
PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

78.486.198/0001-52CNPJ: (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

Telefone:
Rua João de Castilho, 111 - CentroEndereço:

Nr.:   110/2021

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

204/2021

18/10/2021

A presente licitação tem por objeto a aquisição de Materiais de Enfeites Natalinos tais
como LAMPADAS PISCA, TECIDOS, ROUPA DE PAPAI E MAMÃE NOEL,  FESTÃO,
TINTA ACRÍLICA,  E DE DEMAIS MATERIAIS INERENTES PARA  CONFECÇÃO DE
ENFEITES DE NATAL UTILIZADOS NA DECORAÇÃO  NATALINA DAS PRINCIPAIS
VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, de acordo com
as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte
integrante neste ato convocatório.

204/2021

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

110/2021 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 29/10/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI

R$ 198,0020,000 9,900072 - Tecido em metro tipo Oxford, 100% algodão, 250 cm de largura,
estampa xadrez branca/vermelho e branca/verde a serem definidas pela
administração. - Tecido em metro tipo Oxford, 100% algodão, 250 cm de
largura, estampa xadrez branca/vermelho e branca/verde a serem
definidas pela administração. - Marca: rozac

MT

R$ 412,50150,000 2,750077 - Tecido Tnt estampado com motivos natalinos, largura de 1.40 m. -
Tecido Tnt estampado com motivos natalinos, largura de 1.40 m. - Marca:
non woven

UN

DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME

R$ 150,005,000 30,00007 - aparelho de cola quente grande - aparelho de cola quente grande -
Marca: LEONORA

UN

R$ 105,005,000 21,00008 - Aparelho para cola quente pequeno. - Aparelho para cola quente
pequeno. - Marca: LEONORA

UN

R$ 2.800,00200,000 14,000048 - Bolas de Natal, cor prata, vermelha e dourada tendo 12cm. A serem
definidas pela administração. - Bolas de Natal, cor prata, vermelha e
dourada tendo 12cm. A serem definidas pela administração. - Marca:
CROMUS

UN

R$ 3.075,0050,000 61,500050 - Festão aramado produzido com arame central galvanizado e pontas
verdes em PVC, de boa qualidade, tendo cada unidade 20m. - Festão
aramado produzido com arame central galvanizado e pontas verdes em
PVC, de boa qualidade, tendo cada unidade 20m. - Marca: MAGIZI

UN

R$ 237,0030,000 7,900051 - Festão neve para decoração, na cor verde com as pontas brancas,
aproximadamente 20m. - Festão neve para decoração, na cor verde com
as pontas brancas, aproximadamente 20m. - Marca: REMANCI 02MT

UN
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R$ 395,0050,000 7,900052 - Festão para decoração, na cor verde aproximadamente 20m. -
Festão para decoração, na cor verde aproximadamente 20m. - Marca:
REMANCI 02MT

UN

R$ 237,505,000 47,500053 - Fita aramada em algodão em metro, estampada xadrez com a 
predominância da cor vermelha, 05cm de largura, rolo com
aproximadamente 10 metros. - Fita aramada em algodão em metro,
estampada xadrez com a  predominância da cor vermelha, 05cm de
largura, rolo com aproximadamente 10 metros. - Marca: CROMUS

UN

R$ 450,0010,000 45,000055 - Fita de juta, trama aberta, com brilho, 50 mm de largura, rolo com
aproximadamente 9,5m, nas cores vermelho, dourado, prata e vermelho,
a serem solicitadas pela administração. - Fita de juta, trama aberta, com
brilho, 50 mm de largura, rolo com aproximadamente 9,5m, nas cores
vermelho, dourado, prata e vermelho, a serem solicitadas pela
administração. - Marca: CROMUS

UN

R$ 310,0010,000 31,000056 - Guirlanda fibras naturais, medida mínima de 24cm de diâmetro. -
Guirlanda fibras naturais, medida mínima de 24cm de diâmetro. - Marca:
ART

UN

R$ 410,0010,000 41,000057 - Guirlanda fibras naturais, rústica  medida mínima de 35cm de
diâmetro - Guirlanda fibras naturais, rústica  medida mínima de 35cm de
diâmetro - Marca: ART

UN

DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA

R$ 275,005,000 55,00001 - Abraçadeira de nylon 7,9 x 450mm, pacote com 100 unidades -
Abraçadeira de nylon 7,9 x 450mm, pacote com 100 unidades - Marca:
VILA

UNI

R$ 27,755,000 5,55004 - Adesivo Instantâneo, incolor, 40g. Colagens que necessitam de alta
velocidade de cura e excelente resistência. Indicado para superfícies
flexíveis - Adesivo Instantâneo, incolor, 40g. Colagens que necessitam de
alta velocidade de cura e excelente resistência. Indicado para superfícies
flexíveis - Marca: ALMAFLEX

UN

R$ 35,902,000 17,95005 - Alicate bico chato, com cabo de emborrachado de boa qualidade,
tamanho 6 - Alicate bico chato, com cabo de emborrachado de boa
qualidade, tamanho 6 - Marca: VILA

UN

R$ 117,003,000 39,00009 - arame liso galvanizado nº 22 - arame liso galvanizado nº 22 - Marca:
MORLAN

KG

R$ 834,003,000 278,000014 - Cabo PP 2 x 1,5mm, rolos de 100m. - Cabo PP 2 x 1,5mm, rolos de
100m. - Marca: FLEXSUL

UN

R$ 366,006,000 61,000016 - Caixa plástica de sobrepor, medindo 28 x 18 x 14 com trava. - Caixa
plástica de sobrepor, medindo 28 x 18 x 14 com trava. - Marca: TAF

UN

R$ 1.396,004,000 349,000018 - Corda de sisal 8 mm, torcida, rolos de 220m - Corda de sisal 8 mm,
torcida, rolos de 220m - Marca: EMBRAFIOS

UN

R$ 83,0010,000 8,300019 - Disjuntor unipolar curva “C” 20a, 2020v - Disjuntor unipolar curva “C”
20a, 2020v - Marca: SOPRANO

UN

R$ 210,0010,000 21,000020 - Espuma expansiva poliuretano, 485 ml - Espuma expansiva
poliuretano, 485 ml - Marca: VILA

UN

R$ 570,005,000 114,000025 - Fita dupla face poliéster, com medidas de 15mm 50m, de ótima
qualidade. - Fita dupla face poliéster, com medidas de 15mm 50m, de
ótima qualidade. - Marca: ADERE

UN

R$ 950,0010,000 95,000029 - Interruptor diferencial DR, bipolar 40a, 220v - Interruptor diferencial
DR, bipolar 40a, 220v - Marca: SOPRANO

UN

R$ 572,4036,000 15,900031 - Pigmento a base de dióxido de ferro, usado com corante de tintas,
embalagem com 500g, disponibilidade das cores verde, marrom,
vermelho, preto, entre outras, a serem solicitadas pela administração. -
Pigmento a base de dióxido de ferro, usado com corante de tintas,
embalagem com 500g, disponibilidade das cores verde, marrom,
vermelho, preto, entre outras, a serem solicitadas pela administração. -

UN
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Marca: CHERYWILIANS

R$ 20,00100,000 0,200034 - Polca para ferro roscável 3/8 - Polca para ferro roscável 3/8 - Marca:
CISER

UN

R$ 36,00150,000 0,240035 - Polca para ferro rosqueável 5/16 - Polca para ferro rosqueável 5/16 -
Marca: CISER

UN

R$ 11.256,0067,000 168,000079 - Cascata com 400 LED`S Fixos, Bivolt, com Fio Branco, medindo 10m
de comprimento, tomada macho e femea. As medidas das caídas deverão
ser aproximadamente de : 0,30m, 0,50m, e 0,70m proxocando um efeito
assimétrico. Resistente a Chuva,comm resina na base  dos LEDS, sendo
totalmente a prova dágua. Para uso interno e uso externo. União de até
três cascatas em sequência. IP.44. Cor dos Leds branco Frio - Cascata
com 400 LED`S Fixos, Bivolt, com Fio Branco, medindo 10m  de
comprimento, tomada macho e femea. As medidas das caídas deverão
ser aproximadamente de : 0,30m, 0,50m, e 0,70m proxocando um efeito
assimétrico. Resistente a Chuva,comm resina na base  dos LEDS, sendo
totalmente a prova dágua. Para uso interno e uso externo. União de até
três cascatas em sequência. IP.44. Cor dos Leds branco Frio - Marca:
GLOBAL

UN

R$ 6.050,0050,000 121,000081 - Cordão com 300LEDS para uso externo, com fio verde, podendo ter
efeitos pisca ou fixo com mémoria, tomada macho. Fiação de cobre,
diametro do fio 1,6mm(minimo). Extensão de 30m, fonte  bivolt
transformando para 31v. Potencia aproximada de 7 watts. Cor dos Leds
branco frio - Cordão com 300LEDS para uso externo, com fio verde,
podendo ter efeitos pisca ou fixo com mémoria, tomada macho. Fiação de
cobre, diametro do fio 1,6mm(minimo). Extensão de 30m, fonte  bivolt
transformando para 31v. Potencia aproximada de 7 watts. Cor dos Leds
branco frio - Marca: V8

UN

R$ 2.550,0015,000 170,000085 - Cortina 500 LEDS Fixos, Fio transparente, comprimento de 03m e
altura de 2,5m, para união de até 03 unidades bivolt. Tomada
macho/femea. Para uso interno e uso externo. Cor dos Leds branco frio. -
Cortina 500 LEDS Fixos, Fio transparente, comprimento de 03m e altura
de 2,5m, para união de até 03 unidades bivolt. Tomada macho/femea.
Para uso interno e uso externo. Cor dos Leds branco frio. - Marca:
IMPORT

UN

R$ 5.070,0060,000 84,500087 - Tubos snowfall de 50cm: conjunto com 08 tubos super LEDS cada
tubo com 48 LEDS, totalizando 384 LEDS, efeito neve caindo, dupla
face/visão para os dois lados, tubos medindo 50cm. Extensão de 3 metros
com tomada macho e femea. Bivolt. IP44. Cor dos LEDS branco frio. -
Tubos snowfall de 50cm: conjunto com 08 tubos super LEDS cada tubo
com 48 LEDS, totalizando 384 LEDS, efeito neve caindo, dupla face/visão
para os dois lados, tubos medindo 50cm. Extensão de 3 metros com
tomada macho e femea. Bivolt. IP44. Cor dos LEDS branco frio. - Marca:
B LUZ

UN

R$ 3.380,0040,000 84,500088 - Tubos snowfall de 50cm: conjunto com 08 tubos super LEDS cada
tubo com 48 LEDS, totalizando 384 LEDS, efeito neve caindo, dupla
face/visão para os dois lados, tubos medindo 50cm. Extensão de 3 metros
com tomada macho e femea. Bivolt. IP44. Cor dos LEDS Colorido. -
Tubos snowfall de 50cm: conjunto com 08 tubos super LEDS cada tubo
com 48 LEDS, totalizando 384 LEDS, efeito neve caindo, dupla face/visão
para os dois lados, tubos medindo 50cm. Extensão de 3 metros com
tomada macho e femea. Bivolt. IP44. Cor dos LEDS Colorido. - Marca: B
LUZ

UN

GRISOTTI COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA

R$ 435,0050,000 8,700012 - Barra de ferro rosqueável  3/8 - Barra de ferro rosqueável  3/8 -
Marca: CISER

UN

R$ 450,0075,000 6,000013 - Barra de ferro rosqueável  5/16 - Barra de ferro rosqueável  5/16 -
Marca: CISER

UN
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R$ 42,505,000 8,500023 - Fita adesiva crepada de empacotamento de ótima qualidade, com as
medidas aproximadas de 50mm x 50m. - Fita adesiva crepada de
empacotamento de ótima qualidade, com as medidas aproximadas de
50mm x 50m. - Marca: WORKER

UN

R$ 10,005,000 2,000024 - Fita adesiva transparente grande 12mmx40m - Fita adesiva
transparente grande 12mmx40m - Marca: 3M

UN

R$ 792,0036,000 22,000040 - Spray premium luminosa, tinta com efeito luminoso com incidência de
luz negra com no mínimo 350ml, sendo 4 tubos de cada nas seguintes
cores: azul, laranja, magenta, verde, violeta e amarelo, entre outras, a
serem definidos pela administração. - Spray premium luminosa, tinta com
efeito luminoso com incidência de luz negra com no mínimo 350ml, sendo
4 tubos de cada nas seguintes cores: azul, laranja, magenta, verde,
violeta e amarelo, entre outras, a serem definidos pela administração. -
Marca: RENNER

UN

R$ 1.200,0010,000 120,000043 - Tinta linha automotiva, galão de 3,6lts, Marrom escuro, preto, azul,
verde, branco,  vermelho, entre outras cores, a serem definidas pela
administração. - Tinta linha automotiva, galão de 3,6lts, Marrom escuro,
preto, azul, verde, branco,  vermelho, entre outras cores, a serem
definidas pela administração. - Marca: FARBEN

UN

R$ 840,006,000 140,000092 - Projetor natal, led, luzes natalinas, impermeável, bivolt - Projetor
natal, led, luzes natalinas, impermeável, bivolt - Marca: LUMANTI

UN

R$ 550,0010,000 55,000093 - Refletor  de luz led 30w. verde.   220v ou bivolt. Impermeável -
Refletor  de luz led 30w. verde.   220v ou bivolt. Impermeável - Marca:
LUMANTI

UN

R$ 640,0010,000 64,000094 - Refletor de luz  led 50w. verde. 220v ou bivolt. Impermeável - Refletor
de luz  led 50w. verde. 220v ou bivolt. Impermeável - Marca: LUMANTI

UN

R$ 312,008,000 39,000095 - Refletor de luz led 30w branco frio/cristal.  220v ou bivolt.
Impermeável - Refletor de luz led 30w branco frio/cristal.  220v ou bivolt.
Impermeável - Marca: LUMANTI

UN

R$ 456,008,000 57,000096 - Refletor de luz led 50w branco frio/cristal.  220v ou bivolt.
Impermeável - Refletor de luz led 50w branco frio/cristal.  220v ou bivolt.
Impermeável - Marca: LUMANTI

UN

ILENI MARIA ROYER

R$ 29,755,000 5,950021 - Fio de nylon nº 0,50 mm rolo com 100 m - Fio de nylon nº 0,50 mm
rolo com 100 m - Marca: Pescador

RL

R$ 14,0020,000 0,700045 - Bolas de isopor 0,50mm pacote com 50 und - Bolas de isopor
0,50mm pacote com 50 und - Marca: Soisopor

UN

R$ 53,6040,000 1,340046 - Bolas de isopor 0.75 mm pacote com 25 und - Bolas de isopor 0.75
mm pacote com 25 und - Marca: Soisopor

UN

R$ 100,005,000 20,000054 - Fita de juta crua, trama aberta, com 50mm de largura, com  renda
branca central de aprox. 02 cm, rolo com 9,5 metros. - Fita de juta crua,
trama aberta, com 50mm de largura, com  renda branca central de aprox.
02 cm, rolo com 9,5 metros. - Marca: Belfitas

UN

R$ 270,0010,000 27,000058 - Fibra siliconada virgem, 100% poliéster plumante patch, ensacada,
cor branca, pacotes de 1kg - Fibra siliconada virgem, 100% poliéster
plumante patch, ensacada, cor branca, pacotes de 1kg - Marca: Altenburg

UN

R$ 1.690,00100,000 16,900059 - Juta (estopa) tecido com largura mínima de 90 cm cor verde e
vermelha, a serem solicitadas pela administração. - Juta (estopa) tecido
com largura mínima de 90 cm cor verde e vermelha, a serem solicitadas
pela administração. - Marca: Jutex

MT

R$ 27,8010,000 2,780060 - Linha para pipa corrente, 100% algodão glacê, cor branca outra
preta, carretel acima de 457 metros, a serem solicitadas pela
administração - Linha para pipa corrente, 100% algodão glacê, cor branca
outra preta, carretel acima de 457 metros, a serem solicitadas pela
administração - Marca: Pinheiro

UN
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R$ 650,001,000 650,000061 - Manta de fibra siliconada em metro, rolos de 150cm de largura x
100m de comprimento,cor branca. - Manta de fibra siliconada em metro,
rolos de 150cm de largura x 100m de comprimento,cor branca. - Marca:
Altenburg

UN

R$ 49,0010,000 4,900062 - Novelos de lã 40g, 100% acrilico, rolo com 50m, com disponibilidade
das cores: branca, bege, marrom, a serem definidas pela administração -
Novelos de lã 40g, 100% acrilico, rolo com 50m, com disponibilidade das
cores: branca, bege, marrom, a serem definidas pela administração -
Marca: Pingoin

UN

R$ 53,755,000 10,750063 - Novelos de lã cru 100g, 100% acrilico, rolo com 50m. - Novelos de lã
cru 100g, 100% acrilico, rolo com 50m. - Marca: Pingoin

UN

R$ 21,901,000 21,900064 - Renda em metro, tipo broderi, cor branca, com 05cm de  Largura,
com disponibilidade de escolha do modelo, rolo com  aproximadamente
10 metros. - Renda em metro, tipo broderi, cor branca, com 05cm de
Largura, com disponibilidade de escolha do modelo, rolo com
aproximadamente 10 metros. - Marca: Luli

UN

R$ 285,001,000 285,000065 - Roupa de mamãe noel sendo o kit: Uma saia rodada em tecido
oxford vermelho (tamanho G), com ajuste de elástico no cos, suspensório
elástico, a barra na parte de baixo com pelúcia grossa na cor branca, uma
saia de tule para preenchimento da saia, um par de luvas vermelhas com
veludo branco no punho, um gorro em oxford vermelho com pelúcia
grossa branca. - Roupa de mamãe noel sendo o kit: Uma saia rodada em
tecido oxford vermelho (tamanho G), com ajuste de elástico no cos,
suspensório elástico, a barra na parte de baixo com pelúcia grossa na cor
branca, uma saia de tule para preenchimento da saia, um par de luvas
vermelhas com veludo branco no punho, um gorro em oxford vermelho
com pelúcia grossa branca. - Marca: Brilhos

UN

R$ 285,001,000 285,000066 - Roupa de papai noel, kit contendo, uma calça em tecido oxford
vermelho (tamanho GG), uma blusa vermelha com as mangas de pelúcia
grossa (tamanho GG), um gorro em oxford vermelho e branco de pelúcia
grossa, um cinto em bagum, um saco de presente de tecido oxford em
vermelho, um par de polainas em bagum na cor preto, um par de luvas
brancas, um óculos e uma barba. - Roupa de papai noel, kit contendo,
uma calça em tecido oxford vermelho (tamanho GG), uma blusa vermelha
com as mangas de pelúcia grossa (tamanho GG), um gorro em oxford
vermelho e branco de pelúcia grossa, um cinto em bagum, um saco de
presente de tecido oxford em vermelho, um par de polainas em bagum na
cor preto, um par de luvas brancas, um óculos e uma barba. - Marca:
Brilhos

UN

R$ 1.360,0020,000 68,000067 - Tecido acoplado 0.5mm cor (lâmina de alumínio com filme colado
com espuma de polietileno de 5 mm) ouro ou vermelho (a serem definidos
pela administração. - Tecido acoplado 0.5mm cor (lâmina de alumínio
com filme colado com espuma de polietileno de 5 mm) ouro ou vermelho
(a serem definidos pela administração. - Marca: Acoplan

M

R$ 179,0010,000 17,900068 - Tecido de juta (tela), trama aberta, 100cm de largura, cor cru e 
detalhe de fio dourado. - Tecido de juta (tela), trama aberta, 100cm de
largura, cor cru e  detalhe de fio dourado. - Marca: Jutex

MT

R$ 389,0010,000 38,900069 - Tecido em metro liso, tipo forro de cama, 100% algodão, 250 cm de
largura, 200 fios, cor bege. - Tecido em metro liso, tipo forro de cama,
100% algodão, 250 cm de largura, 200 fios, cor bege. - Marca: Titas

MT

R$ 270,005,000 54,000070 - Tecido em metro tipo astracã (pelúcia), base 100% poliéster, 150cm
de largura, superfície com pêlo alto de 07 cm, cor vermelha - Tecido em
metro tipo astracã (pelúcia), base 100% poliéster, 150cm de largura,
superfície com pêlo alto de 07 cm, cor vermelha - Marca: Fibratextil

MT

R$ 160,0010,000 16,000071 - Tecido em metro tipo feltro liso, 100% poliéster, 140 cm de largura,
3mm de espessura, com disponibilidade das cores: amarelo, preto,
laranja, vermelho, verde, azul e branco, com metragens e cores
específicas a serem definidas pela administração. - Tecido em metro tipo

MT
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feltro liso, 100% poliéster, 140 cm de largura, 3mm de espessura, com
disponibilidade das cores: amarelo, preto, laranja, vermelho, verde, azul e
branco, com metragens e cores específicas a serem definidas pela
administração. - Marca: Titas

R$ 439,0020,000 21,950073 - Tecido em metro tipo Tricoline, 100% algodão, 150 cm de largura,
200 fios. Com disponibilidade de diversas cores estampas que remetem
ao natal, a serem definidas pela administração - Tecido em metro tipo
Tricoline, 100% algodão, 150 cm de largura, 200 fios. Com disponibilidade
de diversas cores estampas que remetem ao natal, a serem definidas
pela administração - Marca: Cataguase

MT

R$ 559,8020,000 27,990074 - Tecido em metro tipo Tricoline, 100% algodão, 150 cm de largura,
200 fios. Com disponibilidade de diversas cores, vermelho, verde,
dourado, prata, branco, azul, entre outras, a serem definidas pela
administração. - Tecido em metro tipo Tricoline, 100% algodão, 150 cm de
largura, 200 fios. Com disponibilidade de diversas cores, vermelho, verde,
dourado, prata, branco, azul, entre outras, a serem definidas pela
administração. - Marca: Cataguase

MT

R$ 539,0010,000 53,900075 - Tecido jacquard de natal - Diversas estampas que com largura
mínima de 1m. - Tecido jacquard de natal - Diversas estampas que com
largura mínima de 1m. - Marca: Titas

MT

R$ 69,005,000 13,800076 - Tecido tipo cetim com largura mínima de 1.5m, nas cores, vermelho,
preto, dourado, prata, entre outras. A serem definidas pela administração
- Tecido tipo cetim com largura mínima de 1.5m, nas cores, vermelho,
preto, dourado, prata, entre outras. A serem definidas pela administração
- Marca: Titas

MT

JP EQUIPAMENTOS LTDA

R$ 195,005,000 39,000037 - Refil para aparelho de  cola quente grande, pacote de 1kg. - Refil
para aparelho de  cola quente grande, pacote de 1kg. - Marca: Rendicola

UN

R$ 155,005,000 31,000038 - Refil para aparelho de  cola quente pequeno, pacote de 1kg. - Refil
para aparelho de  cola quente pequeno, pacote de 1kg. - Marca:
Rendicola

UN

R$ 950,0050,000 19,000047 - Bolas de isopor 200mm pacote com 3 unidades - Bolas de isopor
200mm pacote com 3 unidades - Marca: Styroform

UN

R$ 780,00200,000 3,900049 - Bolas de Natal, cor prata, vermelha e dourada tendo detalhes em
glitter, medindo  6cm. A serem definidas pela administração. - Bolas de
Natal, cor prata, vermelha e dourada tendo detalhes em glitter, medindo
6cm. A serem definidas pela administração. - Marca: Import

UN

R$ 1.017,50550,000 1,850078 - Tecido TNT gramatura 40, largura mínima 1.40 m, nas cores:
Vermelho, preto, verde, dourado, branco a serem definidas pela
administração. - Tecido TNT gramatura 40, largura mínima 1.40 m, nas
cores: Vermelho, preto, verde, dourado, branco a serem definidas pela
administração. - Marca: Sul Brasil

UN

R$ 7.500,0060,000 125,000080 - Cascata com 400 LED`S Fixos, em 220v, com Fio branco, medindo
10m de comprimento. Tomada macho e Femea. As medidas das caídas
deverão ser aproxidamente de : 0,30m, 0,50m e 0,70m provocando um
efeito assimétrico. Usop interno ou abrigado. Cor dos LEDS branco frio. -
Cascata com 400 LED`S Fixos, em 220v, com Fio branco, medindo 10m
de comprimento. Tomada macho e Femea. As medidas das caídas
deverão ser aproxidamente de : 0,30m, 0,50m e 0,70m provocando um
efeito assimétrico. Usop interno ou abrigado. Cor dos LEDS branco frio. -
Marca: Global

UN

R$ 6.560,00160,000 41,000082 - Cordão com 100 LEDS, Fixo (sem pisca) , tomada macho e femea
para união de até 05 05 conjuntos. Para uso externo, resistentes a chuva,
com resina na Base dos LEDS, sendo totalmente a prova da agua, com
fiação resistente e seu revestimento na cor verde. Fiação de cobre,
diametro do Fio 2,2mm (Minimo). Comprienteo total de 9,5m mais 0,50m
de tomada. Tensão 220 volts. Potencia minima : 03 watts. Cor das Leds :

UN
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Branco Frio. IP44. - Cordão com 100 LEDS, Fixo (sem pisca) , tomada
macho e femea para união de até 05 05 conjuntos. Para uso externo,
resistentes a chuva, com resina na Base dos LEDS, sendo totalmente a
prova da agua, com fiação resistente e seu revestimento na cor verde.
Fiação de cobre, diametro do Fio 2,2mm (Minimo). Comprienteo total de
9,5m mais 0,50m de tomada. Tensão 220 volts. Potencia minima : 03
watts. Cor das Leds : Branco Frio. IP44. - Marca: Global

MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA

R$ 45,0010,000 4,50002 - Abraçaderia de nylon, com comprimento mínimo de 10 cm. Pacotes
com 100 unidades. - Abraçaderia de nylon, com comprimento mínimo de
10 cm. Pacotes com 100 unidades. - Marca: THOMPSON

UN

R$ 89,9010,000 8,99003 - Abraçaderia de nylon, com comprimento mínimo de 200 cm. Pacotes
com 100 unidades. - Abraçaderia de nylon, com comprimento mínimo de
200 cm. Pacotes com 100 unidades. - Marca: THOMPSON

UN

R$ 37,002,000 18,50006 - Alicate de corte diagonal, com cabo de emborrachado de boa
qualidade, tamanho 6 - Alicate de corte diagonal, com cabo de
emborrachado de boa qualidade, tamanho 6 - Marca: FERTAK

UN

R$ 24,00100,000 0,240010 - Arruela para ferro rosqueável  3/8 - Arruela para ferro rosqueável  3/8
- Marca: RCA

UN

R$ 18,00150,000 0,120011 - Arruela para ferro rosqueável 5/16 - Arruela para ferro rosqueável
5/16 - Marca: RCA

UN

R$ 1.800,004,000 450,000015 - Cabo PP 2 x 2,5 rolo de 100m. - Cabo PP 2 x 2,5 rolo de 100m. -
Marca: FLEXSUL

UN

R$ 360,004,000 90,000017 - Corda de polipropileno, branca, tendo 3 mm, de no mínimo 220m -
Corda de polipropileno, branca, tendo 3 mm, de no mínimo 220m - Marca:
VONDER

UN

R$ 45,005,000 9,000022 - Fio de nylon nº 0,80mm rolo com 100 m - Fio de nylon nº 0,80mm
rolo com 100 m - Marca: EQUIPESCA

UN

R$ 45,0015,000 3,000026 - Fita isolante colorida 10m., nas cores verde e branca, a definir pela
administração. - Fita isolante colorida 10m., nas cores verde e branca, a
definir pela administração. - Marca: NOVE54

UN

R$ 58,0020,000 2,900027 - Fita Isolante 10 metros - Fita Isolante 10 metros - Marca: NOVE54 UN

R$ 15,001,000 15,000028 - Grampo para grampeador de madeira 106/6 cx com 3.500 grampos -
Grampo para grampeador de madeira 106/6 cx com 3.500 grampos -
Marca: ROCAMA

UN

R$ 120,003,000 40,000030 - Martelo unha, sendo a cabeça forjada e temperada em aço carbono,
o cabo em madeira envernizada com epóxi. Peso aproximado de 640g. -
Martelo unha, sendo a cabeça forjada e temperada em aço carbono, o
cabo em madeira envernizada com epóxi. Peso aproximado de 640g. -
Marca: VONDER

UN

R$ 75,0025,000 3,000032 - Plug fêmea 10A.  Padrão  Inmetro. - Plug fêmea 10A.  Padrão
Inmetro. - Marca: ILUMI

UN

R$ 93,7525,000 3,750033 - Plug macho 10A. Padrão inmetro. - Plug macho 10A. Padrão inmetro.
- Marca: ILUMI

UN

R$ 380,0020,000 19,000036 - Prego de ferro, com cabeça, liso, com ponta diamante, tamanho
17x27, pacote de 1 kg. - Prego de ferro, com cabeça, liso, com ponta
diamante, tamanho 17x27, pacote de 1 kg. - Marca: GERDAU

UN

R$ 180,003,000 60,000039 - Solvente, lata de 5 litros - Solvente, lata de 5 litros - Marca: ANJO UN

R$ 297,003,000 99,000041 - Tinta esmalte a base de água, acabamento fosco ou acetinado,
secagem rápida, uso geral, lata de 3,6l, cor branca. - Tinta esmalte a base
de água, acabamento fosco ou acetinado, secagem rápida, uso geral, lata
de 3,6l, cor branca. - Marca: TINSUL

UN

R$ 400,005,000 80,000042 - Tinta linha acrílica de primeira linha, galão de 3,6lts na cor branca. -
Tinta linha acrílica de primeira linha, galão de 3,6lts na cor branca. -

UN
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Marca: TINTAS 101

R$ 414,0036,000 11,500044 - Tinta Spray de uso geral, com disponibilidade das cores preto fosco,
branco, verde, vermelho, entre outras, a serem definidas pela
administração, latas de 400ml. - Tinta Spray de uso geral, com
disponibilidade das cores preto fosco, branco, verde, vermelho, entre
outras, a serem definidas pela administração, latas de 400ml. - Marca:
VONDER

UN

R$ 77.455,30Total geral:
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