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Unid. 
fornecimento Grupo

349609 Algicida choque + decantador Algicida choque + decantador (1 litro) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

150739 Argamassa pronta Argamassa pronta para revestimento externo em paredes (saco com 20 kg) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

66648 Aspirador plástico olímpico 16 
rodas Aspirador plástico olímpico 16 rodas, para piscina Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

90743 Broca para furar concreto e 
alvenaria, 1/2"

Broca para furar concreto e alvenaria, fabricada em aço carbono com ponta 
de vídea, diâmetro 1/2", encaixe SDS plus, comprimento da haste 40 cm. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

90743 Broca para furar concreto e 
alvenaria, 3/4"

Broca para furar concreto e alvenaria, fabricada em aço carbono com ponta 
de vídea, diâmetro 3/4", encaixe SDS plus, comprimento da haste 40 cm. 
(MARCA SUGERIDA: Dewalt ou similar)

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

90743 Broca para furar concreto e 
alvenaria 10mm

Broca para furar concreto e alvenaria, fabricada em aço carbono com ponta 
de videa, utilizada em furadeira, tamanho: 10,0 mm Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

90743 Broca para furar concreto e 
alvenaria 3mm

Broca para furar concreto e alvenaria, fabricada em aço carbono com ponta 
de videa, utilizada em furadeira, tamanho: 3,0 mm Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

90743 Broca para furar concreto e 
alvenaria 3,5mm

Broca para furar concreto e alvenaria, fabricada em aço carbono com ponta 
de videa, utilizada em furadeira, tamanho: 3,5 mm Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

90743 Broca para furar concreto e 
alvenaria 4mm

Broca para furar concreto e alvenaria, fabricada em aço carbono com ponta 
de videa, utilizada em furadeira, tamanho: 4,0 mm Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

90743 Broca para furar concreto e 
alvenaria 5mm

Broca para furar concreto e alvenaria, fabricada em aço carbono com ponta 
de videa, utilizada em furadeira, tamanho: 5,0 mm Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

90743 Broca para furar concreto e 
alvenaria 6mm

Broca para furar concreto e alvenaria, fabricada em aço carbono com ponta 
de videa, utilizada em furadeira, tamanho: 6,0 mm Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

90743 Broca para furar concreto e 
alvenaria 7mm

Broca para furar concreto e alvenaria, fabricada em aço carbono com ponta 
de videa, utilizada em furadeira, tamanho: 7,0 mm Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

90743 Borca para furar concreto e 
alvenaria 8mm

Broca para furar concreto e alvenaria, fabricada em aço carbono com ponta 
de videa, utilizada em furadeira, tamanho: 8,0 mm Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

90743 Broca para furar concreto e 
alvenaria 9mm

Broca para furar concreto e alvenaria, fabricada em aço carbono com ponta 
de videa, utilizada em furadeira, tamanho: 9,0 mm Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

286028 Cabo telescópico Cabo telescópico em Alumínio estriado para uso em piscina. (comprimento 
total 8,00 metros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

335133 Câmara Ar para pneu Câmara Ar para pneu 3.50 x 8 - PARA CARRINHO DE MÃO                                                                                            Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

329110 Chaveiro Chaveiro, material plástico, formato retangular, tamanho 4,8cm x 2,10cm, cor 
sortida, aplicação uso geral.                                                                                                                           Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

216964 Cimento Colante, 20kg Cimento COLANTE para fixação de cerâmicas (saco 20 kg) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

216964 Cimento portland, 50kg Cimento Portland CP II-32 (saco com 50 kg) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

150755 Cinta de elevação de cargas
Cinta de elevação de cargas, com capacidade de 2 toneladas, fator de 
segurança de 7:1, comprimento de 3 metros, material poliéster, que atenda a 
norma EN1492-1

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

107042 Cloro granulado Cloro granulado  (balde com 10 kg) para uso em piscina Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

42358 Cone sinalização Cone sinalização. Nome: Cone sinalizador de tráfego e trânsito                                      Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP
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72206 Desempenadeira de aço inox Desempenadeira de aço inox, dentada, com cabo fechado em PVC ou 
madeira. Medidas aproximadas: 12 x 25 Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

72206 Desempenadeira de aço inox Desempenadeira de aço inox, lisa, com cabo fechado em PVC ou madeira. 
Medidas aproximadas:        12 x 25 Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

150376 Desingripante spray Desingripante spray (300ml) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

34525 Disco diamantado Disco diamantado 4.1/8 polegadas para granito compatível com Serra 
mármore Makita.         Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

227714 Espuma Expansiva 

Espuma Expansiva. Atóxico. Selante e adesivo monocomponente à base de 
poliuretano. Preenche, veda e isola de maneira durável, mantendo suas 
propriedades físicas inalteradas, mesmo expostas ao tempo e a agentes 
climáticos. Pode ser aplicada em uma grande variedade de materiais, como 

Frasco MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

354650 Fita sinalização
Fita sinalização, material plástico, comprimento 185 metros a 200 metros. 
Largura 7cm., cor preta e amarela. Aplicação sinalização de advertência. 
Característica adicionais: formato cores em diagonal, zebrada.                                                                                                                         

Rolo MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

193750 Kit de ferramentas

Kit de ferramentas manuais para jardinagem com 4 peças, composto de 1 pá 
estreita de 27cm.x 6cm., 1 pá larga de 27cm;. X 8,5cm., 1 extrator de ervas 
daninhas de 27cm. X 3cm. e 1 cultivador garfo de 21cm. X 6cm. (medidas 
aproximadas)

Conjunto MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

194730 Mangueira de nível Mangueira de nível. (Comprimento: 10 metros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

150268 Manta Asfáltica 

Manta Asfáltica autoadesiva aluminizada, com espessura de 3mm.,  1metro 
de largura e 10 metros de comprimento. Confeccionada à base de asfalto 
modificado por polímeros, protegida com um filme de alumínio e polietileno 
que permite sua exposição a intempéries e aos raios solares, sendo de fácil 

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

395076 Máscara
Máscara, tipo proteção contra poeiras, tipo fixação elástico, aplicação 
restauração de obras raras, características adicionais clipe metálico adaptável 
qualquer tipo de rosto, formato concha em fibra sintética

Peça MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

150376 Óleo lubrificante líquido 

Óleo lubrificante, apresentação líquido, tipo uso lubrificante e anticorrosivo, 
origem mineral, viscosidade ISO 68, uso compressores e bombas hidráulicas. 
Características adicionais: lubrificante Capela, aplicação lubrificação de 
compressores/sistemas mecânicos.                                                           

Litro MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

150560 Peneira para ciranda 
Peneira para ciranda com diâmentro de 70 cm., com aro de madeira ou de 
metal e tela de arame galvanizado com malha 8 (abertura 2,79mm) , fio 28 
BWG (0,36mm)

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

150560 Peneira para piscina Peneira para piscina tipo puçá c/aro de alumínio Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

150546 Pneu 3.50 x 8 Pneu 3.50 x 8 Industrial (Borrachudo)  - PARA CARRINHO DE MÃO                                                                                Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 
SRP

3689 Tespura de pode profissional 
com cabo em plastisol Tesoura de poda profissional c/cabo revestido de plastisol Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

3689 Tesoura de poda profissional, 
mínimo de 8" Tesoura de poda profissional, tamanho mínimo 8", cabo em polipropileno Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP

3689 Tesoura para cerca viva, lâmina 
12" Tesoura para cerca viva, lâmina 12" e cabo de madeira Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, JARD, PISCINA) - 

SRP
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