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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 10,000UNALICATE 08 polegadas

00002 2,000UN

APARELHO decibelimetro digital, display de cristal liquido de 3
1/2digito: escala: 35 a 130 db em faixa. precisÃo= 1,5 db:
resoluÇao de 0.1bd. microfone eletronico condensado. peso a e
c . resposta rÁpida e lenta. memoria de maxima (pico).
frequencia 31,5 hz a 8 khz. indicaÇÃo de escala alto ou baixo.
saida ac 0,5e dc 1,3v. impedÂncia 600 ohm. calibrador interno,
temperatura de alimentaÇÃo com bateria 9v. leve. portÁtil e
com manual de instruÇÃo em portugues. acessorio: estojo,
chave de fecha e manual de instruÇÃo, protetor de vento,
maleta para transporte e certificado de calibraÇÃo.

00003 15,000UNBROCA 10.0 x 160 para parede

00004 15,000UNBROCA 10.0 x 210 para parede

00005 15,000UNBROCA 10.0 x 260 para parede

00006 15,000UNBROCA 11/32 para concreto

00007 15,000UNBROCA 11/64 para concreto

00008 15,000UNBROCA 12.0 x 210 para parede

00009 15,000UNBROCA 15/32 para concreto

00010 15,000UNBROCA 17/64 para concreto

00011 15,000UNBROCA 3/32 para concreto

00012 15,000UNBROCA 5/16 para concreto

00013 15,000UNBROCA 7/16 para concreto

00014 15,000UNBROCA 7/32 para concreto

00015 15,000UNBROCA 8.0 x 210 para parede

00016 15,000UNBROCA 8.0 x 260 para parede

00017 15,000UNBROCA 9/64 para concreto

00018 1,000UNBROCA chata 1 em aÇo carbono

00019 1,000UNBROCA chata 5/8 em aÇo carbono

00020 1,000UNBROCA chata ¾ em aÇo carbono

00021 15,000UNBROCA ½ para parede

00022 2,000MCABO de aÇo, 30 metros, meia (1/2) polegada

00023 2,000UN

CABO extensor telescÓpio, cabo de aluminio andurecido para
fixaÇÃo de serrotes similar ao topman, super topman, samurai
e tambem para tesouras de poda/coleta de sementes, pintura
eletroestatica para maior protenÇao do cabo. confeccionado
em aluminio endurecido. possuir luvas emborrachadas com 40
cm de comprimento. ponteira em nylon e/ou aluminio para
fixaÇÃo de serrotes ou tessoura de poda. chave reguladora do
telescÓpio com sistema de pressÃo mecÂnica de 2,5m atÉ 5m.

00024 5,000UNCOLHER DE PEDREIRO canto reto n°06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

E-mail: compras@marilandia.es.gov.br

00025 5,000UN
DISCO corte diamantado prof liso

110 x 20mm

00026 10,000UNDISCO diam 105 mm furo 20mm

00027 5,000UN
DISCO diamantado master prof

seg 110 x 20mm

00028 5,000UN
DISCO diamantado prof turbo 110

x 20mm

00029 5,000UNENXÓ , cobo de madeira 60 cm

00030 5,000UNFACÃO 16 polegadas

00031 1,000UNFURADEIRA de impacta 650w, 110v, com maleta

00032 3,000JGJOGO de kit de chaves de aÇos, lado boca/estreela de 6 a 22

00033 5,000UNMARTELO de 29 mm, com cabo em madeira

00034 1,000UN
MOTOSSERRA - potÊncia: 1,44 kw/ 1,93 cv - peso: 4,4 kg -
cilindrada:35 cm ³ - rot. max/lenta; 9.000 rpm/2.700 rpm -
sabre 30  cm

00035 1,000UN
MOTOSSERRA - potÊncia: 2,4 kw / 3,22 cv - peso: 5,0 kg -
cilindrada:51,7 cm ³ - rot. max/lenta; 13.000 rpm/2.700  rpm -
sabre 40 cm

00036 2,000UN

PAQUIMETRO de aÇo inoxidavel- digital, externo, com visor em
lcd, comm escala graduada em milimetros e polegadas;
resoluÇao de 0,01 mm x 0.0005, exatidao aproximada de, pelo
menos, +/-0,04mm, capacidade de 0-300mm ou 0-12,
profundidade dos bicos extenos entre 58mm e 64mm; zeragem
a qualque ponto; botÃo liga/desliga, parafuso de fixaÇao de
medida; acompanha certificado de garantia e manual de
instruÇao; acondicionado em estojo;

00037 5,000UNPRUMO para pedreiraa, 350 g

00038 10,000UNPÁ DE BICO em ferro, com cabo de madeira medindo 71 cm.

00039 5,000UNPÉ de cabra de 15 polegadas x 16mm

00040 1,000UNSERRA MÁMORE Á seco 125mm, 1450w

00041 2,000UN
TESOURA de mÃo para poda- grande- podador  profissional
sistema by pass, cabo emborrachado, afiaÇao prolongada,
para corte com diÂmetro de ate 12 cm.

00042 2,000UN

TESOURA de poda aÉrea adaptavel a cabo extensor de
aluminio de 5 a 7 metros - podÃo cordel aÉreo 32mm, podador
aÉreo com capacidade de cortes de atÉ 32mm, ideal para poda
alta ou coleta de folhas e sementes, robusto com sistema de
multiplicador de forÇa e cordel.

00043 2,000M
TRENA C/ 50MT 13mm de largura em fibra de vidro caixa aberta
nÃo condutoras e nÃo corrosiveis, revestidas de  pvc e
graduadas a quente
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