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Código 
(CATMAT 

ou 
CATSER)

Item
 (DESCRIÇÃO RESUMIDA)

Descrição do Item 
(DETALHADA)

Unid. 
fornecimento Grupo

196910 Aguarrás 

Aguarrás, teor máximo benzeno 1 peso, teor máximo enxofre 1 peso, ponto 
fulgor 38, ponto fusão 216, teor aromáticos 5 a 7, teor alifáticos 93 a 95, 
viscosidade 1,15, aplicação formulação tintas e vernizes base alquídica - (1/4 
de Galão) 900ml.

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Broxa para pintura
Broxa para pintura, material base plástico, material cabo plástico, material 
cerdas sintéticas e fibras naturais, formato retangular, tamanho grande, 
aplicação caiação e pisos, bitola 185 x 80mm.

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Cabo extensível para rolo Cabo extensível para rolo, com haste de chapa metálica, extensível e 
ajustável no comprimento de até 2 metros. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Corante amarelo, 50ml Corante, material corante líquido com pigmentos, cor amarela, aplicação 
tintas à base d´água, (apresentação bisnaga de 50 ml). Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Corante azul, 50ml Corante, material corante líquido com pigmentos, cor azul, aplicação tintas à 
base d´água, (apresentação bisnaga de 50 ml). Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Corante verde, 50ml Corante, material corante líquido com pigmentos, cor verde, aplicação tintas 
à base d´água, (apresentação bisnaga de 50 ml). Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Corante vermelho, 50ml Corante, material corante líquido com pigmentos, cor vermelha, aplicação 
tintas à base d´água, (apresentação bisnaga de 50 ml). Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Diluente tinta
Diluente tinta, composição hidrocarbonetos aromáticos, solventes aromáticos, 
aspecto físico liquido, cor incolor, aplicação dissolvente de tintas e limpeza de 
superfícies. Embalagem com 1 litro.

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Escova de nylon 44cm Escova de nylon reta 44 cm. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Escova manual em aço carbono 
com cabo de madeira 

Escova manual em aço carbono com cabo de madeira. Mínimo de 3 fileiras 
de cerdas. Tamanho aproximado: 280 x 24 mm, sendo 155mm preenchidos 
com cerdas.

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Espátula em aço inox com cabo 
plástico anatômico, 4cm

Espátula em aço inox com cabo plástico anatômico, tamanho  4 cm, 
aplicação massa e raspagem. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Espátula em aço inox com cabo 
plástico anatômico, 8cm

Espátula em aço inox com cabo plástico anatômico, tamanho  8 cm, 
aplicação massa e raspagem. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Espátula em aço inox com cabo 
plástico anatômico, 12cm

Espátula em aço inox com cabo plástico anatômico, tamanho 12 cm, 
aplicação massa e raspagem. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Estopa Estopa (saco 1 kg). Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Fita crepe branca Fita crepe branca (rolo 19 mm x 50 m). Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Lona plástica preta Lona plástica preta, rolo de  4 metros (largura) x 100 metros (comprimento). Rolo MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Máscara contra poeiras
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.

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Massa corrida Acrílica, 18 litros Massa corrida Acrílica (conf. NBR 15348). Acondicionada em lata metálica de 
18 litros. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Massa corrida PVA, 18 litros Massa corrida PVA (conf. NBR 15348). Acondicionada em lata metálica de 18 
litros. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Massa corrida acrílica 900ml Massa corrida acrílica 900ml.                                                                                                        Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Massa para madeira Massa para madeira, a óleo. (Lata de 0,9 litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Pincel ou trincha simples 1/2" 
para verniz e stain

Pincel ou trincha simples; cerda pelo orelha de boi. Medida: ½". Aplicação: 
para verniz e stain. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
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196910 Pincel ou trincha simples 3/4" 
para veniz e stain

Pincel ou trincha simples; cerda pelo orelha de boi. Medida: ¾". Aplicação: 
para verniz e stain. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Pincel ou trincha simples 1" 
para verniz e stain 

Pincel ou trincha simples; cerda pelo orelha de boi. Medida: 1". Aplicação: 
para verniz e stain. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Pincel ou trincha simples 2" 
para verniz e stain 

Pincel ou trincha simples; cerda pelo orelha de boi. Medida: 2". Aplicação: 
para verniz e stain. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Pincel ou trincha simples 1/2" 
para látex e acrílico

Pincel ou trincha simples; cerda Gris. Medida: ½". Aplicação para látex e 
acrílica. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Pincel ou trincha simples 1" 
para látex e acrílico

Pincel ou trincha simples; cerda Gris. Medida: 1". Aplicação: para látex e 
acrílica. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Pincel ou trincha simples 1.1/2" 
para látex e acrílico

Pincel ou trincha simples; cerda Gris. Medida: 1.1/2". Aplicação: para látex e 
acrílica. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Pincel ou trincha simples 2" 
para látex e acrílico

Pincel ou trincha simples; cerda Gris. Medida: 2". Aplicação: para látex e 
acrílica. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Pincel ou trincha simples 2.1/2" 
para látex e acrílico

Pincel ou trincha simples; cerda Gris. Medida: 2.1/2". Aplicação: para látex e 
acrílica. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Pincel ou trincha simples 1" 
para esmalte e óleo

Pincel ou trincha simples; cerda preta. Medida: 1". Aplicação: para esmalte e 
óleo. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Pincel ou trincha simples 2" 
para esmalte e óleo

Pincel ou trincha simples; cerda preta. Medida: 2". Aplicação: para esmalte e 
óleo. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Querosene Querosene, composição 100% destilado de petróleo, aplicação limpeza em 
geral, para diluição produtos químicos - (1/4 de Galão) 900ml. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Redutor Thinner 

Redutor Thinner Acabamento - Composição: Hidrocarbonetos aromáticos, 
álcool, ésteres glicóis e cetonas; Recomendado para a diluição de lacas 
automotivas proporcionando excelente alastramento em profundidade de 
brilho, facilitando assim o trabalho de polimento. Possui grande poder 

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Removedor tinta
Removedor tinta, componentes solventes ativos para tintas e vernizes, 
método aplicação pincel, aplicação superfícies interiores e exteriores - (1/4 de 
Galão) 900ml.

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Rolo de espuma para pintura 
4cm, com cabo Rolo para pintura 4cm, confeccionado em espuma poliéster, com cabo. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Rolo de espuma para pintura 
5cm, com cabo Rolo para pintura 5cm, confeccionado em espuma poliéster, com cabo. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Rolo de espuma para pintura 
9cm, com cabo Rolo para pintura 9cm, confeccionado em espuma poliéster, com cabo. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Rolo de lã para pintura 10cm, 
com cabo Rolo para pintura 10cm, confeccionado em lã de carneiro, com cabo. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Rolo de lã para pintura 10cm, 
sem cabo Rolo para pintura 10cm, confeccionado em lã de carneiro, sem cabo. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Rolo de espuma para pintura 15 
cm, com cabo Rolo para pintura 15cm, confeccionado em espuma poliéster, com cabo. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Rolo de lã para pintura 15cm, 
com cabo Rolo para pintura 15cm, confeccionado em lã de carneiro, com cabo. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Rolo de lã para pintura 15cm, 
sem cabo Rolo para pintura 15cm, confeccionado em lã de carneiro, sem cabo. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Rolo de espuma para pintura 
23cm, com cabo Rolo para pintura 23cm, confeccionado em espuma poliéster, com cabo. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Rolo de espuma para pintura 
23cm, sem cabo Rolo para pintura 23cm, confeccionado em espuma poliéster, sem cabo. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Rolo de lã para pintura 23cm, 
com cabo Rolo para pintura 23cm, confeccionado em lã de carneiro, com cabo. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
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196910 Rolo de lã para pintura 23cm, 
sem cabo Rolo para pintura 23cm, confeccionado em lã de carneiro, sem cabo. Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Selador

Selador, finalidade: melhora rendimento e qualidade acabamento verniz, 
aplicação superfície madeira, cor incolor, acabamento acetinado, método 
aplicação pincel/pistola/boneca, características adicionais secagem 
rápida/interior - (1/4 de Galão) 900ml.

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta acrílica anti-mofo, na cor 
azul del rey

Tinta acrílica anti-mofo, categoria Premium, com pigmentos isentos de metais 
pesados, sem cheiro, acabamento fosco, na cor azul del rey. (lata de 18 
litros)

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta acrílica anti-mofo, na cor 
branco gelo

Tinta acrílica anti-mofo, categoria Premium, com pigmentos isentos de metais 
pesados, sem cheiro, acabamento fosco, na cor branco gelo. (lata de 18 
litros)

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta acrílica anti-mofo, na cor 
branco neve

Tinta acrílica anti-mofo, categoria Premium, com pigmentos isentos de metais 
pesados, sem cheiro, acabamento fosco, na cor branco neve. (lata de 18 
litros)  

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta acrílica anti-mofo, na cor 
concreto 

Tinta acrílica anti-mofo, categoria Premium, com pigmentos isentos de metais 
pesados, sem cheiro, acabamento fosco, na cor concreto. (lata de 18 litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta acrílica anti-mofo, na cor 
palha

Tinta acrílica anti-mofo, categoria Premium, com pigmentos isentos de metais 
pesados, sem cheiro, acabamento fosco, na cor palha. (lata de 18 litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta acrílica para piso, na cor 
vermelha 

Tinta acrílica para piso, na cor vermelha, anti fungo e anti mofo. (lata com 18 
litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta acrílica para piso, na cor 
branca

Tinta acrílica para piso, na cor branca, anti fungo e anti mofo. (lata com 18 
litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta acrílica para piso, na cor 
azul

Tinta acrílica para piso, na cor azul, anti fungo e anti mofo. (lata com 18 
litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta acrílica para piso, na cor 
verde

Tinta acrílica para piso, na cor verde, anti fungo e anti mofo. (lata com 18 
litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta acrílica para piso, na cor 
amarela

Tinta acrílica para piso, cor amarela, anti fungo e anti mofo. (lata com 18 
litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta acrílica para piso, na cor 
cinza 

Tinta acrílica para piso, na cor cinza, anti fungo e anti mofo. (lata com 18 
litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta acrílica para piso, na cor 
concreto Tinta acrílica para piso, na cor concreto, semi brilho. (lata com 18 litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta esmalte sintético, na cor 
azul del rey 

Tinta esmalte sintético, para metais, na cor azul del rey, acabamento 
brilhante. Composição: resina alquidica a base de óleo. Na embalagem 
deverá constar a data da fabricação, da validade e número de lote, conforme 
Norma ABNT NBR 11702. (galão com 3,6 litros).

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta esmalte sintético, na cor 
branca 

Tinta esmalte sintético, para metais, na cor branca, acabamento brilhante. 
Composição: resina acrílica a base de óleo. Na embalagem deverá constar a 
data da fabricação, da validade e número de lote, conforme Norma ABNT 
NBR 11702. (galão de 3,6 litros).

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta esmalte sintético, na cor 
cinza platina 

Tinta esmalte sintético, para metais, na cor cinza platina, acabamento 
brilhante. Composição: resina acrílica a base de óleo. Na embalagem deverá 
constar a data da fabricação, da validade e número de lote, conforme Norma 
ABNT NBR 11702. (galão de 3,6 litros).

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta esmalte sintético, na cor 
azul royal Tinta esmalte sintético, na cor azul royal. (galão de 3,6 litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta esmalte sintético, na cor 
branca Tinta esmalte sintético, na cor branca. (galão de 3,6 litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta esmalte sintético, na cor 
vermelha Tinta esmalte sintético, na cor vermelha. (galão de 3,6 litros)                                                     Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta látex acrílica, na cor 
branco gelo

Tinta látex acrílica, na cor branco gelo (conf. NBR 15079) - (lata com 18 
litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta látex acrílica, na cor palha Tinta látex acrílica, na cor palha (conf. NBR 15079) - (lata com 18 litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Tinta látex PVA, na cor branco 
neve

Tinta látex PVA, na cor branco neve, acabamento fosco, aplicação interna. 
(Galão de 3,6 litros) Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Verniz incolor sintético
Verniz incolor sintético, acabamento brilhante, 1ª linha, para madeiras novas 
internas e externas e para repintura, com filtro solar, conforme Norma ABNT 
NBR 11702. (Galão de 3,6 litros)

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
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196910 Verniz marítimo

Verniz marítimo com resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, 
hidro-carbonetos alifáticos, cargas sintéticas (fosco), pigmento inorgânico e 
secantes organo metálicos. Sem benzeno e metais pesados. (Galão de 3,6 
litros)

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Zarcão anti-ferrugem 

Zarcão anti-ferrugem, composição: resina à base de óleo vegetal semi-
secativo modificada com fenólica, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, 
cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e secantes organo-
metálicos,não contém benzeno, cor cinza. (Galão de 3,6 litros)

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP

196910 Zarcão, peso específico de 1,30 
a 1,35

Zarcão, peso específico 1,30 a 1,35, tempo secagem rápida, método 
aplicação pincel, tipo secagem ar, prazo validade 3 anos, cor vermelho fosco. 
(Galão de 3,6 litros)

Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) - SRP
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