
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CNPJ: 27.165.703/0001/26

Termo Nº 000015/2019

Empresa:  MERCANTIL MAMUT EIRELI - EPP

CNPJ:  00.293.558/0001-02

Endereço:  RUA OROZIMBO CORREA, 10 - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP: 29350000

Pregão Eletrônico Nº 000031/2018

Processo: 025387 / 2017

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (PREFEITURA) - TERMO Nº 000015/2019

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLote

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

00003524
DISCO LIXADEIRA
7 (caixa com 20 unidades) ref. norton, tramontina master,
vonder, bosch)

348,000006 58,000CX   001

00021268

DISCO PARA POLI CORTE ,
 12 que atenda as normas abnt nbr 15230: máxima garantia
de segurança e performance.
- fórmula avançada de grãos e aglomerantes para
proporcionar maior vida útil, maior rapidez e capacidade de
remoção de material.
- duas telas - máxima segurança e estabilidade para
garantir cortes retos e
 menos vibrações para um trabalho confortável.

(ref. norton ou similares) 

516,000002 258,000CX   002

00019736 CANTONEIRA
2,5 x 1/4 (marca de ref. gerdal) peça com 6 metros. 7.600,000050 152,000UND  003

00021136 BARRA CHATA
de 3 x 5/8 (marca de ref. gerdau) peça com 6 metros 24.100,000100 241,000UND  009

00001851 METALON 20 X 20
galvanizado com 6 metros 2.888,000100 28,880UND  010

00017372 METALON GALVANIZADO 30 X 30
peça com 6 metros 4.930,000100 49,300UND  011

00019738 METALON
galv. 50 x 30 peça com 6 metros 6.900,000100 69,000UND  012

00013736 TUBO
galvanizado 2 de 2mm, peça com 6 metros 8.928,000100 89,280UND  013

00013736 TUBO
galvanizado 1/2 de 2mm, peça com 6 metros 4.899,000100 48,990UND  014

00021800 TELHA -
cumeeira trapézio 40 (alto) galvanizada 6.807,000300 22,690UND  018

00021800 TELHA -
galvanizada trapézio 40 (alto) 6x1 54.750,000375 146,000UND  019

00001863 GONZO 5/8 299,000100 2,990UND  020

00001864 GONZO 1/2 159,000100 1,590UND  021

00017676 ROLDANA PARA TUBO 2" ¹/²
com 2 rolamentos 995,000050 19,900UND  022
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00015379 CHAPA
de lambri 2x1 4.659,600040 116,490UND  023

00017999

ADESIVO:
veda calha 280g. adesivo vedante á base de polímeros
sintéticos especialmente desenvolvidos para vedação de
calhas e rufos

1.099,000100 10,990UND  025

00022544 RUFO
interno galvanizado corte 33 1.099,000100 10,990M    026

00007775 CALHA
galvanizada d. 0,30 3.000,000200 15,000M    028

00007775 CALHA
galvanizada d. 0,40 5.138,000200 25,690M    029

00007775 CALHA
galvanizada 0,50 3.274,000200 16,370M    030

00007775 CALHA
galvanizada d. 0,70 3.448,000200 17,240M    031

00022545 SAIDA DE
calha 75mm 719,200080 8,990UND  037

00008369 PARAFUSO
brocante para telha 5/16 5,5 19,05mm cr 202 galvanizado 2.400,00010000 0,240UND  038

00022546
CHUMBADOR
cba com parafuso 1/2 x 3 (marca de ref. waslywa,
parabolt, bemfixa, ancora)

1.078,000200 5,390UND  039

00018944 BROCA
de videa 10mm 26,300005 5,260UND  040

00021786

MESA -
de serra circular de marceneiro, eixo de serra 3/4, motor
trifásico 5 cv 220/380v, 2 correias, coifa, paraleloi, chave
elétrica, disco de serra 350mm (marca de ref. loca
máquinas bh, possamai, gamma, verry máquinas)

14.320,000001 14.320,000UND  050

00007423
TESOURA
corta vergalhão 24 polegadas (marca de ref. irwin,
stanley,sata, vonder).

116,000001 116,000UND  058

00021412

MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR
martelete rompedor e furadeira 5kg 900w 110v com
maleta(marca de ref. dewalt, bosch, makita, vonder)
acompanha: 1 mandril, 1 carvão, 1 ponteira, 1 talhadeira e 3
brocas.

1.929,500001 1.929,500UND  060

00016874 PISTOLA
arprex alumínio 4ª baixa 972,000004 243,000UND  062

00018957

MAÇARICO
de corte completo
maçarico de corte co-1600 características: - maçaricos de
corte com 2 tubos, - mistura dos gases realizada no tubo
do maçarico; - utiliza bicos de corte de 2 sedes, sendo
1101 para misturas ac/ox ou 1gpn para misturas glp/ox; -
peso: 1,60kg. (marca de ref.condor,carbografite, harris,
noll)
incluindo:
 •bico de corte monobloco de uso geral.

bico de 02 sedes, p/ oxi/acetileno n 01 serie 1 tipo 101,
fabricado em cobre telúrio. (marca de
ref.condor,carbografite, harris, noll)
 •regulador para cilindro de oxigênio com 2 manômetros: alta

durabilidade; escala de fácil leitura; fácil manutenção; corpo
em latão forjado; precisão na leitura. (marca de ref. omega,
condor,famabras,ww soldas)
 •regulador de pressão série 700 para cilindro de glp 13kg:

corpo e capa em latão forjado para maior resistência;

2.993,000001 2.993,000UND  064
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pressão de saída pré-calibrada nos reguladores com
fluxômetro; possui apenas 1 estágio; manômetro de 63mm
de diâmetro;  o regulador de glp é próprio para uso nos
processos de solda, corte e aquecimento , com capacidade
de vazão para mais de um maçarico de corte manual;
indicado para mig/mag e tig; fornecido com adaptador 1/2
npt macho para facilitar a montagem no posto de consumo;
utilizado para trabalhos em postos de consumo das
instalações centralizadas de diversos tipos de gases
industriais (marca de ref. omega, condor, famabras,ww
soldas)
 •10 metros de mangueira borracha cor verde/vermelha,

dupla gêmea diâmetro 5/16 fabricadas com três camadas:
camada interna de tpe, camada intermediária de reforço de
fibra têxtil de poliéster e camada externa de tpe ieais para
soldagem em geral, como oxigênio e acetileno ou gás
liquefeito de petróleo (glp). são recomendadas para uso em
caldeirarias, funilarias, oficinas de manutenção, canteiro de
obras ou qualquer outra utilização que envolva solda.
possuem excelente flexibilidade e, ao mesmo tempo, são
difíceis de dobrar, de esmagar e de sofrer cortes.
resistentes ao ataque químico do acetileno e do glp. a
superfície externa é lisa, facilitando o manuseio e evitando
acúmulo de pó e resíduos indesejáveis. ótima adesão entre
as camadas. também podem ser comercializadas unidas no
sentido longitudinal (geminadas), facilitando sua instalação
nos cilindros de solda. a mangueira verde deve ser
conectada ao cilindro de oxigênio e a mangueira vermelha
ao cilindro de acetileno ou glp. (marca de ref. himaflex,
brflex,carbografite,goodyear)
 •4unidades abraçadeira rsf5/8x3/4(16x19)09mm

170.390,60
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