
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE  MÉDIA 
UNITÁRIO 

1 Adaptador para Caixa d"Agua 25X3/4" com Flange UNIDADE 60 13,63R$          

2 Adesivo de contato Marca Referencia CASCOLA Extra LATA 2,8 
KG 10 78,60R$          

3 Arame farpado, diâmetro de 1,60mm, tripla camada de 
galvanização.

ROLO 500 
METROS 100 294,26R$        

4 Argamassa antifungo para rejunte KG 250 15,93R$          

5

Barreira monobloco para obstrução da passagem de 
veículos, fabricada em polietileno aditivado com 
proteção contra a ação do sol e do clima que garanta 
alta durabilidade. Com dispositivo para ligação entre 
uma barreira e outra. Na cor amarela com listras 
reflexivas. Com peso mínimo de 10 kg vazio e peso 
cheio com água de no mínimo 150 kg. Dimensões 
mínimas de 1,0 m de comprimento, 0,5 m de largura e 
0,5 m de altura.

UNIDADE 15 335,00R$        

6

Fixador para porta/rodape L.CR, de metal. Acabamento 
cromado, comprimento 180 mm, largura 110mm e 
altura 60mm. Pino redondo para fixação no piso, na 
vertical com três parafusos. Prendedor fixado na porta, 
na horizontal, com dois parafusos, fabricado em 
material reforçado. 

UNIDADE 25 12,62R$          

7 Bucha especial para tijolo vazado, na bitola adequada 
ao parafuso sextavado ¼ x 90mm, rosca soberba. UNIDADE 3.000 7,73R$            

8 Bucha parafuso, material náilon, comprimento 3, 
espessura 6

pacote 
c/100 8 14,76R$          

9 Bucha plástica 12 mm pacote 
c/100 20 9,51R$            

10 Caixa de passagem Octogonal de eletroduto flexivel 
corrugado de 25mm, tipo 3" x 3" com anel. UNIDADE 30 6,33R$            

11 Caixa embutir 2x4 plástica, tamanho padrão, para 
instalação de tomada em parede de alvenaria. UNIDADE 250 1,68R$            

12 Cal hidratada SACO DE 
20KG 600 9,00R$            

13 Cal virgem SACO DE 
20KG 600 7,93R$            

14 Calço CR TIPO PIERIN em latão. Para portas e janelas. 
Cromado. Marca Referencia IMAB 910. UNIDADE 50 25,57R$          

15 Canto interno para acabamento tipo moldura em forro 
de PVC, cor branco. UNIDADE 50 2,45R$            

16 CAP 32 mm UNIDADE 100 1,62R$            

17 Catraca fabricada em aço galvanizado com isolador do 
tipo castanha com alta resistência (até 500 kg). UNIDADE 350 8,17R$            
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18 Cerâmica esmaltada extra ou 1ª qualidade para piso 
trafego/carga pesada PEI-5, tamanho 45 x 45 cm M² 1.000 16,26R$          

19 Chapa galvanizada 1,00 metro x 0,40 mm Metro 50 36,22R$          

20 Cimento CP IV 32 SACO DE 
50KG 500 32,78R$          

21

Cone de sinalização (formato cônico) na cor preta com 
faixas refletivas na cor amarela, com altura de 75 cm e 
base de 40 cm. Fabricado com borracha de alta 
durabilidade e resistente a ação do sol e do clima. Com 
ponta com encaixe ou passagem para corrente plástica. 
Peso total acima de 3,0 kg, com mais de 40% dele 
concentrado na base.

UNIDADE 50 32,13R$          

22 Conjunto reparo registro, tipo registro pressão, bitola 
1/2, modelo registro 1416, referência CPD 2373 UNIDADE 15 28,23R$          

23 Correia B64 (para polia em "V") UNIDADE 20 15,66R$          

24 Corrente plástica preta-amarela elo pequeno METRO 200 4,26R$            

25

Correntes de elo em aço redondo grau-8, com diâmetro 
de 6mm, com largura do elo por fora de 22,2mm, com 
capacidade de carga de 1,12 toneladas, com 
peso/metro de 0,8 kg. Fabricada conforme a norma EN 
818/2.  

METRO 150 30,30R$          

26

Correntes de elo em aço redondo grau-8, com diâmetro 
de 10mm, com largura do elo por fora de 37mm, com 
capacidade de carga de 3,15 toneladas, com 
peso/metro de 0,8 kg. Fabricada conforme a norma EN 
818/2.  

METRO 50 55,83R$          

27 Disco de corte reto metal, para esmerilhadeira BOSCH. 
Modelo grão 30 - 7 polegadas (180 x 3 x 22,23 mm) UNIDADE 50 4,24R$            

28 Disco de corte reto metal, para esmerilhadeira BOSCH. 
Modelo grão 30 - 9 polegadas (230 x 3 x 22,23 mm) UNIDADE 50 6,28R$            

29

Porta para Divisória - Porta direita - (com fechadura, 
batente, chave e dobradiça especificas) painel com 
MSO/COLMÉIA,  Dimensões aprox.  820 mm x 2100 
mm.  E=35mm, montante/rodapé duplo em aço 
galvanizado com pintura epoxi na cor preta ou branca, 
colocada. (Obs: 1. O fornecimento do produto e a 
montagem devem obedecer o padrão adotado pelo IFC-
Câmpus Camboriú. 2. Fechadura de metal tubular 
Volga)

UNIDADE 15 481,52R$        

30

Janela completa, para divisória em painel 
MSO/COLMÉIA, E=35mm,  com 1,20m de largura e 
1,0m de altura, com estrutura fabricada em alumínio 
pintado na cor preta ou branca, colocada. Com vidro 
temperado de 8,0 mm. Com um vidro fixo e um móvel 
em trilho com no mínimo 2 (duas) roldanas na parte 
superior, medindo 1,0m de altura por 0,65m de largura, 
com tranca de travamento automático ao ser fechado. 
(Obs: O fornecimento do produto e a montagem devem 
obedecer o padrão adotado pelo IFC-Câmpus 
Camboriú)

UNIDADE 15 228,46R$        
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31 Emenda para acabamento cantoneira tipo moldura para 
forro de PVC, cor branco. Com 6 m de comprimento. UNIDADE 25 22,15R$          

32 Engate Rápido para ar comprimido Rosca Fêmea de 
3/8 NPT Modelo Nitto Japonês de 1 Toque NOC-30F UNIDADE 10 10,79R$          

33
Engate rápido para ar comprimido tipo espigão para 
mangueira 5/16" modelo Nitto japonês de 01 toque NOC- 
25H

UNIDADE 20 13,46R$          

34 Espátula com lâmina de aço inox e cabo de madeira 
tratada. Medida da lâmina de 7,5 cm. UNIDADE 20 12,10R$          

35 Espátula para espalhamento e alisamento de massa na 
fixação de vidros em janelas de madeira ou de ferro. UNIDADE 10 10,43R$          

36 Ferro 3/16" (4,2 mm ) – 12 m reta BARRA 12 
METROS 300 5,74R$            

37 Ferro 3/8" (10 mm) – 12 m reta BARRA 12 
METROS 20 25,75R$          

38 Ferro 5 mm – 12 m reta BARRA 12 
METROS 100 17,76R$          

39
Fita adesiva para sinalização em piso, na cor verde 
claro Pantone 376 C (padrão do IFC), com largura de 
50mm.

Rolo de 
30m 25 31,87R$          

40

Globo esfera B - 15x28cm, liso leitoso, para poste de 
jardim 2,5m , 2 x E27 preto para 2 globos.  (Obs: O 
fornecimento do produto e a montagem devem 
obedecer o padrão adotado pelo IFC-Câmpus 
Camboriú)

UNIDADE 50 44,14R$          

41
Grelha de concreto reforçada para drenagem pluvial, 
com 40cm largura, 60cm comprimento e 10cm de 
espessura. 

UNIDADE 25 58,33R$          

42
Impermeabilizante flexível à base de elastômeros para 
impermeabilização de lajes, marca referência: 
IGOLFLEX PRETO SIKA

GALÃO 3,6 
LITROS 25 62,08R$          

43 Isolante para concreto tipo Alvenarit Galão 3,6 
litros 25 32,71R$          

44

kalhetão 90 CRFS. Material com tecnologia CRFS 
(Cimento Reforçado com Fio Sintético) sem amianto. 
Largura Util: 90cm, Largura Total 100 cm, Espressura: 8 
mm, Comprimento: 3,70m. Vão livre maximo: 6,5m. 
Inclinação mínima: 5° (9%)

UNIDADE 20 192,86R$        

45 Ladrilho Hidráulico Piso Tátil ou Podotátil Alerta 20 x 20 
cm (cor vermelha) UNIDADE 1.500 2,42R$            

46 Luva de correr 25 mm UNIDADE 100 11,26R$          
47 Luva L / R – com bucha de latão – ¾” UNIDADE 150 4,99R$            

48 Massa asfáltica para tapar buracos (asfalto frio) SACO 25 
KG 100 79,99R$          

49 Massa para fixação de vidros em janelas de madeira ou 
de ferro. kg 30 6,06R$            

50 Massa para vedação de telha de fibrocimento, 
parafusos e rufos. Marca referência: Vedacit.

Pote de 1,2 
kg 25 30,32R$          

51 Miguelão com 2 pregos (fixador duplo de fios em 
paredes)

PACOTE 
30 PEÇAS 1.000 5,68R$            

52 Nípel de ½” - Paralelo  em PVC UNIDADE 100 0,79R$            

53 Parafuso, material latão, características adicionais com 
bucha 8, aplicação concreto UNIDADE 1.500 1,92R$            
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54 Paver 10cm x 20cm x 6 cm cor VERMELHA. 
Resistencia de 35 Mpa m2 150 49,04R$          

55 Paver 10cm x 20cm x 8 cm cor NATURAL. Resistencia 
de 35 Mpa m2 350 40,35R$          

56 Pé para armário aluminio com 10 cm de altura UNIDADE 100 12,56R$          

57
Pino de engate rápido para mangueira de ar 
comprimido de 5/16". Um lado conecta-se ao engate e 
outro à mangueira.

UNIDADE 16 9,39R$            

58

Piso intertravado modelo retangular natural, cor grafite, 
resistência mínima de 50 mpa, medindo 100mm x 
200mm x 60mm, fabricado conforme as normas da 
ABNT (NBR 9780/9781)

UNIDADE 2.000 0,72R$            

59 Prego 13x15 para marcenaria (corpo liso, cabeça cônica 
e axadrezada, ponta tipo diamante) KG 30 10,51R$          

60 Prego 15x21 para marcenaria (corpo liso, cabeça cônica 
e axadrezada, ponta tipo diamante) KG 50 9,13R$            

61 Prego 25x72 corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, 
ponta tipo diamante, para madeira. KG 30 8,60R$            

62 Prego12x12 com cabeça KG 20 10,13R$          

63
Rebite pop (repuxo) , material alumínio, tipo comum, 
tipo aba abaulado, diâmetro corpo 4,80, comprimento 
10

CAIXA C/10 150 2,94R$            

64 Registro de esfera – PVC  ¾  (20mm) UNIDADE 50 11,86R$          

65 Registro de esfera – PVC  1” (25 mm) UNIDADE 25 18,02R$          

66 Registro de esfera – PVC  1” ½  (40mm) UNIDADE 25 34,79R$          

67 Régua de madeira (cedrinho vermelho ou equivalente) 
10 cm x 2,5 cm METRO 3.000 7,12R$            

68
Rele fotocélula 220V, 2000W, com base acoplada, com 
3 fios (neutro-fase e terra) nas cores padrão para 
instalação elétrica.

UNIDADE 100 33,70R$          

69
Roldana, tipo blindada, para a parte superior de porta 
de correr, de blindex 10 mm, em material silicone de 
alta resistência, completa com o pino central.

UNIDADE 50 24,36R$          

70 Serra copo diamantada 50mm - encaixe SDS PLUS UNIDADE 10 70,47R$          

71
Sistema X -  Luva de ponta (tampa de extremidade) 
para Canaleta PVC branco, externa, com  largura 50,00 
mm e altura 20,00 mm. 

UNIDADE 100 3,01R$            

72
Sistema X  -Caixa de derivação e instalação de 
tomadas em Canaleta PVC branco com largura 50,00 
mm, altura 20,00 mm. Fundo autocolante. 

UNIDADE 100 14,59R$          

73

Sistema X - Caixa para fixação de tomadas em 
instalação com Canaleta PVC branco com divisórias 
sistema X apoio. Largura 20,00 mm, altura 10,00 mm. 
Cor branca. Fundo autocolante.

UNIDADE 100 27,79R$          

74
Sistema X - Cotovelo externo para Canaleta PVC 
branco com divisórias sistema X apoio. Largura 20,00 
mm, altura 10,00 mm. Cor branca. Fundo autocolante.

UNIDADE 30 7,81R$            

75
Sistema X - Cruzeta para Canaleta PVC branco com 
divisórias sistema X apoio. Largura 50,00 mm, altura 
20,00 mm. Cor branca.

UNIDADE 50 1,00R$            

76 Sistema X - Derivação " T " externo para Canaleta PVC 
branco (Largura 50,00 mm, altura 20,00 mm). UNIDADE 10 24,99R$          
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77
Sistema X - Luva para Canaleta PVC branco com 
divisórias sistema X apoio. Largura 50,00 mm, altura 
20,00 mm. Cor branca. Fundo autocolante.

UNIDADE 100 6,30R$            

78
Sistema X - T para Canaleta PVC branco com divisórias 
sistema X apoio. Largura 50,00 mm, altura 20,00 mm. 
Cor branca. Fundo autocolante.

UNIDADE 10 0,98R$            

79 Soquete de pressão, sem suporte para estarte, para 
lâmpada fluorescente. UNIDADE 2.000 3,30R$            

80 Tabua de cedrinho vermelho ou equivalente de 25 cm x 
2,5 cm x 3 metros UNIDADE 300 27,26R$          

81
Tanque de concreto sem divisão padrão (0,40 m x 0,80 
m), com pés de apoio em concreto do mesmo material 
do cocho, com altura padrão.

UNIDADE 5 178,47R$        

82 Tapa furo PVC de 8,0mm cor branco (p/ marcenaria) caixa c/100 5 6,64R$            

83 Tapa furo PVC de 8,0mm cor creme (p/ marcenaria) caixa c/100 2 6,64R$            

84

Tela de arame soldada quadricular, com tamanho do 
furo da malha de 1/2" x 1/2" (12,7mm x 12,7mm), com 
arame galvanizado de 1,6mm-0,6mm de diâmetro, com 
1,00m de altura.

METRO 1.000 22,79R$          

85 Telha de fibrocimento ondulada de 1,1 m x 3,05 m x 6 
mm UNIDADE 750 72,82R$          

86

Tijolo cerâmico a vista (para parede sem reboco), com 
21 furos, medindo 5,5 cm de altura x 10 cm de largura x 
23 cm de comprimento. O fornecedor deve apresentar 
amostra para aprovação. 

UNIDADE 1.000 1,52R$            

87

Tinta esmalte sintético fosco. Com secagem rápida. 
Com características que impeçam que a pintura 
descasque. Tinta na qualidade igual ou superior ao 
padrão Suvinil premium. A cor será solicitada no 
momento do pedido. O fornecedor deve apresentar 
amostra para aprovação, conforme consta no Termo 
de Referência, anexo I do Edital. 

GALÃO 3,6 
LITROS 100 71,50R$          

88

Tinta para sinalização horizontal de trânsito e de 
estacionamento, à base de resina acrílica, com 
certificação NBR 11862). Com secagem rápida. A cor 
será solicitada no momento do pedido. O fornecedor 
deve apresentar amostra para aprovação, conforme 
consta no Termo de Referência, anexo I do Edital. 

GALÃO 3,6 
LITROS 100 89,16R$          
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89

Tinta PVA cor branco interior e exterior, acrílico 
prémium. Produto com as características de não 
desbotar e de não deixar a sugeira grudar. Para 
aplicação em reboco, massa acrílica e repintura. Com 
rendimento da lata de 18 litros de até 330 m²/demão. 
Com a cobertura total da superfície com no máximo 3 
demãos. Cor branco semi-brilho. O produto deve ser 
testado no IFC-Campus Camboriú. O fornecedor 
deve apresentar amostra para aprovação, conforme 
consta no Termo de Referência, anexo I do Edital. 

LATA 18 
LITROS 150 312,60R$        

90 Tomada interna (embutir)  2 Polos + Terra, com chapa 
cor branca, para parede de alvenaria. UNIDADE 250 8,04R$            

91 Tubo de concreto 1 metro de diâmetro x 1m, de alta 
resistência. UNIDADE 50 275,00R$        

92 Tubo PVC água fria 32 mm BARRA 6 
METROS 100 30,92R$          

93 Tubo PVC água fria 40 mm BARRA 6 
METROS 50 27,40R$          

94 Tubo PVC água fria 50 mm BARRA 6 
METROS 100 48,55R$          

95 Tubo PVC água fria 60 mm BARRA 6 
METROS 100 82,32R$          

96 Tubo PVC esgoto 100 mm BARRA 6 
METROS 100 44,67R$          

97 União de 50 UNIDADE 100 23,39R$          

98

Porta de madeira com 80cm largura e 2,10m altura, 
com caixilho completo. Almofada modelo " H ". Porta e 
caixilho fabricados com madeira Cambará. Montada no 
caixilho com 03 dobradiças de latão medindo 60mm 
altura, 45mm largura. Com pino central de 3,0mm de 
diâmetro, no mínimo. Dobradiças com acabamento 
bicromatizado. Com fechadura de embutir para porta 
externa, marca Arouca, Papaiz ou Pado, com cilindro.

UNIDADE 10 310,39R$        

99

Lajota sextavada para calçamento, medindo 25 cm x 25 
cm x 8 cm. Com comprovada resistência ao tráfego de 
veículos de passeio, comerciais leves e veículos 
pesados. O fornecedor deve apresentar amostra para 
aprovação, conforme consta no Termo de Referência, 
anexo I do Edital. 

UNIDADE 30.000 2,57R$            

100

Meio fio de concreto com perfil baixo, medindo 80cm de 
comprimento x 25cm de altura x 8cm de largura.. 
Modelo em "L". O fornecedor deve apresentar amostra 
para aprovação, conforme consta no Termo de 
Referência, anexo I do Edital. 

UNIDADE 1.000 30,29R$          
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101

Calha em formato retangular, cor branco, para coleta da 
água da chuva em telhados, referência modelo 
Aquapluv Style Tigre, produzida em PVC com aditivo 
antiUV, para proteção contra a ação dos raios solares. 
Com peças padronizadas para a montagem, olhais para 
fixação direta e montagem através simples encaixe. 
Com uma tampa para final de calha a cada 10 m de 
calha fornecida. Com comprovada resistentência à ação 
das intempéries e ao amarelamento. Com vedação 
perfeita em todos os encaixes das peças do sistema. 
Com conexões com olhais para fixação direta nas 
testeiras e anéis de vedação já incorporados ao 
produto, na quantidade e resistência necessárias para 
suportar o peso da calha cheia de água. Com superfície 
interna lisa. Dimensões: Bitola: 132 x 89, L: 3000 mm, 
H:89 mm, B:90 mm, A:132 mm (conforme desenho 
anexo). Garantia mínima de 12 meses para todos os 
componentes do sistema e vedações.

barra de 3 
metros 150 104,68R$        

102

Bocal Circular branco, referência modelo Aquapluv 
Style Tigre, indicado para coleta e condução de águas 
pluviais de telhados residenciais. Produzido em PVC 
com aditivo antiUV, para proteção contra a ação dos 
raios solares. Superfície interna lisa para escoamento 
facilitado e evitar acúmulo de sedimentos e folhas. Com 
encaixes precisos dos outros componentes do sistema 
de coleta da água da chuva. Dimensões: Bitola: 132 x 
89 / 88, L: 177 mm, H: 142 mm, D: 84 mm, B: 91 mm, 
A: 133 mm (conforme desenho anexo). Garantia 
mínima de 12 meses para todos os componentes do 
sistema e vedações.  
  

UNIDADE 25 44,38R$          

103
Chapa de alumínio com 60 cm de largura para a 
fabricação de calhas, rufos ou forração. Material sem 
furos, dobras e cortes. 

Rolo de 30 
m 2 1.313,33R$     

104

Fita auto-adesiva fluorescente/fotoluminescente com 
2,5 cm de largura. Fabricado em material que pode ser 
visto mesmo na escuridão total, para identificar e 
sinalizar corredores, saídas, áreas de segurança 
durante uma emergência ou falta de energia elétrica. 
Fabricada em material fluorescente que retenha  a luz 
por 8horas e laminadas com filme de poliéster e vinil 
flexível para maior durabilidade. Com resistência 
comprovada a ação da água e a maioria dos 
detergentes. Cor a ser definida no momento da compra. 

Rolo de 5 
m 10 43,46R$          
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105

Tacha bidirecional para sinalização em estradas, 
fabricados em Resina de Poliéster com Calcita (Pó de 
Mármore) pura, sem adição de cargas e diluentes. Com 
alta resistência mecânica. Com dois pinos externos de 
fixação. Na cor branco ou amarelo. Medindo 11 cm de 
comprimento, 8 cm de largura e 2,5 cm de altura. Com 
a quantidade de cola especial necessária para fixação 
do tachão de sinalização em estradas, fabricada com 
resina de poliéster e com frasco de catalizador e frasco 
de acelerador separados, no volume necessário para a 
utilização de toda a cola. 

UNIDADE 100 42,46R$          

106

Tachão bidirecional para sinalização em estradas, 
fabricados em Resina de Poliéster com Calcita (Pó de 
Mármore) pura, sem adição de cargas e diluentes. Com 
alta resistência mecânica. Com dois pinos externos de 
fixação. Na cor branco ou amarelo. Medindo 25 cm de 
comprimento, 15 cm de largura e 5 cm de altura. Com a 
quantidade de cola especial necessária para fixação do 
tachão de sinalização em estradas, fabricada com 
resina de poliéster e com frasco de catalizador e frasco 
de acelerador separados, no volume necessário para a 
utilização de toda a cola.

UNIDADE 50 42,46R$          

107
Desempenadeira para pedreiro, com esponja, fabricada 
em madeira cedrinho, medindo 30cm x 18cm. Com 
cabo de madeira.

UNIDADE 5 19,95R$          

108

Nível de alumínio robusto de 3 Bolhas (horizontal, 
vertical e transversal). Com 600mm. Com régua em 
mm e em polegadas impressa em pelo menos uma das 
laterais. 

UNIDADE 10 36,20R$          

109
Régua de pedreiro fabricada em alumínio, com 1,5 m 
de comprimento, com tampa nas pontas. Com reforço 
estrutural interno.

UNIDADE 3 25,90R$          

110
Régua de pedreiro fabricada em alumínio, com 1,0 m 
de comprimento, com tampa nas pontas. Com reforço 
estrutural interno.

UNIDADE 3 31,91R$          
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111

Tinta Acrílica - acabamento fosco .Cor branca. 
Composta por uma resina de copolímero estireno 
acrílico, pigmentos sem a presença de metais pesados, 
cargas minerais inertes e outros elementos. Sua 
fórmula possui base de dispersão aquosa e assim 
permite a diluição em água potável. Rendimento 
mínimo 13m²/litro, baixo odor, para superfícies como 
telhas, tijolos aparentes, pedras naturais, concreto 
aparente, fibrocimento e paredes. Padrão de referência: 
Suvinil.  O fornecedor deve apresentar amostra para 
aprovação, conforme consta no Termo de 
Referência, anexo I do Edital. 

LATA 18 
LITROS 5 295,64R$        
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