,00 
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52 CAIXA D'ÁGUA DE 
5000 LITROS 
Caixa dágua fabricada 
em polietileno de média 
densidade; capacidade 
de armazenamento de 
5000 litros; sistema de 
fechamento total e 
seguro;  marcação para 
furos no corpo da 
caixa; de acordo com  
nbr 14799 e nbr 15682; 
superfície interna lisa 
que evita incrustações. 

2 2.000,00 4.000,00 2 4.000,00 10 20.000,00 

54 CAL BRANCO PARA 
PINTURA 7KG 
Cal branco para 
pintura, barra lisa, 
reboco, reboco fino, 
tratamento de água, 
usos diversos 
(sinalizador de campos 
esportivos, 
desinfectantes de 
fossas, proteção a 
estabulos, galinheiros e 
árvores, regulador de 
ph em tratamento de 
água servidas em 
indústrias, entre outros. 
Embalagem de 7kg. 

150 5,60 840,00 150 840,00 750 4.200,00 

55 CAL SUPER FILITO 
PARA REBOCO 20KG 
Cal super filito para 
utilização em reboco e 
reboco fino. 
Embalagem de 20kg. 

40 5,60 224,00 40 224,00 200 1.120,00 

56 CALHA 
GALVANIZADA 
MOLDURA 28" 
Calha coletora de água 
pluvial, moldura 28, 2m 
de comprimento. 
Fabricado em aço 
galvanizado. 

10 27,00 270,00 10 270,00 50 1.350,00 
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58 CÂMARA DE AR 
PARA CARRINHO DE 
MÃO 3,25 X 8  
Câmara de ar 3,25 x 8, 
pressão máxima 
recomendada da 
camara de ar: 25 
lbf/pol². Carga máxima 
de 100kg. Para 
carrinhos de mão, tipo 
plataforma e carrinhos 
para transporte. 

10 13,50 135,00 10 135,00 50 675,00 

59 CANELEIRA DE 
COURO - PERNEIRA 
Perneira de couro 
ecológico, 
confeccionado em 
sintético. Fechamento 
em velcro garantindo 
assim o fechamento 
seguro.dimensões 
aproximadas 40 x 
22cm (c x l). 

4 43,00 172,00 4 172,00 20 860,00 

60 CANO AZUL PARA  
DESCARGA 
Tubo de descarga de 
pvc para válvula de 
descarga 40 x 38mm 
com joelho azul. 

6 3,90 23,40 6 23,40 30 117,00 
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61 CAPA DE CHUVA PVC 
COM CALÇA 
TAMANHO GRANDE 
Capa de chuva em pvc 
com 280 micras de 
espessura, costura de 
ótima qualidade em 
solda eletrônica. Com 
forro de poliéster com 
mangas longas, capuz, 
fechamento frontal com 
quatro botões plásticos 
de pressão com calça 
de proteção para chuva 
e respingos como água 
e alguns produtos 
químicos leves, produto 
leve, flexível e 
confortável. 
Confeccionada em pvc 
com forro de poliéster, 
costuras através de 
solda eletrônica. 
Tamanho grande. 

6 36,26 217,56 6 217,56 30 1.087,80 
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62 CAPA DE CHUVA PVC 
COM CALÇA 
TAMANHO MÉDIO 
Capa de chuva em pvc 
com 280 micras de 
espessura, costura de 
ótima qualidade em 
solda eletrônica. Com 
forro de poliéster com 
mangas longas, capuz, 
fechamento frontal com 
quatro botões plásticos 
de pressão com calça 
de proteção para chuva 
e respingos como água 
e alguns produtos 
químicos leves, produto 
leve, flexível e 
confortável. 
Confeccionada em pvc 
com forro de poliéster, 
costuras através de 
solda eletrônica. 
Tamanho médio. 

6 35,60 213,60 6 213,60 30 1.068,00 
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63 CAPACETE DE 
SEGURANÇA COM 
VISEIRA ACRÍLICA 
Capacete de 
segurança com protetor 
facial acrílico; protetor 
facial confeccionado 
em material plástico 
incolor, com cerca de: 
150 mm de altura e 290 
mm de largura; 200 
mm de altura e 290 mm 
de largura; ou 250 mm 
de altura e 290 mm de 
largura. O visor é 
fixado em um suporte 
(basculante) 
confeccionado de 
plástico preto em forma 
de arco e preso através 
de pinos plásticos e 
fixados nas hastes 
também de material 
plástico preto, que, por 
sua vez, é encaixada 
nas fendas laterais do 
casco do capacete; 

3 69,00 207,00 3 207,00 15 1.035,00 
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66 CAVADEIRA MÉDIA - 
COM CABO 
Cavadeira média com 
cabo. Temperada em 
todo o corpo da peça, 
proporcionando maior 
resistência e menor 
desgaste durante o 
uso. Fabricada em aço 
carbono especial de 
alta qualidade com 
pintura eletrostática a 
pó e proteção contra 
oxidação. Cabo 
produzido com madeira 
de origem renovável. 
Utilizada na agricultura 
jardinagem e 
construção civil, para 
cavar e retirar a terra 
numa única 
operação.tamanho: 
150cm. 

2 20,60 41,20 2 41,20 10 206,00 

67 CHAVE DE CANO 14" 
Chave de grifo para 
tubos 14 (tipo 
americana); cabeça e 
castanha em aço-liga 
de alta resistência 
mecânica;  cabo em 
ferro fundido nodular; 
cabo com pintura 
eletrostática; modelo 
especial para trabalhos 
pesados e mordentes 
com tratamento térmico 
especial; capacidade 
de abertura 60 mm; 
para tubos até 2. 

2 31,00 62,00 2 62,00 10 310,00 
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68 CHAVE DE CANO 18" 
Chave de grifo para 
tubos 18; cabeça e 
castanha em aço-liga 
de alta resistência 
mecânica;  cabo em 
ferro fundido nodular; 
cabo com pintura 
eletrostática; modelo 
especial para trabalhos 
pesados e mordentes 
com tratamento térmico 
especial; capacidade 
de abertura 76 mm. 

2 42,70 85,40 2 85,40 10 427,00 

69 CHAVE DE ESTRELA 
COM 08 PEÇAS 
Jogo de chave estrela 
de 6 mm á  22 mm com 
8 peças. Produzida em 
aço especial; niquelado 
e cromado; medidas 
diferentes de cada 
lado: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 
11, 12 x 13, 14 x 15, 16 
x 17, 18 x 19 e 20 x 22 
mm. Indicada para 
aperto e desaperto em 
porcas, parafusos 
sextavados e 
dodecagonais 

2 46,50 93,00 2 93,00 10 465,00 
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72 CHAVE GRIFO 1 1/2" 
chave de grifo; 
fabricada em aço 
cromo vanádio, a 
chave grifo possui 
tamanho de 1 1/2 e 
mordentes reforçados. 
Ideal para apertar ou 
afrouxar peças como 
tubos e canos, que 
necessitam de maior 
torque. Produto 
resistente e duradouro; 
produzido em aço 
cromo vanádio; batente 
de segurança em porca 
de ajuste; ideal para 
trabalhos profissionais 
e domésticos; tipo 
sueca; mordentes 
reforçados; melhor 
aderência em canos de 
pvc; abertura total de 
69mm 

1 81,00 81,00 1 81,00 5 405,00 

73 CHAVE GRIFO 14" 
Chave de grifo para 
tubos 14; fabricada em 
aço alto carbono 
forjado; caixa robusta 
em ferro fundido: mais 
eficiência; alta precisão 
de encaixe na 
mandíbula, porca e 
caixa, evita folgas que 
possam comprometer 
seu uso; medidas de 
referência na 
mandíbula, facilitam o 
trabalho indicando o 
diâmetro interno 
aproximado do tubo; 
abertura máxima da 
boca: 3; para tubo até: 
1.1/2. 

1 27,50 27,50 1 27,50 5 137,50 
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74 CHAVE GRIFO 16" 
Chave de grifo para 
tubos 16; fabricada em 
aço alto carbono 
forjado; caixa robusta 
em ferro fundido: mais 
eficiência; alta precisão 
de encaixe na 
mandíbula, porca e 
caixa, evita folgas que 
possam comprometer 
seu uso; medidas de 
referência na 
mandíbula, facilitam o 
trabalho indicando o 
diâmetro interno 
aproximado do tubo; 
abertura máxima da 
boca: 3. 

1 36,50 36,50 1 36,50 5 182,50 

75 CHAVE INGLESA 
250MM 
Chave inglesa 10 pol 
fosfatizada 250mm. 
Acabamento em preto 
fosfatado. Escala 
métrica e em 
polegadas na cabeça. 
Tratamento anti-
corrosivo. 
Comprimento de 10 
polegadas ou 250 mm. 
Norma ansi b107.8m. 

1 28,70 28,70 1 28,70 5 143,50 
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77 CHIBANCA AÇO 
CARBONO 
TEMPERADO 
Picareta chibanca aço 
carbono cabo 90 cm. 
Picareta forjada em aço 
carbono especial; 
temperada em todo o 
corpo da peça,com 
maior resistência e 
menor desgaste 
durante o uso; lâmina 
com fio feito em 
máquinas de desbaste 
automatizadas; pintura 
eletrostática a pó com 
maior proteção contra 
oxidação; cabo 
produzido com madeira 
de origem renovável e  
com sistema de 
encabamento com 
bucha plástica, 
garantindo a fixação do 
cabo com a lâmina e 
evitando que o mesmo 
se solte com o uso. 
Peso bruto: 2,70 kg. 

2 38,00 76,00 2 76,00 10 380,00 

79 CILINDRO PARA 
FECHADURA  STAM 
Cilindro para 
fechaduras da marca 
stam; acompanha duas 
chaves iguais e o 
parafuso de fixação. 

12 13,50 162,00 12 162,00 60 810,00 
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81 CINTO DE 
SEGURANÇA EM 
COURO ARGOLAS 
FIXAS E PORTA 
Confeccionado em 
couro calibrado, com 
duas argolas em “d” de 
aço forjado, fixas ao 
cinto por meio de um 
sobre cinto de uma fita 
cadarço de 50mm com 
uma chapa de aço e 
rebite de cobre, 
equipado com porta-
ferramenta, uma fivela 
com pino utilizada para 
ajuste. Utilizado com 
talabarte de segurança, 
confeccionado em 
tecido nylon revestido 
de borracha 
vulcanizada com faixa 
vermelha no centro, 
indicando limite de vida 
útil, uma fivela com 
pino de aço forjado 
utilizada para ajuste, 
fixa em uma das 
extremidades através 
de chapa metálica e 
rebites de cobre, dois 
mosquetões de aço 
forjado, de dupla trava 
sendo um fixo em uma 
das extremidades 
através de chapa 
metálica e rebite de 
cobre e o outro móvel e 
passador de couro para 
regulagem entre a 
fivela e o mosquetão. 
Indicado para proteção 
do usuário  em 
trabalhos em altura, 
nos serviços de 
eletricidade e telefonia. 

2 94,00 188,00 2 188,00 10 940,00 
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90 DISCO ABRASIVO 
PARA CORTE DE 
METAL 
Disco de corte em aço 
e metais ferrosos em 
geral de 4.1/2 pol. 
Reforçado com 02 
malhas de fibra de 
vidro; disco produzido 
em óxido de alumínio; 
indicados para cortes 
em aço e metais 
ferrosos em geral; 
utilizado juntamente 
com esmerilhadeiras. 

2 3,00 6,00 2 6,00 10 30,00 

91 DISCO DE CORTE DE 
MADEIRA PARA 
MAKITA 
Lâmina em aço 
carbono temperada; 
dentes com ponta de 
metal duro fixados por 
brasagem; dentes 
afiados para cortes 
suaves; ângulo de 
ataque dos dentes 
agressivo para cortes 
rápidos; acompanha 
anel de redução (20-
16mm); 24 dentes; 
velocidade máxima 
detrabalho 80m/s - 
8500 rpm; utilizado 
juntamente com serras 
circulares nos trabalhos 
de corte em madeiras, 
compensados, mdf, 
etc. 

2 14,79 29,58 2 29,58 10 147,90 

92 DOBRADIÇA 2" 
Dobradiça 2 em aço 
carbono cromado. 
Indicada para fixação 
em portas, janelas, 
entre outros. 

24 0,61 14,64 24 14,64 120 73,20 
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94 DOBRADIÇA 3" 
Dobradiça para porta 3. 
Indicada para fixação 
em portas, janelas, 
entre outros. Medida da 
dobradiça (pol): 3. 
Material/acabamento 
da dobradiça : ferro 
polido. 

24 0,90 21,60 24 21,60 120 108,00 

99 ESPUDE PARA VASO 
Espude para vaso 
sanitário 38mm x dn 
40mm; tem como 
função fazer a vedação 
entre o duto de ligação 
e a bacia sanitária 
evitando vazamento, 
ou seja, é 
indispensável no seu 
banheiro. 

16 2,33 37,28 16 37,28 80 186,40 

101 FACÃO EM AÇO 
CARBONO 14" 
Facão fabricado em 
aço carbono de alta 
qualidade; cabo de 
madeira; indicado para: 
camping, abertura de 
trilhas, jardinagem, 
multiuso; medidas: 406 
x 144 x 550 mm 
(tamanho da lâmina x 
cabo x total); tamanho: 
14. 

2 15,61 31,22 2 31,22 10 156,10 

102 FECHADURA 550 
EXTERNA 3 
Fechadura media 
externa. Maçaneta 
faca. Para portas 
metálicas, de ferro ou 
alumínio. 

12 38,50 462,00 12 462,00 60 2.310,00 
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103 FECHADURA PARA 
PORTA METÁLICA 
Fechadura serralheiro 
perfil metálico estreita 
501-502/03 26,5mm 
cromado. Acompanha 
2 chaves e parafusos 
de fixação. 

12 40,30 483,60 12 483,60 60 2.418,00 

105 FITA ZEBRADA  
COMUM 
Rolo de fita em 
polietileno pigmentado 
impresso, espessura 
40 micra.utilizada 
interna e externamente 
na sinalização, 
interdição, balizamento 
ou demarcação em 
geral. 200 m. 

2 8,00 16,00 2 16,00 10 80,00 

106 FIXADOR PARA CAL 
Fixador cola para 
pintura à base de cal e 
tintas em pó. Acelera o 
processo de fixação de 
caiações. Volume (ml): 
150 ml cor do fixador 
de cal: incolor. 

40 0,80 32,00 40 32,00 200 160,00 
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107 FOICE - SEM CABO 
Foice roçadeira sem 
cabo; ideal para cortar 
mato ralo, capoeira e 
pastagens; fabricada 
em aço alto teor de 
carbono, 
proporcionando maior 
resistência mecânica. 
Modelo da foice: 
roçadeira sentido de 
corte da foice: direita 
processo de fabricação 
da foice: forjada tipo de 
olho da foice: redondo 
medida do olho da 
foice: 36,0 mm 
comprimento da lâmina 
da foice: 275,0 mm 
comprimento do 
encaixe da foice: 102,0 
mm. 

2 15,00 30,00 2 30,00 10 150,00 

110 FOLHA DE LIXA DE 
FERRO - 100 
Lixa para ferro nº 100. 
Lixa com costado de 
pano usada no 
lixamento de metais em 
geral, ferro, preparação 
de superfícies, limpeza 
e remoção de 
oxidação, além de 
remover pintura velha. 
Possui uma variedade 
de grãos que permite 
desde o desbaste mais 
pesado até o 
acabamento e 
preparação para 
posterior pintura. Pode 
ser aplicada tanto em 
lixamento manual 
quanto com máquinas 
vibratórias. 

20 2,20 44,00 20 44,00 100 220,00 
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111 FOLHA DE LIXA DE 
FERRO - 150 
Lixa para ferro nº 150. 
Lixa com costado de 
pano usada no 
lixamento de metais em 
geral, ferro, preparação 
de superfícies, limpeza 
e remoção de 
oxidação, além de 
remover pintura velha. 
Possui uma variedade 
de grãos que permite 
desde o desbaste mais 
pesado até o 
acabamento e 
preparação para 
posterior pintura. Pode 
ser aplicada tanto em 
lixamento manual 
quanto com máquinas 
vibratórias. 

20 1,90 38,00 20 38,00 100 190,00 

115 GESSO 1KG 
Gesso indicado para 
revestimento de 
superfícies internas, 
pequenos reparos, 
assentamento de 
molduras de gesso e 
produção de peças 
artesanais. Pode ser 
utilizado em 
revestimento para 
paredes de alvenaria, 
blocos cerâmicos ou de 
concreto. Também 
para lajes e pilares, 
proporcionando um 
belo acabamento. 
Indicado para 
pequenos projetos 
artesanais (placas, 
molduras, estatuetas, 
etc.) E pequenos 
reparos gerais. 
Embalagem de 1kg. 

20 1,95 39,00 20 39,00 100 195,00 
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120 LÂMINA DE SERRA 
MANUAL AÇO 
RÁPIDO 300 MM 12 
POL 24 T 
Lâmina de serra 
manual bimetal flexível 
12 24 dentes por 
polegada; apropriada 
para utilização em 
bancada ou fora dela; 
lâmina de serra semi-
rígida, inquebrável 
durante o uso e à prova 
de 
estilhaçamento.compri
mento: 300 mm; 
largura: 13 mm; 
espessura: 0,60 mm. 

16 5,80 92,80 16 92,80 80 464,00 

122 LAPIS PARA 
PEDREIRO 
Lápis carpinteiro; ideal 
para marcar madeira. 
Seu formato se adéqua 
com facilidade a mão 
evitando que o lápis 
escorregue! Grafite 
forte, não quebra com 
facilidade. 

6 1,20 7,20 6 7,20 30 36,00 

124 LIMA PARA AMOLAR  
SERROTE 
Lima para serrote 6 pol 
com cabo; fabricada 
em aço alto carbono; 
acabamento  
niquelado;  denteado 
tipo murço simples; 
cabo injetado em 
polipropileno; utilizado 
para afiar serrotes 
manuais com dentes 
em ângulos de 60° e 
outros materiais 
cortantes. 

2 5,70 11,40 2 11,40 10 57,00 
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125 LIMA REDONDA 
PARA MOTO  SERRA 
Lima para motosserra 
com cabo de 8 pol;  
indicada para afiar 
correntes de 
motosserra; possui 
formato redondo com 
dentes construídos 
especialmente para 
proporcionar melhor 
operação de afiação; 
conta com cabo 
plástico emborrachado 
que confere melhor 
manuseio; dureza: 63 
HRC; comprimento: 8 
(203mm); diâmetro da 
lima: 3/16  (4,7mm); 
perfil: redonda; tipo de 
picado: picado simples. 

2 4,75 9,50 2 9,50 10 47,50 

126 LINHA PARA 
PEDREIRO 100 M 
Linha para pedreiro lisa 
0,8mmx100m; ideal 
para construções, 
controlando o 
alinhamento das fiadas 
de tijolos, colocação de 
pisos e azulejos, 
mantendo sua altura e 
alinhamento sempre 
nivelados. 100% 
poliamida; proteção uv; 
rolo com 100 metros. 

2 3,95 7,90 2 7,90 10 39,50 
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128 LIXA PARA FERRO 
0,80 
Lixa grão 80; com 
costado de pano, 
usada em lixamentos 
de ferro e metais em 
geral;  possui uma 
variedade de grãos que 
permite desde o 
desbaste mais pesado 
até o acabamento e 
preparação para 
posterior pintura;  pode 
ser aplicada tanto em 
lixamento manual 
quanto com máquinas 
portáteis; indicada para 
remoção de tintas, 
desbaste de massas 
plásticas (rápidas e 
poliéster), preparação e 
nivelamento de 
superfícies; medida 
(comp. X alt.): 225 x 
275mm. 

6 2,30 13,80 6 13,80 30 69,00 

130 LUVA DE LATEX 
NATURAL PARA 
LIMPEZA PESADA - G 
Luva látex forrada 
multiuso g cor amarela 
. Ideal para todas as 
tarefas domésticas. 
Flexíveis e resistentes. 
Bordas ajustadas que 
aumentam a proteção, 
evitando a entrada de 
água. Forro interno. 
100% algodão que 
auxilia na absorção de 
suor, mantendo as 
mãos sempre secas. 

20 4,98 99,60 20 99,60 100 498,00 
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131 LUVA DE LATEX 
PARA LIMPEZA 
PESADA PEQUENA 
MUCAMBO 
Luva de segurança 
mucambo 
confeccionada em látex 
natural cor amarela, 
anatômica, 
acabamento interno 
forrado em algodão 
flocado, antiderrapante 
na palma, face palmar 
dos dedos e ponta dos 
dedos. Utilização em 
reboque, aplicações 
acabamento, limpeza, 
pintura, preparação de 
superfícies, manuseio 
detergente domésticos, 
processamento e 
triagem de resíduos, 
montagem de 
pequenas peças, sem 
óleo ou graxa, coleta 
de lixo, limpeza 
industrial, limpeza e 
manutenção industrial. 
Tamanho pequeno. 

40 4,98 199,20 40 199,20 200 996,00 

133 LUVA RASPA DE 
COURO CANO 
CURTO - 26CM 
Luva em raspa, sem 
costura no dorso, com 
couro para alta 
temperatura, forro em 
grafatex e toda 
costurada com linha 
kevler. Proteção de 
mãos e antebraço 
contra respingos de 
solda, metais em fusão 
e calor radiante e por 
contato. Cano curto - 
26cm. 

10 11,00 110,00 10 110,00 50 550,00 
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134 LUVA RASPA DE 
COURO CANO MÉDIO 
- 39CM 
Luva em raspa, sem 
costura no dorso, com 
couro para alta 
temperatura, forro em 
grafatex e toda 
costurada com linha 
kevler. Proteção de 
mãos e antebraço 
contra respingos de 
solda, metais em fusão 
e calor radiante e por 
contato. Cano médio - 
39cm. 

24 14,50 348,00 24 348,00 120 1.740,00 

135 MACHADO COM 
CABO 
Machado soldado 
cabeça redonda com 
olho; cabo de eucalipto 
com 100 cm; tamanho: 
3.5; utilizado para corte 
de madeira ou outro 
corte que consiste em 
golpear; lâmina 
confeccionada em aço 
com afiamento 
especial. 

2 34,61 69,22 2 69,22 10 346,10 

136 MANGUEIRA DE 
NÍVEL mangueira de 
nível 5/16x1,5mm,  
transparente em pvc 
cristal. 

30 0,79 23,70 30 23,70 150 118,50 
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142 MÁSCARA 
DESCARTÁVEL DE 
POEIRA E NÉVOA 
AZUL 
Máscara respirador 
semi - facial 
descartável e sem 
válvula; filtro químico 
de baixa capacidade, 
pois a manta é 
impregnada de carvão 
ativo para vapores 
orgânicos; modelo 
dobrável, com solda 
por ultrassom em todo 
seu perímetro; 
tamanho único, 
confeccionado com 
filtro de manta sintético 
para uso contra 
aerodispersóides 
(partículas) gerados 
mecanicamente; 
protege as vias 
respiratórias contra 
partículas, poeiras e 
névoas com 
concentração de até 10 
vezes o limite de 
tolerância do produto, 
tais como fibras têxteis, 
cal, cimento e celulose; 
classe pff1. 

40 2,31 92,40 40 92,40 200 462,00 
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145 MASSA CORRIDA 
PVA - BALDE 3,6L 
Massa corrida pva para 
o nivelamento e 
correção de 
imperfeições rasas de 
superfícies internas e 
facilitar o posterior 
revestimento com tinta 
e incrementar a 
estética das superfícies 
quando acabadas. 
Local de aplicação 
interior: reboco, gesso, 
massa fina, 
fibrocimento, concreto, 
blocos de concreto e 
paredes pintadas com 
látex pva ou acrílico 
proporcionando um 
acabamento liso. Balde 
de 3,6l. 

18 16,00 288,00 18 288,00 90 1.440,00 

146 MASSA PARA 
CALAFETAR CINZA 
350G 
Massa adesiva de poli-
isobutileno e cargas 
minerais,  veda fendas, 
orifícios e rachaduras. 
21 filetes. 
Características 
técnicas: sólidos: 99% 
cons.105 a 120. 
Embalagem de 350g. 

8 6,95 55,60 8 55,60 40 278,00 
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147 MOTO PODA 
Motopodador a 
gasolina; haste 
montada regulável; 
refrigeração ar; 
transmissão 
embreagem centrifuga; 
lubrificação do conjunto 
de corte bomba 
automática; punho de 
comando com limitador 
de aceleração; ignição 
magneto cdi; 
carburador de 
membranas; filtro de ar 
tipo espuma; sistema 
de arranque com mola 
retrátil; aplicações em 
sitio, fazendas, podas 
em reflorestamento , 
em prestação de 
serviços, como poda de 
arvores próximas de 
rede elétricas. 

1 700,00 700,00 1 700,00 5 3.500,00 
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151 PÁ DE BICO COM 
CABO 
Pá de bico com cabo 
de eucalipto; esta 
ferramenta é fabricada 
em aço carbono 
especial de alta 
qualidade; é temperada 
em todo o corpo da 
peça, proporcionando 
maior resistência e 
menor desgaste 
durante o uso; recebe 
pintura eletrostática a 
pó, que tem uma 
melhor apresentação 
visual e maior proteção 
contra oxidação; o 
cabo além de possuir 
uma ótima resistência, 
é produzido com 
madeira de origem 
renovável; esta 
ferramenta é utilizada 
na agricultura, 
construção civil e 
horticultura, para juntar 
ou carregar materiais 
diversos; possui furo no 
cabo, para a 
penduração da 
ferramenta. 

10 21,50 215,00 10 215,00 50 1.075,00 

153 PALHA DE AÇO 
Palha de aço nº 1 
média, indicado 
para:limpeza pesada 
construção e reformas. 
Produzida com aço 
carbono. Embalagem 
de 25g. 

50 0,98 49,00 50 49,00 250 245,00 
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155 PARAFUSO COMUM 
MADEIRA 3/8" 
Parafuso madeira 3,8 x 
25 mm. Indicado para 
fixações em madeiras e 
derivados. Pode ser 
utilizado também em 
alvenaria com o auxílio 
de uma bucha. Possui 
acabamento zincado, 
proporcionando maior 
resistência contra 
oxidação/corrosão. 
Conta com cabeça 
chata/cônica que 
oferece acabamento 
rente à superfície. 
Cabeça chata - fenda 
simples; diâmetro do 
parafuso madeira: 3,8 
mm comprimento do 
parafuso madeira: 25,0 
mm diâmetro da 
cabeça do parafuso 
madeira: 7,5 mm 
material do parafuso 
madeira: aço carbono 
acabamento do 
parafuso madeira: 
zincado. Pacote com 
500 unidades. 

4 55,25 221,00 4 221,00 20 1.105,00 

157 PARAFUSO COMUM 
PARA MADEIRA 1/4" 
Parafusos 1/4x60mm, 
cabeça: sextavada, 
rosca: soberba, 
aplicação em madeira. 
Pacote com 500 
unidades. 

4 219,00 876,00 4 876,00 20 4.380,00 
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159 PARAFUSO FRANCÊS  
5/16 X 4,5" 
Parafuso francês 
5/16x4; composição: 
metal; formas de 
utilização: em alvenaria 
ou madeira; 
características 
técnicas: fabricado com 
aço de alta resistência 
a corrosão. Pacote com 
5 unidade, incluindo 
porcas e arruelas para 
fixação. 

20 3,60 72,00 20 72,00 100 360,00 

160 PARAFUSO FRANCÊS 
1/4 X 4" 
Parafuso francês 1/4 x 
4, ansi b 18.5, rosca 
unc asme b 1.1 - 2a 
parafusos - 2b porca, 
material: aço baixo 
carbono fornecido com 
componentes 
desmontados. Pacote 
com 5 unidades, 
incluindo porcas e 
arruelas. 

20 3,90 78,00 20 78,00 100 390,00 

163 PARAFUSO FRANCÊS 
3/8 X 4" 
Parafuso frances 3/8 x 
4, ansi b 18.5, rosca 
unc asme b 1.1 - 2a 
parafusos - 2b, porca, 
material: aço baixo 
carbono fornecido com 
componentes 
desmontados. Pacote 
com 5 unidades, 
incluindo porcas e 
arruelas. 

20 7,60 152,00 20 152,00 100 760,00 
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164 PARAFUSO FRANCÊS 
3/8 X 6" 
Parafuso frances 3/8 x 
6, composição: metal; 
formas de utilização: 
em alvenaria ou 
madeira; 
características 
técnicas; fabricado com 
aço de alta resistência 
a corrosão. 
Embalagem com 5 
parafusos, incluindo 
porcas e arruelas. 
Pacote com 5 
unidades, incluindo 
porcas e arruelas. 

20 6,60 132,00 20 132,00 100 660,00 

165 PARAFUSO FRANCÊS 
5/16 X 6" 
Parafuso frances 5/16 x 
6, composição: metal; 
formas de utilização: 
em alvenaria ou 
madeira; 
características 
técnicas; fabricado com 
aço de alta resistência 
a corrosão. 
Embalagem com 5 
parafusos, incluindo 
porcas e arruelas. 
Pacote com 5 
unidades, incluindo 
porcas e arruelas. 

20 4,50 90,00 20 90,00 100 450,00 
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166 PARAFUSO FRANCÊS 
5/16" X 4" 
Parafuso francês 5/16 x 
4 indicado para 
fixações em geral. Ideal 
para uso em atividades 
na construção naval, 
fixação de corrimão de 
escadas, produção de 
embalagens, paletes, 
suportes para 
eletrodomésticos, 
escadas de madeira, 
ferragens agrícolas, 
placas de sinalização, 
bancos para jardins, 
pontes, portões, cercas 
de madeira, 
vigamentos de casas e 
galpões, carrocerias de 
caminhões, carretas, 
abraçadeiras para 
eletroferragens e 
irrigação, quadras 
esportivas, e também 
na construção de 
trilhadeiras, arados de 
tração animal e 
mecânica, carroças, 
bretes para trabalhar 
com gado, carretas 
para trator, entre 
outros. Possui 
acabamento zincado, 
proporcionando maior 
resistência à 
oxidação/corrosão. 
Embalagem com 5 
peças. 

20 5,85 117,00 20 117,00 100 585,00 
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167 PARAFUSO PARA 
FIXAÇÃO COM 
BUCHA S - 06MM 
Bucha de nylon sem 
anel com parafuso 
cabeça chata fenda 
simples. 
Bucha:6/paraf.:4,2 ; 
fixação em concreto e 
materiais de alvenaria 
maciços. Pacote com 
10 unidades. 

20 1,33 26,60 20 26,60 100 133,00 

168 PARAFUSO PARA 
FIXAÇÃO COM 
BUCHA S - 08MM 
Bucha de nylon sem 
anel com parafuso 
cabeça chata fenda 
simples. Bucha:8; 
fixação em concreto e 
materiais de alvenaria 
maciços. Pacote com 
10 unidades. 

20 2,95 59,00 20 59,00 100 295,00 

169 PARAFUSO PARA 
FIXAÇÃO COM 
BUCHA S - 10MM 
Bucha de nylon sem 
anel com parafuso 
cabeça chata fenda 
simples. Bucha:10; 
fixação em concreto e 
materiais de alvenaria 
maciços. Pacote com 
10 unidades. 

20 2,06 41,20 20 41,20 100 206,00 

170 PARAFUSO PARA 
FIXAÇÃO COM 
BUCHA S - 12MM 
Bucha de nylon sem 
anel com parafuso 
cabeça chata fenda 
simples. Bucha:12; 
fixação em concreto e 
materiais de alvenaria 
maciços. Pacote com 
10 unidades. 

20 2,56 51,20 20 51,20 100 256,00 
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171 PARAFUSO PARA 
TELHA DE  AMIANTO 
Parafuso para fixação 
de telha, utilizado na 
fixação das telhas e 
peças de concordância 
em terças de madeira, 
juntamente com o 
conjunto de vedação 
elástica. Parafusos 
com diâmetro de 8 mm, 
galvanizado a fogo. 
Pacote com 10 
unidades: incluso 
parafusos, arruelas de 
metal e arruelas de 
borracha. 

20 4,50 90,00 20 90,00 100 450,00 

172 PARAFUSO PARA 
TELHA DE FIBRO 
CIMENTO COM 
VEDAÇÃO 
Parafuso de fixação 
para telha de 
fibrocimento / amianto 
com vedação completa. 
Acompanha arruela 
côncoca de pvc e 
arruela côncava de 
ferro. Tamanho do 
parafuso : 11 cm. 
Embalagem com 100 
unidades. 

10 45,00 450,00 10 450,00 50 2.250,00 

176 PENEIRA  GROSSA 
Peneira grossa com 
aro de madeira, 55cm 
de diâmetro. Utensílio 
circular de madeira ou 
plástico, cujo fundo é 
formado de fios 
entrançados de seda 
ou crina e que serve 
para separar 
substâncias 
pulverizadas das partes 
mais grossas. 

2 14,15 28,30 2 28,30 10 141,50 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO 
Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387 

        Home: www.cordisburgo.mg.gov.br  -  e-mail:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

  

 

177 PENEIRA  MÉDIA 
Peneira media com aro 
de madeira, 55cm de 
diâmetro. Utensílio 
circular de madeira ou 
plástico, cujo fundo é 
formado de fios 
entrançados de seda 
ou crina e que serve 
para separar 
substâncias 
pulverizadas das partes 
mais grossas. 

2 14,15 28,30 2 28,30 10 141,50 

179 PICARETA COM 
CABO 
Picareta com cabo; 
fabricado em aço 
especial; cabo de 
madeira de alta 
qualidade; ferramentas 
de alta resistência; 
proteção contra 
ferrugem; extremidades 
levemente afiadas; 
tamanho total: 95cm. 

2 39,00 78,00 2 78,00 10 390,00 

185 PINCEL 3/4" PARA 
LATEX 
Pincel 3/4 indicado 
para pinturas em geral 
com tintas látex e 
acrílicas. Utilizado 
também na limpeza de 
peças e máquinas. 
Econômico e 
proporciona excelente 
acabamento. Largura 
do pincel: 3/4 - 19 mm. 

8 1,89 15,12 8 15,12 40 75,60 

186 PINCEL DE 1 1/2" 
PARA LATEX 
Trincha dupla látex e 
acrílica 1 1/2 com cabo 
anatômico alta 
resistência. 

8 3,69 29,52 8 29,52 40 147,60 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO 
Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387 

        Home: www.cordisburgo.mg.gov.br  -  e-mail:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

  

 

187 PINCEL DE 2 1/2" 
PARA ESMALTE 
Pincel duplo 2 1/2 para 
pintura em superfícies 
lisas. Uso indicado: 
esmalte e óleo. Cabo 
de plástico anatômico 
alta resistência. 

8 6,00 48,00 8 48,00 40 240,00 

188 PINCEL DE 2 1/2" 
PARA LATEX 
Trincha dupla látex e 
acrílica 2 1/2,com  cabo 
de plástico anatômico 
alta resistência. 

8 6,00 48,00 8 48,00 40 240,00 

189 PINCEL DE 3 1/2" 
PARA ESMALTE 
Pincel duplo 3 1/2 para 
pintura em superfícies 
lisas. Uso indicado: 
esmalte e óleo. Cabo 
de plástico anatômico 
alta resistência. 

8 11,50 92,00 8 92,00 40 460,00 

190 PISO CERÂMICO PEI 
V COR A DEFINIR 
Piso cerâmico 
quadrado 448x448cm, 
pei v, quadrado, 
indicado para áreas 
internas e externas. 
Acabamento plano 
brilhante. Espessura 
(mm):  7,2. Cor a 
definir. 

120 14,15 1.698,00 120 1.698,00 600 8.490,00 
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192 PNEUS PARA 
CARRINHO DE MÃO 
3,25 X 8 
Pneu diagonal, usado 
em diversas aplicações 
em veículos de baixa 
velocidade, tais como: 
carrinho de mão, 
carrinho de gás, macas 
hospitalares, etc. 
Construção e composto 
elaborados para uso 
em todos os tipos de 
terrenos. Medida: 3.25-
8, capacidade de 
carga: 2 lonas, carga 
máxima (kg): 150, 
pressão máxima 
(lbs/pol²): 28, 
velocidade máxima 
(km/h): 8, medida da 
câmara: mg-8, largura 
da seção sem carga 
(mm): 80, diâmetro 
externo (mm): 358. 

6 32,08 192,48 6 192,48 30 962,40 

195 PORTA 70 X 210CM 
EM MADEIRA 
Porta confecciona em 
madeira reflorestada e 
certificada pela fsc, 
com construção sólida. 
Medida da folha: 80 x 
210 cm x 3,5 cm de 
espessura. 

6 132,58 795,48 6 795,48 30 3.977,40 

196 PORTA 80 X 210CM 
EM MADEIRA 
Porta confecciona em 
madeira reflorestada e 
certificada pela fsc, 
com construção sólida. 
Medida da folha: 80 x 
210 cm x 3,5 cm de 
espessura. 

6 132,50 795,00 6 795,00 30 3.975,00 
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197 PORTA 90 X 210CM 
EM MADEIRA 
Porta confecciona em 
madeira reflorestada e 
certificada pela fsc, 
com construção sólida. 
Medida da folha: 90 x 
210 cm x 3,5 cm de 
espessura. 

6 154,44 926,65 6 926,65 30 4.633,20 

198 PORTA METÁLICA 70 
X 210 CM 
REFORÇADA 
Porta metálica 70 x 210 
cm reforçada. Altura 
217 cm, largura do 
batente 6 cm, pintura 
(primer) à base d´água 
que é curada a 150 º 
garantindo cobertura 
uniforme e maior 
durabilidade ou com 
pintura de acabamento 
(eletrostática a pó) na 
cor branca, e com 
vidro. 

6 182,00 1.092,00 6 1.092,00 30 5.460,00 

199 PORTA METÁLICA 80 
X 210 CM 
REFORÇADA 
Porta metálica 80 x 210 
cm reforçada. Altura 
217 cm, largura do 
batente 6 cm, pintura 
(primer) à base d´água 
que é curada a 150 º 
garantindo cobertura 
uniforme e maior 
durabilidade ou com 
pintura de acabamento 
(eletrostática a pó) na 
cor branca, e com 
vidro. 

6 186,00 1.116,00 6 1.116,00 30 5.580,00 
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202 PREGO 17 X 21 COM 
CABEÇA 
Prego galvanizado 
17x21 com cabeça. 
Para fixação em 
diversas superfícies. 
Desenvolvido com aço 
resistente à corrosão. 
Ideal para pequenos 
reparos e trabalhos de 
fixação com precisão. 
Pacote plástico com 
1kg. 

8 7,50 60,00 8 60,00 40 300,00 

203 PREGO 17 X 27 COM 
CABEÇA 
Prego com cabeça 17 x 
27, indicado para o 
setor moveleiro em 
geral, tipo de prego de 
arame (ferro), peso 
0,02 kg. Pacote de 1kg. 

8 7,30 58,40 8 58,40 40 292,00 

204 PREGO 18 X 30 COM 
CABEÇA 
Prego galvanizado 
18x30 com cabeça. 
Para fixação em 
diversas superfícies. 
Desenvolvido com aço 
resistente à corrosão. 
Ideal para pequenos 
reparos e trabalhos de 
fixação com precisão. 
Pacote plástico com 
1kg. 

10 7,00 70,00 10 70,00 50 350,00 

205 PREGO 27 X 42 COM 
CABEÇA 
Prego com cabeça 27 x 
42 galvanizado; prego 
com cabeça possui 
corpo liso, cabeça 
cônica e axadrezada, 
ponta tipo diamante. 
Indicado para o setor 
moveleiro em geral. 
Pacote com 1kg. 

8 9,00 72,00 8 72,00 40 360,00 
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211 REBITADEIRA 
MANUAL TIPO 
ALICATE INDUSTRIAL 
PARA REBITES ATÉ 5 
MM 
Rebitador manual tipo 
alavanca para rebites 
em pvc; corpo em 
alumínio cabeça em 
aço a3;  corpo em 
alumínio fundido. 
Castanhas em aço 
especial temperadas. 
Cabos em chapas de 
aço; conformadas. 
Cabos com 
empunhadura dupla 
injeção. Rebites de 
alumínio, aço e aço 
inox: 3.2, 4, 4.8, 6 e 6.4 
mm. 

2 21,13 42,26 2 42,26 10 211,30 

212 REBITE DE REPUXO 
ALUMÍNIO 2 0 X 18 
CAIXA 500 UNID 
Rebite de repuxo 
alumínio 2,0 x 18. 
Corpo: aluminio; 
mandril: aço. Aplicado 
em todos os tipos de 
materiais, exceto para 
funcao estrutural.  
Utilizacao: industria em 
geral, esquadrias 
metálicas, condutores 
de ar, moveis 
metalicos, geladeiras. 
Pacote com 500 
unidades. 

4 41,30 165,20 4 165,20 20 826,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO 
Rua São José, 977 – Centro – CEP: 35780-000 – TELEFAX: 3715-1387 

        Home: www.cordisburgo.mg.gov.br  -  e-mail:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

  

 

213 REBITE DE REPUXO 
ALUMÍNIO 4 0 X 18 
CAIXA 500 UNID 
Rebite de repuxo 
alumínio 4,0 x 18. 
Corpo: aluminio; 
mandril: aço. Aplicado 
em todos os tipos de 
materiais, exceto para 
funcao estrutural.  
Utilizacao: industria em 
geral, esquadrias 
metálicas, condutores 
de ar, moveis 
metalicos, geladeiras. 
Pacote com 500 
unidades. 

4 41,30 165,20 4 165,20 20 826,00 

215 REJUNTE PARA PISO 
- COR A DEFINIR 
Rejunte para 
porcelanato, mármore 
e granito, embalagem: 
1 kg, indicado para: 
uso residencial, 
comercial e industrial 
em pisos e paredes. 
Juntas de 
assentamento: 1 mm a 
10 mm, peso: 1 kg. Cor 
a definir. 

60 2,49 149,40 60 149,40 300 747,00 

219 SELADOR ACRÍLICO 
18 LITROS 
Selador acrílico, 
acabamento fosco. 
Composto por resina 
acrílica estirenada, 
pigmentos ativos e 
inertes, coalescentes, 
espessantes, 
surfactantes, 
microbicidas não 
metálicos e água. Cor 
branca. Lara de 18 
litros. 

10 69,90 699,00 10 699,00 50 3.495,00 
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226 TELA  MOSQUITEIRA 
Tela mosquiteira; 
indicada para proteção 
de portas e janelas 
contra o acesso de 
mosquitos, pernilongos 
e outros pequenos 
insetos desenvolvida 
com fios de alta 
resistência e é 100% 
plástica. Monofilada 
através de processo de 
fabricação exclusivo, 
que faz com que a sua 
trama não desfie. Rolo 
de 50m. 

4 139,50 558,00 4 558,00 20 2.790,00 

227 TELA PARA 
ALAMBRADO 1,50M 
Tela para alambrado 
galvanizado 2,30 mm, 
1,50 x 25 metros; 
indicada para cercar 
áreas industriais, 
comerciais e 
residenciais fabricada 
com fios zincados a 
fogo, com tripla 
camada de zinco e 
eletrossoldados. Por 
ser uma tela cujos fios 
são soldados, 
proporciona, além de 
praticidade, perfeito 
acabamento e maior 
segurança, pois sua 
malha não se abre com 
facilidade. 

10 490,00 4.900,00 10 4.900,00 50 24.500,00 
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238 TINTA ACRÍLICA 
PARA PISO - 18 
LITROS 
Tinta à base de resina 
acrílica especial para 
pisos cimentados, 
mesmo que já tenham 
sido pintados 
anteriormente. 
Resistente ao tráfego 
de pessoas, carros e 
intempéries. Indicada 
para quadras 
poliesportivas, 
demarcação de 
garagens, pisos etc. 
Lata de 18 litros. 

10 140,82 1.408,20 10 1.408,20 50 7.041,00 

241 TORQUÊS 
Torquês armador de 12 
pol. Torquês armador; 
corpo forjado em aço 
especial; cabeça 
polida; têmpera 
especial no gume de 
corte e mandíbulas; 
acabamento com 
pintura eletrostática na 
cor azul; comprimento: 
12. 

2 18,50 37,00 2 37,00 10 185,00 

248 BOMBONA 200 
LITROS - FECHADA 
Bombona tampa fixa 
com 2 tampas bujão az 
virgem 200 litros. 

1 130,00 130,00 1 130,00 5 650,00 

249 BOMBONA 200 
LITROS – ABERTA 
Bombona boca larga 
com tampa rosqueável 
200 litros 

1 149,00 149,00 1 149,00 5 745,00 

250 BOMBONA 100 
LITROS - FECHADA 
Tambor bombona 100 
litros em polipropileno, 
tampa fixa com 2 
tampas bujão. 

1 155,00 155,00 1 155,00 5 775,00 

 
01 - DO OBJETO:  
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Os objetos do fornecimento são os produtos constant es dos anexos desta ata, 
em que são discriminados, a apresentação de cada pr oduto, o consumo 
estimado e o prazo para entrega.  

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir 
da sua assinatura. 
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 
município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata 
de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do 
respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do 
Município. 
 
04 - DO PREÇO 
I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 
Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva 
classificação no Pregão nº 013/2017. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da 
legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do 
Pregão nº 013/2017, que integra o presente instrumento de compromisso. 
III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das 
propostas apresentadas, no Pregão nº 013/2017 pelas empresas detentoras da 
presente Ata, as quais também a integram. 
 
05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  
I - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos 
anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento. 
II - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de cinco dias da data da 
convocação por parte do Município. 
III - O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de 
Fornecimento. 
 
06 - DO PAGAMENTO  
I - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 
30 (trinta) dias, após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, 
mediante apresentação da Nota Fiscal.  
II. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no 
Anexo III – Termo de referência; 
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III. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no 
Anexo III  – Termo de Referência, conforme Nota Fiscal. 
IV. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das 
obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à 
competência imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração auferida; 
V. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade; 
VI. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes da 
prestação dos serviços, de modo a constituírem a única e total contra prestação; 
VII. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, 
enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação 
dos serviços. 
VIII - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido  de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 
da seguinte formula:    

I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso.  

 
07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender 
todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega 
deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento. 
II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações 
exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto 
apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco 
dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade 
requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, 
devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o 
local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 
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IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal 
fatura, conforme o caso. 
V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento 
enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem 
procedeu ao recebimento. 
VI - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida 
para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da 
ata. 
VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo 
de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas. 
VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito 
Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 
 
08 - DAS PENALIDADES  
8.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa 
equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco 
anos. 
 
8.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros 
ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 
8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
8.2.1. advertência; 
8.2.2. multa de: 

8.2.2.1.  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da 
entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

8.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso 
de atraso superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando 
for o caso; 

8.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
 
8.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
8.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 
contratante promova sua reabilitação. 
8.3. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Cordisburgo, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data 
da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas 
pelo Município, quando for o caso. 
 
09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS  
I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da 
presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado 
o período de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das 
propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 013/2017, o qual integra a 
presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a 
que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços. 
II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 
I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 
consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas 
pertinentes. 
II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da 
Lei Federal 8.666/93. 
 
11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 
Pela Administração, quando:  
A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços; 
B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, 
e a Administração não aceitar sua justificativa; 
C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a critério da Administração; 
D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente 
de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 
E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração; 
G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 
neste item, será feita pessoalmente ou por correspo ndência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da 
presente Ata de Registro de Preços;  
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*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações 
oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
publicação. 
Pelas detentoras, quando , mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a 
juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94. 
H - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera 
ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do 
pedido. 
 
12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO  
I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 
caso a caso, pelo Secretario requisitante. 
 
13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
13.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 013/2017 e as propostas das 
empresas classificadas no certame supra-numerado. 
13.2. - Fica eleito o foro desta Comarca de Paraopeba-MG para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da utilização da presente Ata. 
13.3. - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, 
Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 
princípios gerais de Direito. 
 
 

 
Cordisburgo/MG, 06 de Julho de 2017 

 
 
 

____________________________ 
Pe. JOSÉ MAURÍCIO GOMES 

Prefeito Municipal  
 

 
____________________________ 
MÔNICA PONTELO P. DE OLIVEIRA 
JK Materiais de Construções Ltda  

 

 

 


