
Relatório gerado dia: 12/04/2022 às 08:29
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

  

MÉDIA MEDIANA MENOR

R$ 3,56 R$ 2,98 R$ 2,80

FILTROS APLICADOS
Descrição Complementar Nome do Material (PDM) Identificação do Item de Compra Modalidade da Compra

10 of 470193 SOQUETE LÂMPADA, SOQUETE LÂMPADA
FLUORESCENTE

9886550500067202100038, 9250100500037202100022, 0900030500009202100056,
2000960500009202100024, 1604790500006202100195 Pregão

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação
da Compra

Número
do Item Modalidade

Código
do

CATMAT
Descrição
do Item

Descrição
Complementar

Unidade de
Fornecimento

Quantidade
Ofertada Valor Unitário Fornecedor Órgão UASG Data da

Compra

00006/2021 00195 Pregão 60836 SOQUETE
LÂMPADA UNIDADE 190 R$2,80

SCHUAB ABREU
ENGENHARIA E
SOLUCOES EIRELI

COMANDO
DO EXERCITO

160479 - 6 GRUPO
DE MISSEIS E
FOGUETES

07/10/2021

00067/2021 00038 Pregão 402151 SOQUETE
LÂMPADA UNIDADE 100 R$2,90

MERCASERRA
MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO EIRELI

ESTADO DO
RIO GRANDE
DO SUL

988655 -
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
FARROUPILHA

20/08/2021

00037/2021 00022 Pregão 420199 SOQUETE
LÂMPADA UNIDADE 200 R$2,98

ATENA COMERCIO E
REPRESENTACOES
LTDA.

ESTADO DE
MINAS
GERAIS

925010 - CAMARA
MUNICIPAL DE
UBERLÂNDIA - MG

27/01/2022

00009/2021 00056 Pregão 402151 SOQUETE
LÂMPADA UNIDADE 6.210 R$3,33 GR COMERCIO EIRELI JUSTICA

FEDERAL

090003 - JUSTICA
FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU -
PA

13/09/2021

00009/2021 00024 Pregão 402151 SOQUETE
LÂMPADA UNIDADE 200 R$5,8100000000000005 GR COMERCIO EIRELI

MINISTERIO
PUBLICO DA
UNIAO

200096 -
PROCURADORIA
REG.TRAB. DA 15ª
REGIÃO/SP

27/12/2021

OBS:vALOR UNITÁRIO CONVERTIDO EM CAIXA COM 50 UND

 VALOR MÉDIA DA CAIXA C/ 50 UND R$:178,00

 VALOR MÉDIA DA CAIXA C/ 50 UND R$:178,00

ITEM 38- SOQUETE LÂMPADA FLUORESCENTE BASE G13 T8 32W CX 50 UND



Relatório gerado dia: 12/04/2022 às 08:57
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

  

MÉDIA MEDIANA MENOR

R$ 3,95 R$ 4,12 R$ 3,10

FILTROS APLICADOS
Código Material/Serviço Identificação do Item de Compra Modalidade da Compra
353816 9805470500005202100048, 9801620500029202100063, 9888150500116202100008, 1531760500005202100004 Pregão

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4

Identificação
da Compra

Número
do Item Modalidade

Código
do

CATMAT
Descrição do

Item
Descrição

Complementar
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Ofertada
Valor

Unitário Fornecedor Órgão UASG Data da
Compra

00029/2021 00063 Pregão 353816 SOQUETE
LÂMPADA UNIDADE 1.000 R$3,10

CONSTRULUZ
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ESTADO DO
MARANHAO

980162 - PREFEITURA
MUN. GOVERNADOR
EDISON LOBÃO

14/12/2021

00005/2021 00004 Pregão 353816 SOQUETE
LÂMPADA UNIDADE 66 R$4 LOJAS AMEL LTDA

UNIVERSIDADE
TECNOLOGICA
FEDERAL DO
PARANA

153176 - UTFPR -
CAMPUS CORNÉLIO
PROCÓPIO

12/08/2021

00005/2021 00048 Pregão 353816 SOQUETE
LÂMPADA UNIDADE 150 R$4,24

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

ESTADO DO PARA
980547 - PREFEITURA
MUN.DE SAO
FRANCISCO DO PARA

14/04/2021

00116/2021 00008 Pregão 353816 SOQUETE
LÂMPADA UNIDADE 3.000 R$4,45

NOVE39
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS LTDA

ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

988815 -
PREF.MUNICIPAL DO
RIO GRANDE/RS

13/01/2022

ITEM 39-SOQUETE LÂMPADA PORCELANA TIPO E-27



Relatório gerado dia: 13/04/2022 às 15:31
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

  

MÉDIA MEDIANA MENOR

R$ 98,55 R$ 100,00 R$ 52,66

FILTROS APLICADOS
Nome do Material (PDM) Identificação do Item de Compra Modalidade da Compra
RELÉ FOTELÉTRICO 0700280500016202100003, 9430010500329202100067, 1200730500036202000157 Pregão

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação
da Compra

Número
do Item Modalidade

Código
do

CATMAT
Descrição do

Item
Descrição

Complementar
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Ofertada
Valor

Unitário Fornecedor Órgão UASG Data da
Compra

00016/2021 00003 Pregão 428944 RELÉ
FOTELÉTRICO UNIDADE 20 R$52,66 VOLT MATERIAIS

ELETRICOS EIRELI
JUSTICA
ELEITORAL

070028 - TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL/RR

28/07/2021

00329/2021 00067 Pregão 428944 RELÉ
FOTELÉTRICO UNIDADE 13 R$100

ATHOS SERVICE
CONSULTORIA E
SERVICOS LTDA

ESTADO DO
CEARA

943001 - GOVERNO
DO ESTADO DO
CEARA

19/05/2021

00036/2020 00157 Pregão 433499 RELÉ
FOTELÉTRICO UNIDADE 60 R$142,99

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

COMANDO DA
AERONAUTICA

120073 - MAER -
BASE AEREA DE
FLORIANOPOLIS - SC

05/05/2021

ITEM 86- RELÉ FOTOELETRICO 1000 W



Relatório gerado dia: 13/04/2022 às 16:13
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

  

MÉDIA MEDIANA MENOR

R$ 16,30 R$ 18,08 R$ 5,76

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Modalidade da
Compra

BASE (TOMADA) PARA RELÉ FOTOELÉTRICO COM SUPORTE METÁLICO\, SEGUINDO ABNT NBR 5123, BASE (TOMADA) EXTERNA PARA INSTALAÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO\, GIRO DE
360º\, 10ª/ 240V COM INDICADOR DE CARGA ATIVA\, CABOS DE LIGAÇÃO COM DIÂMETRO DE 1\,5MM²\, IS OLAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 0\,6/1\,0KV\, MAIOR OU IGUAL A 90ºC\,
SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO COM ACABAMENTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE QUE PERMITE A SUBSTITU IÇÃO DA BASE SEM RETIRADA DO SUPORTE\, CONFORME
NORMA ABNT\, DEVERÁ ESTAR DE ACO RDO COM NORMA NBR 5123., BASE PARA RELÉ FIXA FOTOELÉTRICO\, CARACTERÍSTICAS: INTERCAMBIÁVEL COM OUTROS R ELÉS\, AS
TOMADAS PARA RELÉS DA EXATRON SÃO OS SUPORTES DE FIXAÇÃO RECOMENDADOS PARA UMA PERFEITA INSTALAÇÃO. TIPO: FIXA\, MODELO: FOTOELÉTRICO, TOMADA PARA RELÉ
FOTOELÉTRICO COM HASTE METÁLICA

Pregão

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4

Identificação
da Compra

Número
do Item Modalidade

Código
do

CATMAT
Descrição do

Item
Descrição

Complementar
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Ofertada
Valor

Unitário Fornecedor Órgão UASG Data da
Compra

00081/2021 00002 Pregão 13951
BASE DE
TOMADA DE
PINO

UNIDADE 1.250 R$5,76 MULTILUZ
COMERCIAL LTDA

ESTADO DE
RONDONIA

450522 - PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE ARIQUEMES 26/08/2021

00500/2021 00012 Pregão 3174
AMOLADOR
ELETRICO DE
FACA

UNIDADE 100 R$13,26
ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

ESTADO DE
RONDONIA

925373 -
SUPERINTEND.ESTAD.DE
COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

18/11/2021

00046/2021 00073 Pregão 41386 DISPOSITIVO
LOGICO UNIDADE 30 R$22,90 VALADARES

COMERCIAL LTDA
ESTADO DE
TOCANTINS

925892 - PROCURADORIA
GERAL DA JUSTIÇA DE
TOCANTINS

30/11/2021

00004/2021 00319 Pregão 90530 SENSOR
MOVIMENTO UNIDADE 2.000 R$23,28

RL. MATERIAIS DE
CONSTRUCAO
LTDA

ESTADO DA
BAHIA

926671 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAETINGA BA 15/07/2021

ITEM 87- TOMADA RELE FOTOELETRICO



Relatório gerado dia: 13/04/2022 às 16:38
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

  

MÉDIA MEDIANA MENOR

R$ 59,13 R$ 58,77 R$ 42

FILTROS APLICADOS
Descrição Complementar Identificação do Item de Compra Modalidade da Compra
21 of 470193 9846830500023202100064, 3440020500037202000028, 9266710500004202100042, 9832890500007202100246 Pregão

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4

Identificação
da Compra

Número
do Item Modalidade Código do

CATMAT Descrição do Item Descrição
Complementar

Unidade de
Fornecimento

Quantidade
Ofertada

Valor
Unitário Fornecedor Órgão UASG Data da

Compra

00023/2021 00064 Pregão 22306 LÂMPADA
FLUORESCENTE UNIDADE 50 R$42 MULTILUZ

COMERCIAL LTDA
ESTADO DE
MINAS GERAIS

984683 -
PREF.MUN.DE
ITUIUTABA

05/10/2021

00037/2020 00028 Pregão 270861 LÂMPADA VAPOR
METÁLICO UNIDADE 35 R$45,22 LICITA ONLINE

EIRELI
FUNDACAO
JOAQUIM
NABUCO

344002 - FUNDACAO
JOAQUIM NABUCO /
MEC / PE

02/06/2021

00004/2021 00042 Pregão 42323 LÂMPADA VAPOR
METÁLICO UNIDADE 30 R$72,31

RL. MATERIAIS DE
CONSTRUCAO
LTDA

ESTADO DA
BAHIA

926671 -
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MAETINGA BA

15/07/2021

00007/2021 00246 Pregão 42323 LÂMPADA VAPOR
METÁLICO UNIDADE 300 R$77 ADAO NUNES

SILVA
ESTADO DA
BAHIA

983289 -
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
LAGOA REAL/BA

23/03/2021

ITEM 116- LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W



ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO CATMAT
UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTIDADE

Valor Estimado 
Unitário da 
ARP's (R$)

Valor Estimado 
Unitário (R$)

Vantajosidade

1

Cabo – seção 1,5mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor azul. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma
marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de
condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de
fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 102 79,49 124,91 sim

2

Cabo – seção 1,5mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor branco. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento,
uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de
condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de
fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material

41920 Rolo de 100 m 92 79,49 131,69 sim

3

Cabo – seção 1,5mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor preto. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma
marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de
condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de
fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 92 80,49 159,60 sim

4

Cabo – seção 1,5mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor verde. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma
marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de
condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de
fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 92 82,49 143,06 sim

5

Cabo – seção 1,5mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor vermelho. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento,
uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de
condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de
fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 92 82,59 122,71 sim

6

Cabo – seção 2,5mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor azul. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma
marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de
condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de
fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 137 143,99 192,76 sim

7

Cabo – seção 2,5mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor branco. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento,
uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de
condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de
fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material

41920 Rolo de 100 m 127 143,99 189,78 sim

8

Cabo – seção 2,5mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor preto. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma
marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de
condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de
fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 127 143,99 223,72 sim

9

Cabo – seção 2,5mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor verde. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma
marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de
condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de
fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 119 149,49 245,77 sim

10

Cabo – seção 2,5mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor vermelho. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM
280. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével,
com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x
seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de
referência do cabo; material do condutor. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual
do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 127 149,99 178,28 sim

ESTIMATIVA DE PREÇOS



ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO CATMAT
UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTIDADE

Valor Estimado 
Unitário da 
ARP's (R$)

Valor Estimado 
Unitário (R$)

Vantajosidade

11

Cabo – seção 4,0mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor azul. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma
marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de
condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de
fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 107 224,49 314,52 sim

12

Cabo – seção 4,0mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor branco. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento,
uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de
condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de
fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 98 224,49 312,66 sim

13

Cabo – seção 4,0mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor preto. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280.
A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as
seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x seção
(mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência
do cabo; material do condutor. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 98 224,49 294,48 sim

14

Cabo – seção 4,0mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor verde. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma
marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de
condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de
fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m  93 224,99 301,33 sim

15

Cabo – seção 4,0mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º
flexível (PVC antichama), cor vermelho. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento,
uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de
condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de
fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 99 224,99 309,27 sim

16

Cabo – seção 6,0mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC
antichama), cor azul. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação
legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a
seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação;
número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR
NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 114 333,99 438,10 sim

17

Cabo – seção 6,0mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC
antichama), cor preto. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação
legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a
seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação;
número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR
NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 109 380,17 434,67 sim

18

Cabo – seção 6,0mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera
Mole, Classe de Encordoamento 04, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC
antichama), cor verde. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação
legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a
seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação;
número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR
NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

41920 Rolo de 100 m 97 328,99 436,34 sim

19 Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, número pólos: 3, corrente nominal: 80A, padrão din 374998 Unidade 83 69,90 111,80 sim

20
Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 3, corrente nominal: 63 a, normas técnicas:
nbr 5.283,73, curva de disparo: c, padrão: din

416381 Unidade 79 23,90 43,84 sim

21
Disjuntor Termomagnético bifasico, corrente nominal 32A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469 Unidade 144 25,84 28,51 sim

22
Disjuntor Termomagnético bipolar, corrente nominal 10A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469 Unidade 122 11,50 24,30 sim

23
Disjuntor Termomagnético bipolar, corrente nominal 16A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469 Unidade 160 12,90 21,05 sim

24
Disjuntor Termomagnético bipolar, corrente nominal 25A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469 Unidade 134 18,50 24,93 sim

25
Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nominal 10A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469 Unidade 150 5,50 7,61 sim

26
Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nominal 16A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469 Unidade 70 5,50 15,17 sim

27
Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nominal 20A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469 Unidade 77 5,50 15,50 sim

28
Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nominal 25A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469 Unidade 97 5,50 12,58 sim

29
Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nominal 32A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469 Unidade 62 5,50 8,92 sim

30
Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nominal 50A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469 Unidade 46 6,50 17,10 sim

31
Disjuntor Termomagnético tripolar, corrente nominal 32A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469 Unidade 128 19,90 44,51 sim
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32
Disjuntor Termomagnético tripolar, corrente nominal 50A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469 Unidade 69 30,30 48,52 sim

33

Luminária para lâmpadas de 1200 mm (equivalente a fluorescente tubular de 32W), material corpo chapa de aço,
material refletor e aletas com alumínio anodizado brilhante de alta refletância e, tipo lâmpada: LED tubular T8,
quantidade lâmpadas 2, acabamento superficial chapa aço pintura eletrostática, posição relativa sobrepor, tipo
soquete push-in G-13 de engate rápido, fornecida já com suporte para fixação através de furação no corpo da peça
(pé de galinha)

404034 Unidade 610 142,25 206,67 sim

34

Reator eletrónico, tipo de partida instantânea com alto fator de potência, com qualidade similar ou superior a
PHILIPS, Tensão de alimentação 127V, Frequência da rede 50/60 Hz, Lâmpada 2 x 32W, Potência máxima da
lâmpada + reator 67W, Fator de fluxo luminoso mínimo 0,9, Fator de potência mínimo 0,96, Distorção harmónica
total máxima 25%, distorção harmônica não pode ser menor do que 10%. O produto deverá ser certificado pelo
INMETRO. Garantia mínima de 1 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as
características técnicas do material.

461430 Unidade 277 22,95 43,51 sim

35
Reator lâmpada, quantidade lâmpadas: 2 un, potência lâmpada: 36/40 w, tensão alimentação: 110/220 v, aplicação:
lâmpadas fluorescentes, características adicionais: partida eletrônica

237762 Unidade 262 22,92 32,99 sim

37
Soquete lâmpada fluorescente, material: termoplástico, tipo: antivibratório, tensão nominal: 250 v, características
adicionais: simples, com parafuso, aplicação: para lâmpada tubular T8 de 32W

317765 Caixa c/ 50 90 149,97 178,00 sim

38
Soquete lâmpada, material: plástico, características adicionais: sem rabicho, tipo: engate rápido, tipo lâmpada:
fluorescente tubular T8, tipo base: G13, tensão máxima operação: 250 V

414605 Caixa c/ 50 64 107,98 178,00 sim

39 Soquete lâmpada, material: porcelana, tensão: 127/220 V, potência máxima: 150 W, tipo: E27 353816 Unidade 290 2,28 3,95 sim

40
Bocal com rabicho E-27, corpo em PE Nylon 6.6 (polietileno) na cor preta, contatos e casquilho em latão. Possui
borracha de vedação entre os fios e o bocal. Rabicho 0,75mm 105ºC. Temperatura máxima: 70ºC. Corrente
máxima: 4A. Potência máxima: 100W. Tensão: 250Vac.

60836 Unidade 200 2,00 2,35 sim

41
Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: branca, largura: 50 mm, altura: 20 mm,
comprimento: 2,00 m, características adicionais: com divisória, tipo sobrepor, referência: sistema "x", aplicação:
instalação elétrica.

265016 Unidade 530 14,90 30,17 sim

42
Canaleta, material: PVC - Cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: branca, características adicionais: lisa e sem
divisória, dimensões: (LxAxC) 20 x 10 x 2000 mm

327942 Unidade 2070 3,30 7,92 sim

43
Filtro linha, tensão alimentação: 110/220 V, corrente máxima: 10 A, quantidade saída: 5 tomadas modelo 2P+T
universal, características adicionais: interruptor liga/desliga, aplicação: equipamento informática/elétrico,
frequência: 50/60 Hz, comprimento cabo: 1,30 m.

290290 Unidade 335 18,95 37,38 sim

44
Interruptor Simples 2 teclas, com caixa para Sistema Externo (ou Sistema X), cor branca, 10A/250v, com qualidade 
similar a FAME ou PIAL LEGRAND, Garantia mínima de 01 (um) ano.

13773 Unidade 270 6,90 9,04 sim

45
Interruptor Simples com caixa para Sistema Externo (ou Sistema X), cor branca, 10A/250v, com qualidade similar
a FAME ou PIAL LEGRAND, Garantia mínima de 01 (um) ano.

13773 Unidade 225 5,90 8,76 sim

50
Placa cega, material: plástico, formato: redondo, diâmetro: 3 pol, fixação: por parafusos, cor: branca, superfície
polida e acabamento brilhante.

365187 Unidade 108 1,50 2,72 sim

51 Plugue, tipo: fêmea, corrente nominal: 20 A, tensão nominal: 250 V, número pólos: 2 P. 407876 Unidade 135 5,01 14,03 sim

52
Plugue, tipo: fêmea, formato contato: universal, cor corpo: cinza, corrente nominal: 10 A, tensão nominal: 250 V,
número pólos: 2 P.

250585 Unidade 165 2,50 4,34 sim

53
Plugue, tipo: macho, cor corpo: branca, corrente nominal: 10A, tensão nominal: 250V, número pólos: 2P+T,
material: plástico.

285362 Unidade 180 1,90 2,56 sim

54
Plugue, tipo: macho, corrente nominal: 20A, tensão nominal: 250V, número pólos: 2P+T, características adicionais:
c/ prensa-cabo ajustável por parafuso.

318922 Unidade 160 2,20 5,78 sim

55
Plugue, formato contato: universal, formato: tipo "T", corrente nominal: 10 A, tensão nominal: 250 V,
características adicionais: 2P+T e universal, 3 saídas, termoplástico.

317995 Unidade 150 2,85 5,16 sim

56
Tomada, modelo: 2P+T, com caixa, corrente nominal: 10A, tensão nominal: 250V, normas técnicas: NBR 14136,
aplicação: instalações em canaletas do sistema 'x', padrão: brasileiro, posição relativa: sobrepor, cor: branca.

35424 Unidade 720 6,49 9,92 sim

57
Tomada, modelo: padrão 2P+T, com caixa, corrente nominal: 20A, tensão nominal: 250V, características
adicionais: sistema "x", aplicação: caixa de sobrepor, cor: branca.

347651 Unidade 480 6,88 28,98 sim

58
Lâmpada LED, tensão nominal bivolt, potência nominal 18W, tipo base G13, formato tubular T8, comprimento
1200 mm, equivalência fluorescente de 36W, fluxo luminoso mínimo de 1850 lúmens, temperatura de cor mínima de
4000K.

434688 Unidade 3700 9,80 13,41 sim

59
Lâmpada LED, tensão nominal bivolt, potência nominal 9W, tipo base G13, formato tubular T8, comprimento 600
mm, equivalência fluorescente de 18W, fluxo luminoso mínimo de 900 lúmens, temperatura de cor mínima de
4000K.

434689 Unidade 440 7,77 12,86 sim

60
Lâmpada LED, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 9W, tipo base: E-27, tipo bulbo: A60 global leitoso,
frequência nominal: 60 Hz.

435089 Unidade 890 4,95 8,18 sim

61

Fita isolante de autofusão, espessura: 0,76mm, largura: 19mm, comprimento: 10m, com qualidade similar a 3M, cor
preta, Rigidez Dielétrica (kV/mm): 31,6; para isolação de cabos elétricos classe de tensão de até 69kv, usada para
vedação contra a umidade, para proteger a isolação dos cabos de potência, quando da instalação de terminações e
emendas. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do
material.

424228 Unidade 144 11,90 18,81 sim

62

Fita Isolante, cor: branca, largura: 18mm, comprimento: 10m, com qualidade similar a 3M SCOTCH, constituída
por um dorso de PVC auto-extinguível, com adesivo à base de borracha e aditivos com cores específicas.
Certificado pelo INMETRO. Para isolamento de fios e cabos elétricos em geral até 750 V. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

226943 Unidade 159 5,70 5,70 sim

63

Fita Isolante, cor: amarela, largura: 18mm, comprimento: 10m, com qualidade similar a 3M SCOTCH, constituída
por um dorso de PVC auto-extinguível, com adesivo à base de borracha e aditivos com cores específicas.
Certificado pelo INMETRO. Para isolamento de fios e cabos elétricos em geral até 750 V. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

226948 Unidade 159 6,05 6,05 sim

64

Fita Isolante, cor: azul, largura: 18mm, comprimento: 10m, com qualidade similar a 3M SCOTCH, constituída por
um dorso de PVC auto-extinguível, com adesivo à base de borracha e aditivos com cores específicas. Certificado
pelo INMETRO. Para isolamento de fios e cabos elétricos em geral até 750 V. Deve acompanhar manual do
fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

260862 Unidade 159 5,05 5,05 sim

65

Fita Isolante, cor: vermelha, largura: 18mm, comprimento: 10m, com qualidade similar a 3M SCOTCH, constituída
por um dorso de PVC auto-extinguível, com adesivo à base de borracha e aditivos com cores específicas.
Certificado pelo INMETRO. Para isolamento de fios e cabos elétricos em geral até 750 V. Deve acompanhar
manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

226949 Unidade 179 3,74 5,43 sim

66

Fita Isolante, cor: verde, largura: 18mm, comprimento: 10m, com qualidade similar a 3M SCOTCH, constituída por
um dorso de PVC auto-extinguível, com adesivo à base de borracha e aditivos com cores específicas. Certificado
pelo INMETRO. Para isolamento de fios e cabos elétricos em geral até 750 V. Deve acompanhar manual do
fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.

226947 Unidade 159 2,72 4,13 sim

67

Fita isolante, para isolação de fios e cabos elétricos em geral de até 750V, cor: preta, com qualidade similar a 3M
SCOTCH, deve proteger contra raios solares UV, Classe de temperatura: 90ºC, largura: 19mm, comprimento: 10m.
A fita deve estar de acordo com os requisitos da NRB 5037 (ABNT) e também deve ser certificada pelo
INMETRO. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do
material.

356305 Unidade 256 2,59 5,06 sim

68
Placa Sinalizadora Auto-Adesiva "110V", Unidades, dimensões: 1,5x3,5cm cada, texto “110 VOLTS” na cor preta
e fundo prateado, material: Alumínio 0,5mm, auto-adesiva.

150653 Unidade 2480 1,84 24,12 sim

69
Placa Sinalizadora Auto-Adesiva "220V", Unidades, dimensões: 1,5x3,5cm cada, texto “220 VOLTS” na cor
vermelha e fundo prateado, material: Alumínio 0,5mm, auto-adesiva.

150653 Unidade 1530 1,49 24,12 sim
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70 Abraçadeira de PVC para conduíte de 1”, com qualidade similar a Tigre. BR0359425 Unidade 75 1,62 2,08 sim
71 Abraçadeira de PVC para conduíte de 3/4”, com qualidade similar a Tigre. BR0359424 Unidade 125 1,39 1,63 sim
72 Curva de PVC longa 90º roscável para eletroduto rígido de 1”, com qualidade similar a TIGRE. BR0240369 Unidade 70 1,97 2,79 sim
73 Curva de PVC longa 90º roscável para eletroduto rígido de 3/4”, com qualidade similar a TIGRE. BR0231524 Unidade 90 1,27 2,32 sim

74
Eletroduto PVC rígido roscável 3/4”- 3m, cor preta, fabricado em PVC anti-chama, tubos com roscas nas duas
extremidades. Atendendo as Normas- NBR 15465 ENBR 5410 Com qualidade similar a TIGRE.

BR0238814 Unidade 150 6,64 8,23 sim

75 Eletroduto, material pvc, tipo flexível corrugado, cor amarela, diâmetro nominal 1 384303 m 350 2,51 20,65 sim
76 Eletroduto, material pvc, tipo flexível corrugado, cor amarela, diâmetro nominal ¾ 384302 m 250 sim
77 Luva de PVC roscável para eletroduto rígido de 1”, com qualidade similar a TIGRE. BR0316903 Unidade 55 1,73 2,22 sim
78 Luva de PVC roscável para eletroduto rígido de 3/4”, com qualidade similar a TIGRE. BR0344878 Unidade 65 1,38 1,68 sim

80
Chave de fenda teste de voltagem, ponta chata, medindo aproximadamente 3x75mm (1/8×3″), com haste de aço,
apropriada para corrente de 80V a 250V, indicador de tensão através de luz de neon.

251315 Unidade 9 13,38 28,13 sim

81 Disjuntor baixa tensão, número pólos 3, corrente nominal 100, tipo tqd, aplicação instalações elétricas, padrão din 424342 Unidade 30 62,90 111,16 sim

82
Fita luminosa de LED – com 60 LEDs, cor azul, rolo de 20m, potência por m = 5W, unidade de corte = 1M, tensão
127V. Vida útil de 30.000 h.

426963 Unidade 110 170,88 516,57 sim

83
Fita luminosa de LED – com 60 LEDs, cor branca, rolo de 20m, potência por m = 5W, unidade de corte = 1M,
tensão 127V. Vida útil de 30.000 h.

426963 Unidade 110 170,88 804,51 sim

84
Fita luminosa de LED – com 60 LEDs, cor verde, rolo de 20m, potência por m = 5W, unidade de corte = 1M,
tensão 127V. Vida útil de 30.000 h.

426963 Unidade 110 170,88 804,51 sim

85
Fita luminosa de LED – com 60 LEDs, cor vermelha, rolo de 20m, potência por m = 5W, unidade de corte = 1M,
tensão 127V.Vida útil de 30.000 h.

426963 Unidade 110 170,88 804,51 sim

86

Relé Fotelétrico - com qualidade similar ou superior a EXATRON, características: Rele térmico 127-220V (+/-
10%) com retardo, saída ligada durante a noite. Com tomada giratória alta; Funcionamento: aciona a carga durante
a noite e desliga durante o dia; Aplicação: Potência 1000 W (Carga Resistiva) - 1200 VA 127V; 1800VA 220V
(Carga Indutiva); Material do produto: Tampa de polipropileno com proteção UV, base em copolímero
polipropileno, gaxeta em PVC, Pinos em latão estanhados. Tomada com “L” metálico; Tipo de contato quando
desenergizado: normalmente fechado ( NF ); Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações
bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Tempo de retardo de 1 minuto a 5 minutos para comutação
dos contatos; Lux para ligar: Maior que 20 Lux; Lux pra desligar : menor que 7 Lux respeitando a relação de
histerese; relação entre liga e desliga (histerese): 1,2 a 4 vezes; sistema de proteção contra surtos de tensão; Tensão
de surto: Suporta mais de 4000V / 2000A; Freqüência de operação: 50/60Hz; Índice de proteção : IP65; Consumo:
menor que 1,5W; Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as
características técnicas do material.

BR0060836 Unidade 31 55,00 98,55 sim

87

Tomada para relé fotelétrico com suporte - com qualidade similar ou superior a EXATRON; características:
Tomada giratória alta para relé, bivolt, com suporte metálico; Aplicação: Tomada com alça de fixação para
instalação de relés fotoelétricos (fotoeletrônicos); Material do produto: Alça em aço 1020 galvanizado à fogo, copo
em copolimero polipropileno, terminais de encaixe em latão estanhado, soquete em nylon com 30% de fibra de
vidro; Ligação a 3 fios: fase 1 (preto), neutro ou fase 2 (branco) e carga (vermelho); seção tranversal dos fios de
1,5mm2 e comprimento de 50cm; intercambiabilidade total: pode ser utilizada com relés de qualquer fabricante;
Permite giro de 360° para correta orientação do relé; suporta uma força vertical de 50N (5kg); Corrente nominal:
10A; Tensão de operação: 100 a 240 Vac; 50/60Hz; base totalmente em conformidade com a NBR5123; Rigidez
dielétrica : Maior 2500V. Garantia: 01 ano.

BR0035440 Unidade 31 11,56 16,30 sim

88
Caixa plástica 4”x2”, antichama, com fendas nas paredes laterais e fundos que permite recortar e acoplar
eletrodutos. Com qualidade similar a TIGRE.

BR0020834 Unidade 60 1,08 2,48 sim

90

Interruptor (1 tecla simples) e tomada padrão 2P+T 20A/250V~, para embutir, com placa 4”x2”, qualidade similar
a FAME, com placas arredondadas e de dimensões maiores oferecendo acabamento liso perfeito que não risca e não
retém sujeira, além da resistência aos raios UVA e UVB. Placas em ABS: Superfície polida e antiaderente.
Tratamento Anti U.V.A e U.V.B.: Maior solidez e resistência a luz. Garantia do produto contra eventuais defeitos
de fabricação pelo prazo de 5 anos. Deve ser certificado pelo INMETRO. Deve acompanhar manual do fabricante
(em português) confirmando as características técnicas do material.

BR0013773 Unidade 75 6,90 8,67 sim

91

Interruptor (2 tecla simples) e tomada padrão 2P+T 20A/250V~, para embutir, com placa 4”x2”, qualidade similar
a FAME, com placas arredondadas e de dimensões maiores oferecendo acabamento liso perfeito que não risca e não
retém sujeira, além da resistência aos raios UVA e UVB. Placas em ABS: Superfície polida e antiaderente.
Tratamento Anti U.V.A e U.V.B.: Maior solidez e resistência a luz. Garantia do produto contra eventuais defeitos
de fabricação pelo prazo de 5 anos. Deve ser certificado pelo INMETRO. Deve acompanhar manual do fabricante
(em português) confirmando as características técnicas do material.

BR0013773 Unidade 65 8,90 14,61 sim

92

Interruptor 03 teclas simples 10A/250V~, para embutir, com placa 4”x2”, qualidade similar a FAME, com placas
arredondadas e de dimensões maiores oferecendo acabamento liso perfeito que não risca e não retém sujeira, além da 
resistência aos raios UVA e UVB. Placas em ABS: Superfície polida e antiaderente. Tratamento Anti U.V.A e
U.V.B.: Maior solidez e resistência a luz. Garantia do produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de
5 anos. Deve ser certificado pelo INMETRO. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando
as características técnicas do material.

BR0013773 Unidade 60 10,45 16,86 sim

93

Tomada padrão 2P+T 20A/250V~, para embutir, com placa 4”x2”, qualidade similar a FAME, cor: branca, com
placas arredondadas e de dimensões maiores oferecendo acabamento liso perfeito que não risca e não retém sujeira,
além da resistência aos raios UVA e UVB. Placas em ABS: Superfície polida e antiaderente. Tratamento Anti
U.V.A e U.V.B.: Maior solidez e resistência a luz. Garantia do produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo
prazo de 5 anos. Deve ser certificado pelo INMETRO. Deve acompanhar manual do fabricante (em português)
confirmando as características técnicas do material.

BR0035424 Unidade 80 6,19 8,51 sim

94

Lâmpada vapor metálico tubular, com qualidade similar ou superior a PHILIPS, tipo hpi-t plus, potência 1000W,
voltagem 130v, freqüência 60Hz, tipo base E-40, vida mediana 20.000h, temperatura de cor 4500K, fluxo luminoso
mínimo de 85.000lm. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características
técnicas do material.

BR0150260 Unidade 55 123,99 134,36 sim

95 Bucha parafuso, material náilon, comprimento 3, espessura 6 214344 Unidade 500 0,05 0,35 sim

103
Abraçadeira de nylon 6.6, comprimento: 150 mm, largura 3,6mm, cor: natural. Resistência Térmica: – 40ºC a +
85ºC e temperatura de trabalho de até 140ºC 

416385 PCT 100 70 11,22 12,02 sim

104
Abraçadeira de nylon 6.6, comprimento: 200 mm, largura 3,6mm, cor: natural. Resistência Térmica: – 40ºC a +
85ºC e temperatura de trabalho de até 140ºC . 

420076 PCT 100 70 14,54 20,67 sim

114

Fita dupla face transparente, rolo de 19mm X 2m. Capacidade de sustentação: 15cm suportam 800 gramas. Uso
indicado para quadros, espelhos, peças de decoração e canaletas. Aplicação fácil e segura, evita perfuração de
superfícies, promove isolamento anticorrosivo entre chapas metálicas, e dupla face, fixação permanente. União
translúcida e permanente entre diversos materiais (acrílico, vidro, plástico e metais). 

441602 Rolo de 2 m 30 14,99 36,19 sim

115
Lâmpada led, tensão nominal bivolt 127/220 volts, potência nominal 12 watts, potência equivalente 80 watts, tipo
base E-27, modelo bulbo A-60 (tipo pera) global leitoso, temperatura da cor: 6.500K branca fria, frequência
nominal 60 Hz. Vida útil 25.000 horas. Certificação INMETRO. 

435130 Unidade 40 7,48 11,57 sim

116
Lâmpada vapor metálico 400w - 220v, formato tubular transparente, Base - E 40, temperatura da cor 5700K, luz
branca, vida mediana útil 12.000 horas. Posição de funcionamento qualquer. 

446777 Unidade 130 35,70 59,13 sim

117
Reator para lâmpada de vapor metálico, uso externo 400w 220v - com qualidade similar ou superior a INTRAL ou
PHILIPS, Frequência da rede 50/60 Hz, Potência mínimA 0,96, 

433618 Unidade 130 57,89 89,27 sim

118 Luva 3/4" PVC de encaixe rápido p/ conduíte corrugado 250534 Unidade 65 4,96 6,96 sim



ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO CATMAT
UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTIDADE
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Unitário da 
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Unitário (R$)

Vantajosidade

119

Luminária de emergência. Caracteristicas: dimensões: comprimento 225mm largura 63mm; Tensão bivolt
automático (127/220v); quantidade de LEDs: 30; autonomia em baixa luminosidade: 3:30h; autonomia em alta
luminosidade: 7h; temperatura da cor: 6500k (luz branca); bateria 4 volts-1,3 Ah; tempo de carga 127/220v:
48/24h; não emite raios UV e não geram calor; garantia de 12meses

150260 Unidade 250 20,05 34,58 sim

120
Receptáculo E-40 de porcelana esmaltada na cor branca para uso em luminária. Com bornes embutidos, soquete em
latão niquelado, sistema anti-vibratório, 16A - 750V~ . 

35432 Unidade 60 11,47 14,45 sim

121
Refletor fechado com corpo e refletor de alumínio de alto brilho, laterais em chapa de aço com pintura eletrostática,
com lente plana de cristal temperado e suporte de fixação em aço galvanizado. Soquete E-40 para lâmpadas Vapor
mercúrio/sódio/ metálico 250/400w e lâmpada mista de 500w. 

250784 Unidade 60 48,70 94,53 sim

122
Botoeiras Verde ou Preto – Ligar, dar partida ou arranque/dispositivos de comando, que tem como função
estabelecer ou interromper a carga em um circuito de comando, a partir de um acionamento manual. Esses
equipamentos devem seguir as normas NR26 e NR12  

363310 Unidade 25 28,00 50,42 sim

123
Botoeiras Vermelho – Desligar, parar ou botão de Emergência/dispositivos de comando, que tem como função
estabelecer ou interromper a carga em um circuito de comando, a partir de um acionamento manual. Esses
equipamentos devem seguir as normas NR26 e NR12  

363310 Unidade 25 19,60 44,60 sim
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Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49.020-390 

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS 
(Processo Administrativo nº 23060.001274/2020-69) 

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em 

cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, e em 

conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020/SEGES/ME. 

Trata-se de pesquisa de preços para verificar a vantajosidade das Atas de Registro de 

Preços nº 15/2021 a 26/2021 (ARP’s) decorrentes do Pregão Eletrônico SRP nº 02/2021 (PE), 

cujo objeto é a aquisição de material elétrico, para atender as necessidades dos campi e Reitoria 

do Instituto Federal de Sergipe. 

A pesquisa de preços foi realizada no período de 28/12/2021 à 19/04/2022.                                            

A metodologia aplicada ao valor de referência foi aferida por meio da média dos valores 

válidos que foram obtidos após análise crítica de cada registro encontrado. 

A fonte de pesquisa utilizada levou em consideração o art. 5º da IN 

73/2020/SEGES/ME, em especial os incisos I, II e III, a saber: Painel de Preços, disponível no 

endereço eletrônico https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/; aquisições e contratações 

similares de outros entes públicos; e dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de 

sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, respectivamente, desde que, firmadas 

no período de até 1 (um) ano no caso dos incisos I e II e de até 6 (seis) meses de antecedência 

da data de divulgação do instrumento convocatório no caso do inciso III. 

Após análise detalhada de todos os preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, chegou-

se aos preços de referência:   

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNI-
DADE 

DE ME-
DIDA 

QUAN-
TI-

DADE 

Valor Es-
timado 

Unitário 
da ARP's 

(R$) 

Valor 
Esti-
mado 

Unitário 
(R$) 

1 
Cabo – seção 1,5mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 

41920 
Rolo de 
100 m 

102 79,49 124,91 
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Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor azul. A cober-
tura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu 
comprimento, uma marcação legível e indelével, com as 
seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo 
volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x se-
ção (mm²)); material do condutor, da isolação e da co-
bertura; mês e ano de fabricação; número da norma de 
referência do cabo; material do condutor. O cabo deve 
estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR 
NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. 
Deve acompanhar manual do fabricante (em português) 
confirmando as características técnicas do material. 

2 

Cabo – seção 1,5mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 
Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor branco. A co-
bertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu 
comprimento, uma marcação legível e indelével, com as 
seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo 
volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x se-
ção (mm²)); material do condutor, da isolação e da co-
bertura; mês e ano de fabricação; número da norma de 
referência do cabo; material do condutor. O cabo deve 
estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR 
NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. 
Deve acompanhar manual do fabricante (em português) 
confirmando as características técnicas do material 

41920 
Rolo de 
100 m 

92 79,49 131,69 

3 

Cabo – seção 1,5mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 
Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor preto. A co-
bertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu 
comprimento, uma marcação legível e indelével, com as 
seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo 
volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x se-
ção (mm²)); material do condutor, da isolação e da co-
bertura; mês e ano de fabricação; número da norma de 
referência do cabo; material do condutor. O cabo deve 
estar de acordo com a Norma:  NBR NM 247- 3 e NBR 
NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. 
Deve acompanhar manual do fabricante (em português) 
confirmando as características técnicas do material. 

41920 
Rolo de 
100 m 

92 80,49 159,60 

4 

Cabo – seção 1,5mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 
Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor verde. A co-
bertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu 
comprimento, uma marcação legível e indelével, com as 
seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo 
volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x se-
ção (mm²)); material do condutor, da isolação e da co-
bertura; mês e ano de fabricação; número da norma de 
referência do cabo; material do condutor. O cabo deve 
estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR 
NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. 
Deve acompanhar manual do fabricante (em português) 
confirmando as características técnicas do material. 

41920 
Rolo de 
100 m 

92 82,49 143,06 
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5 

Cabo – seção 1,5mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 
Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor vermelho. A 
cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o 
seu comprimento, uma marcação legível e indelével, 
com as seguintes informações: Tensão de isolamento 
em quilo volts, número de condutores e a seção em mm² 
(1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e 
da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma 
de referência do cabo; material do condutor. O cabo 
deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e 
NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 
01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em 
português) confirmando as características técnicas do 
material. 

41920 
Rolo de 
100 m 

92 82,59 122,71 

6 

Cabo – seção 2,5mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 
Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor azul. A cober-
tura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu 
comprimento, uma marcação legível e indelével, com as 
seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo 
volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x se-
ção (mm²)); material do condutor, da isolação e da co-
bertura; mês e ano de fabricação; número da norma de 
referência do cabo; material do condutor. O cabo deve 
estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR 
NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. 
Deve acompanhar manual do fabricante (em português) 
confirmando as características técnicas do material. 

41920 
Rolo de 
100 m 

137 143,99 192,76 

7 

Cabo – seção 2,5mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 
Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor branco. A co-
bertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu 
comprimento, uma marcação legível e indelével, com as 
seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo 
volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x se-
ção (mm²)); material do condutor, da isolação e da co-
bertura; mês e ano de fabricação; número da norma de 
referência do cabo; material do condutor. O cabo deve 
estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR 
NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. 
Deve acompanhar manual do fabricante (em português) 
confirmando as características técnicas do material 

41920 
Rolo de 
100 m 

127 143,99 189,78 

8 

Cabo – seção 2,5mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 
Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor preto. A co-
bertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu 
comprimento, uma marcação legível e indelével, com as 
seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo 
volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x se-
ção (mm²)); material do condutor, da isolação e da co-
bertura; mês e ano de fabricação; número da norma de 
referência do cabo; material do condutor. O cabo deve 
estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR 

41920 
Rolo de 
100 m 

127 143,99 223,72 
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NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. 
Deve acompanhar manual do fabricante (em português) 
confirmando as características técnicas do material. 

9 

Cabo – seção 2,5mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 
Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor verde. A co-
bertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu 
comprimento, uma marcação legível e indelével, com as 
seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo 
volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x se-
ção (mm²)); material do condutor, da isolação e da co-
bertura; mês e ano de fabricação; número da norma de 
referência do cabo; material do condutor. O cabo deve 
estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR 
NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. 
Deve acompanhar manual do fabricante (em português) 
confirmando as características técnicas do material. 

41920 
Rolo de 
100 m 

119 149,49 245,77 

10 

Cabo – seção 2,5mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 
Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor vermelho. O 
cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 
3 e NBR NM 280. A cobertura dos cabos deve receber, 
ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação le-
gível e indelével, com as seguintes informações: Tensão 
de isolamento em quilo volts, número de condutores e a 
seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, 
da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; nú-
mero da norma de referência do cabo; material do con-
dutor. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. 
Deve acompanhar manual do fabricante (em português) 
confirmando as características técnicas do material. 

41920 
Rolo de 
100 m 

127 149,99 178,28 

11 

Cabo – seção 4,0mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 
Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor azul. A cober-
tura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu 
comprimento, uma marcação legível e indelével, com as 
seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo 
volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x se-
ção (mm²)); material do condutor, da isolação e da co-
bertura; mês e ano de fabricação; número da norma de 
referência do cabo; material do condutor. O cabo deve 
estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR 
NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. 
Deve acompanhar manual do fabricante (em português) 
confirmando as características técnicas do material. 

41920 
Rolo de 
100 m 

107 224,49 314,52 

12 

Cabo – seção 4,0mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 
Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor branco. A co-
bertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu 
comprimento, uma marcação legível e indelével, com as 
seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo 
volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x se-
ção (mm²)); material do condutor, da isolação e da co-
bertura; mês e ano de fabricação; número da norma de 

41920 
Rolo de 
100 m 

98 224,49 312,66 
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referência do cabo; material do condutor. O cabo deve 
estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR 
NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. 
Deve acompanhar manual do fabricante (em português) 
confirmando as características técnicas do material. 

13 

Cabo – seção 4,0mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 
Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor preto. O cabo 
deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e 
NBR NM 280. A cobertura dos cabos deve receber, ao 
longo de todo o seu comprimento, uma marcação legí-
vel e indelével, com as seguintes informações: Tensão 
de isolamento em quilo volts, número de condutores e a 
seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, 
da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; nú-
mero da norma de referência do cabo; material do con-
dutor. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. 
Deve acompanhar manual do fabricante (em português) 
confirmando as características técnicas do material. 

41920 
Rolo de 
100 m 

98 224,49 294,48 

14 

Cabo – seção 4,0mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 
Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor verde. A co-
bertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu 
comprimento, uma marcação legível e indelével, com as 
seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo 
volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x se-
ção (mm²)); material do condutor, da isolação e da co-
bertura; mês e ano de fabricação; número da norma de 
referência do cabo; material do condutor. O cabo deve 
estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR 
NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. 
Deve acompanhar manual do fabricante (em português) 
confirmando as características técnicas do material. 

41920 
Rolo de 
100 m   

93 224,99 301,33 

15 

Cabo – seção 4,0mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, 
Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anti-
chama 70º flexível (PVC antichama), cor vermelho. A 
cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o 
seu comprimento, uma marcação legível e indelével, 
com as seguintes informações: Tensão de isolamento 
em quilo volts, número de condutores e a seção em mm² 
(1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e 
da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma 
de referência do cabo; material do condutor. O cabo 
deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e 
NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 
01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em 
português) confirmando as características técnicas do 
material. 

41920 
Rolo de 
100 m 

99 224,99 309,27 

16 

Cabo – seção 6,0mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04, Isolação: 
Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º 
flexível (PVC antichama), cor azul. A cobertura dos ca-
bos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, 
uma marcação legível e indelével, com as seguintes in-

41920 
Rolo de 
100 m 

114 333,99 438,10 
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formações: Tensão de isolamento em quilo volts, nú-
mero de condutores e a seção em mm² (1 x seção 
(mm²)); material do condutor, da isolação e da cober-
tura; mês e ano de fabricação; número da norma de re-
ferência do cabo; material do condutor. O cabo deve es-
tar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR 
NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 
anos. Deve acompanhar manual do fabricante (em por-
tuguês) confirmando as características técnicas do ma-
terial. 

17 

Cabo – seção 6,0mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04, Isolação: 
Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º 
flexível (PVC antichama), cor preto. A cobertura dos 
cabos deve receber, ao longo de todo o seu compri-
mento, uma marcação legível e indelével, com as se-
guintes informações: Tensão de isolamento em quilo 
volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x se-
ção (mm²)); material do condutor, da isolação e da co-
bertura; mês e ano de fabricação; número da norma de 
referência do cabo; material do condutor. O cabo deve 
estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR 
NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 
anos. Deve acompanhar manual do fabricante (em por-
tuguês) confirmando as características técnicas do ma-
terial. 

41920 
Rolo de 
100 m 

109 380,17 434,67 

18 

Cabo – seção 6,0mm², 750v, com qualidade similar a 
Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, 
Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04, Isolação: 
Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º 
flexível (PVC antichama), cor verde. A cobertura dos 
cabos deve receber, ao longo de todo o seu compri-
mento, uma marcação legível e indelével, com as se-
guintes informações: Tensão de isolamento em quilo 
volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x se-
ção (mm²)); material do condutor, da isolação e da co-
bertura; mês e ano de fabricação; número da norma de 
referência do cabo; material do condutor. O cabo deve 
estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR 
NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 
anos. Deve acompanhar manual do fabricante (em por-
tuguês) confirmando as características técnicas do ma-
terial. 

41920 
Rolo de 
100 m 

97 328,99 436,34 

19 
Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagné-
tico, número pólos: 3, corrente nominal: 80A, padrão 
din 

374998 Unidade 83 69,90 111,80 

20 
Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagné-
tico, número pólos: 3, corrente nominal: 63 a, normas 
técnicas: nbr 5.283,73, curva de disparo: c, padrão: din 

416381 Unidade 79 23,90 43,84 

21 
Disjuntor Termomagnético bifasico, corrente nominal 
32A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade simi-
lar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO. 

150469 Unidade 144 25,84 28,51 

22 
Disjuntor Termomagnético bipolar, corrente nominal 
10A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade simi-
lar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO. 

150469 Unidade 122 11,50 24,30 

23 
Disjuntor Termomagnético bipolar, corrente nominal 
16A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade simi-
lar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO. 

150469 Unidade 160 12,90 21,05 

24 
Disjuntor Termomagnético bipolar, corrente nominal 
25A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade simi-
lar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO. 

150469 Unidade 134 18,50 24,93 
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25 
Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nomi-
nal 10A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade 
similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO. 

150469 Unidade 150 5,50 7,61 

26 
Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nomi-
nal 16A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade 
similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO. 

150469 Unidade 70 5,50 15,17 

27 
Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nomi-
nal 20A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade 
similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO. 

150469 Unidade 77 5,50 15,50 

28 
Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nomi-
nal 25A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade 
similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO. 

150469 Unidade 97 5,50 12,58 

29 
Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nomi-
nal 32A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade 
similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO. 

150469 Unidade 62 5,50 8,92 

30 
Disjuntor Termomagnético monopolar, corrente nomi-
nal 50A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade 
similar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO. 

150469 Unidade 46 6,50 17,10 

31 
Disjuntor Termomagnético tripolar, corrente nominal 
32A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade simi-
lar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO. 

150469 Unidade 128 19,90 44,51 

32 
Disjuntor Termomagnético tripolar, corrente nominal 
50A, tipo de curva C, padrão DIN, com qualidade simi-
lar a SIEMENS, certificado pelo INMETRO. 

150469 Unidade 69 30,30 48,52 

33 

Luminária para lâmpadas de 1200 mm (equivalente a 
fluorescente tubular de 32W), material corpo chapa de 
aço, material refletor e aletas com alumínio anodizado 
brilhante de alta refletância e, tipo lâmpada: LED tubu-
lar T8, quantidade lâmpadas 2, acabamento superficial 
chapa aço pintura eletrostática, posição relativa sobre-
por, tipo soquete push-in G-13 de engate rápido, forne-
cida já com suporte para fixação através de furação no 
corpo da peça (pé de galinha) 

404034 Unidade 610 142,25 206,67 

34 

Reator eletrónico, tipo de partida instantânea com alto 
fator de potência, com qualidade similar ou superior a 
PHILIPS, Tensão de alimentação 127V, Frequência da 
rede 50/60 Hz, Lâmpada 2 x 32W, Potência máxima da 
lâmpada + reator 67W, Fator de fluxo luminoso mínimo 
0,9, Fator de potência mínimo 0,96, Distorção harmó-
nica total máxima 25%, distorção harmônica não pode 
ser menor do que 10%. O produto deverá ser certificado 
pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano. Deve 
acompanhar manual do fabricante (em português) con-
firmando as características técnicas do material. 

461430 Unidade 277 22,95 43,51 

35 

Reator lâmpada, quantidade lâmpadas: 2 un, potência 
lâmpada: 36/40 w, tensão alimentação: 110/220 v, apli-
cação: lâmpadas fluorescentes, características adicio-
nais: partida eletrônica 

237762 Unidade 262 22,92 32,99 

37 

Soquete lâmpada fluorescente, material: termoplástico, 
tipo: antivibratório, tensão nominal: 250 v, característi-
cas adicionais: simples, com parafuso, aplicação: para 
lâmpada tubular T8 de 32W 

317765 
Caixa c/ 

50 
90 149,97 178,00 

38 

Soquete lâmpada, material: plástico, características adi-
cionais: sem rabicho, tipo: engate rápido, tipo lâmpada: 
fluorescente tubular T8, tipo base: G13, tensão máxima 
operação: 250 V 

414605 
Caixa c/ 

50 
64 107,98 178,00 

39 
Soquete lâmpada, material: porcelana, tensão: 127/220 
V, potência máxima: 150 W, tipo: E27 

353816 Unidade 290 2,28 3,95 

40 
Bocal com rabicho E-27, corpo em PE Nylon 6.6 (poli-
etileno) na cor preta, contatos e casquilho em latão. Pos-
sui borracha de vedação entre os fios e o bocal. Rabicho 

60836 Unidade 200 2,00 2,35 
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0,75mm 105ºC. Temperatura máxima: 70ºC. Corrente 
máxima: 4A. Potência máxima: 100W. Tensão: 
250Vac. 

41 

Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com 
tampa, cor: branca, largura: 50 mm, altura: 20 mm, 
comprimento: 2,00 m, características adicionais: com 
divisória, tipo sobrepor, referência: sistema "x", aplica-
ção: instalação elétrica. 

265016 Unidade 530 14,90 30,17 

42 

Canaleta, material: PVC - Cloreto de polivinila, tipo: 
com tampa, cor: branca, características adicionais: lisa 
e sem divisória, dimensões: (LxAxC) 20 x 10 x 2000 
mm 

327942 Unidade 2070 3,30 7,92 

43 

Filtro linha, tensão alimentação: 110/220 V, corrente 
máxima: 10 A, quantidade saída: 5 tomadas modelo 
2P+T universal, características adicionais: interruptor 
liga/desliga, aplicação: equipamento informática/elé-
trico, frequência: 50/60 Hz, comprimento cabo: 1,30 m. 

290290 Unidade 335 18,95 37,38 

44 

Interruptor Simples 2 teclas, com caixa para Sistema 
Externo (ou Sistema X), cor branca, 10A/250v, com 
qualidade similar a FAME ou PIAL LEGRAND, Ga-
rantia mínima de 01 (um) ano. 

13773 Unidade 270 6,90 9,04 

45 

Interruptor Simples com caixa para Sistema Externo (ou 
Sistema X), cor branca, 10A/250v, com qualidade simi-
lar a FAME ou PIAL LEGRAND, Garantia mínima de 
01 (um) ano. 

13773 Unidade 225 5,90 8,76 

50 
Placa cega, material: plástico, formato: redondo, diâme-
tro: 3 pol, fixação: por parafusos, cor: branca, superfície 
polida e acabamento brilhante. 

365187 Unidade 108 1,50 2,72 

51 
Plugue, tipo: fêmea, corrente nominal: 20 A, tensão no-
minal: 250 V, número pólos: 2 P. 

407876 Unidade 135 5,01 14,03 

52 
Plugue, tipo: fêmea, formato contato: universal, cor 
corpo: cinza, corrente nominal: 10 A, tensão nominal: 
250 V, número pólos: 2 P. 

250585 Unidade 165 2,50 4,34 

53 
Plugue, tipo: macho, cor corpo: branca, corrente nomi-
nal: 10A, tensão nominal: 250V, número pólos: 2P+T, 
material: plástico. 

285362 Unidade 180 1,90 2,56 

54 
Plugue, tipo: macho, corrente nominal: 20A, tensão no-
minal: 250V, número pólos: 2P+T, características adi-
cionais: c/ prensa-cabo ajustável por parafuso. 

318922 Unidade 160 2,20 5,78 

55 

Plugue, formato contato: universal, formato: tipo "T", 
corrente nominal: 10 A, tensão nominal: 250 V, carac-
terísticas adicionais: 2P+T e universal, 3 saídas, termo-
plástico. 

317995 Unidade 150 2,85 5,16 

56 

Tomada, modelo: 2P+T, com caixa, corrente nominal: 
10A, tensão nominal: 250V, normas técnicas: NBR 
14136, aplicação: instalações em canaletas do sistema 
'x', padrão: brasileiro, posição relativa: sobrepor, cor: 
branca. 

35424 Unidade 720 6,49 9,92 

57 

Tomada, modelo: padrão 2P+T, com caixa, corrente no-
minal: 20A, tensão nominal: 250V, características adi-
cionais: sistema "x", aplicação: caixa de sobrepor, cor: 
branca. 

347651 Unidade 480 6,88 28,98 

58 

Lâmpada LED, tensão nominal bivolt, potência nominal 
18W, tipo base G13, formato tubular T8, comprimento 
1200 mm, equivalência fluorescente de 36W, fluxo lu-
minoso mínimo de 1850 lúmens, temperatura de cor mí-
nima de 4000K. 

434688 Unidade 3700 9,80 13,41 

59 
Lâmpada LED, tensão nominal bivolt, potência nominal 
9W, tipo base G13, formato tubular T8, comprimento 

434689 Unidade 440 7,77 12,86 
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600 mm, equivalência fluorescente de 18W, fluxo lumi-
noso mínimo de 900 lúmens, temperatura de cor mínima 
de 4000K. 

60 
Lâmpada LED, tensão nominal: bivolt, potência nomi-
nal: 9W, tipo base: E-27, tipo bulbo: A60 global leitoso, 
frequência nominal: 60 Hz. 

435089 Unidade 890 4,95 8,18 

61 

Fita isolante de autofusão, espessura: 0,76mm, largura: 
19mm, comprimento: 10m, com qualidade similar a 
3M, cor preta, Rigidez Dielétrica (kV/mm): 31,6; para 
isolação de cabos elétricos classe de tensão de até 69kv, 
usada para vedação contra a umidade, para proteger a 
isolação dos cabos de potência, quando da instalação de 
terminações e emendas. Deve acompanhar manual do 
fabricante (em português) confirmando as característi-
cas técnicas do material. 

424228 Unidade 144 11,90 18,81 

62 

Fita Isolante, cor: branca, largura: 18mm, comprimento: 
10m, com qualidade similar a 3M SCOTCH, constituída 
por um dorso de PVC auto-extinguível, com adesivo à 
base de borracha e aditivos com cores específicas. Cer-
tificado pelo INMETRO. Para isolamento de fios e ca-
bos elétricos em geral até 750 V. Deve acompanhar ma-
nual do fabricante (em português) confirmando as ca-
racterísticas técnicas do material. 

226943 Unidade 159 5,70 5,70 

63 

Fita Isolante, cor: amarela, largura: 18mm, compri-
mento: 10m, com qualidade similar a 3M SCOTCH, 
constituída por um dorso de PVC auto-extinguível, com 
adesivo à base de borracha e aditivos com cores especí-
ficas. Certificado pelo INMETRO. Para isolamento de 
fios e cabos elétricos em geral até 750 V. Deve acom-
panhar manual do fabricante (em português) confir-
mando as características técnicas do material. 

226948 Unidade 159 6,05 6,05 

64 

Fita Isolante, cor: azul, largura: 18mm, comprimento: 
10m, com qualidade similar a 3M SCOTCH, constituída 
por um dorso de PVC auto-extinguível, com adesivo à 
base de borracha e aditivos com cores específicas. Cer-
tificado pelo INMETRO. Para isolamento de fios e ca-
bos elétricos em geral até 750 V. Deve acompanhar ma-
nual do fabricante (em português) confirmando as ca-
racterísticas técnicas do material. 

260862 Unidade 159 5,05 5,05 

65 

Fita Isolante, cor: vermelha, largura: 18mm, compri-
mento: 10m, com qualidade similar a 3M SCOTCH, 
constituída por um dorso de PVC auto-extinguível, com 
adesivo à base de borracha e aditivos com cores especí-
ficas. Certificado pelo INMETRO. Para isolamento de 
fios e cabos elétricos em geral até 750 V. Deve acom-
panhar manual do fabricante (em português) confir-
mando as características técnicas do material. 

226949 Unidade 179 3,74 5,43 

66 

Fita Isolante, cor: verde, largura: 18mm, comprimento: 
10m, com qualidade similar a 3M SCOTCH, constituída 
por um dorso de PVC auto-extinguível, com adesivo à 
base de borracha e aditivos com cores específicas. Cer-
tificado pelo INMETRO. Para isolamento de fios e ca-
bos elétricos em geral até 750 V. Deve acompanhar ma-
nual do fabricante (em português) confirmando as ca-
racterísticas técnicas do material. 

226947 Unidade 159 2,72 4,13 

67 

Fita isolante, para isolação de fios e cabos elétricos em 
geral de até 750V, cor: preta, com qualidade similar a 
3M SCOTCH, deve proteger contra raios solares UV, 
Classe de temperatura: 90ºC, largura: 19mm, compri-
mento: 10m. A fita deve estar de acordo com os requi-
sitos da NRB 5037 (ABNT) e também deve ser certifi-

356305 Unidade 256 2,59 5,06 
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cada pelo INMETRO. Deve acompanhar manual do fa-
bricante (em português) confirmando as características 
técnicas do material. 

68 

Placa Sinalizadora Auto-Adesiva "110V", Unidades, di-
mensões: 1,5x3,5cm cada, texto “110 VOLTS” na cor 
preta e fundo prateado, material: Alumínio 0,5mm, 
auto-adesiva. 

150653 Unidade 2480 1,84 24,12 

69 

Placa Sinalizadora Auto-Adesiva "220V", Unidades, di-
mensões: 1,5x3,5cm cada, texto “220 VOLTS” na cor 
vermelha e fundo prateado, material: Alumínio 0,5mm, 
auto-adesiva. 

150653 Unidade 1530 1,49 24,12 

70 
Abraçadeira de PVC para conduíte de 1”, com quali-
dade similar a Tigre. 

BR0359425 Unidade 75 1,62 2,08 

71 
Abraçadeira de PVC para conduíte de 3/4”, com quali-
dade similar a Tigre. 

BR0359424 Unidade 125 1,39 1,63 

72 
Curva de PVC longa 90º roscável para eletroduto rígido 
de 1”, com qualidade similar a TIGRE. 

BR0240369 Unidade 70 1,97 2,79 

73 
Curva de PVC longa 90º roscável para eletroduto rígido 
de 3/4”, com qualidade similar a TIGRE. 

BR0231524 Unidade 90 1,27 2,32 

74 

Eletroduto PVC rígido roscável 3/4”- 3m, cor preta, fa-
bricado em PVC anti-chama, tubos com roscas nas duas 
extremidades. Atendendo as Normas- NBR 15465 
ENBR 5410 Com qualidade similar a TIGRE. 

BR0238814 Unidade 150 6,64 8,23 

75 
Eletroduto, material pvc, tipo flexível corrugado, cor 
amarela, diâmetro nominal 1 

384303 m 350 2,51 20,65 

76 
Eletroduto, material pvc, tipo flexível corrugado, cor 
amarela, diâmetro nominal ¾ 

384302 m 250     

77 
Luva de PVC roscável para eletroduto rígido de 1”, com 
qualidade similar a TIGRE. 

BR0316903 Unidade 55 1,73 2,22 

78 
Luva de PVC roscável para eletroduto rígido de 3/4”, 
com qualidade similar a TIGRE. 

BR0344878 Unidade 65 1,38 1,68 

80 

Chave de fenda teste de voltagem, ponta chata, medindo 
aproximadamente 3x75mm (1/8×3″), com haste de aço, 
apropriada para corrente de 80V a 250V, indicador de 
tensão através de luz de neon. 

251315 Unidade 9 13,38 28,13 

81 
Disjuntor baixa tensão, número pólos 3, corrente nomi-
nal 100, tipo tqd, aplicação instalações elétricas, padrão 
din 

424342 Unidade 30 62,90 111,16 

82 
Fita luminosa de LED – com 60 LEDs, cor azul, rolo de 
20m, potência por m = 5W, unidade de corte = 1M, ten-
são 127V. Vida útil de 30.000 h. 

426963 Unidade 110 170,88 516,57 

83 
Fita luminosa de LED – com 60 LEDs, cor branca, rolo 
de 20m, potência por m = 5W, unidade de corte = 1M, 
tensão 127V. Vida útil de 30.000 h. 

426963 Unidade 110 170,88 804,51 

84 
Fita luminosa de LED – com 60 LEDs, cor verde, rolo 
de 20m, potência por m = 5W, unidade de corte = 1M, 
tensão 127V. Vida útil de 30.000 h. 

426963 Unidade 110 170,88 804,51 

85 
Fita luminosa de LED – com 60 LEDs, cor vermelha, 
rolo de 20m, potência por m = 5W, unidade de corte = 
1M, tensão 127V.Vida útil de 30.000 h. 

426963 Unidade 110 170,88 804,51 

86 

Relé Fotelétrico - com qualidade similar ou superior a 
EXATRON, características: Rele térmico 127-220V 
(+/- 10%) com retardo, saída ligada durante a noite. 
Com tomada giratória alta; Funcionamento: aciona a 
carga durante a noite e desliga durante o dia; Aplicação: 
Potência 1000 W (Carga Resistiva) - 1200 VA 127V; 
1800VA 220V (Carga Indutiva); Material do produto: 
Tampa de polipropileno com proteção UV, base em co-
polímero polipropileno, gaxeta em PVC, Pinos em latão 
estanhados. Tomada com “L” metálico; Tipo de contato 
quando desenergizado: normalmente fechado ( NF ); 

BR0060836 Unidade 31 55,00 98,55 
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Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido 
a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, 
nuvens e etc. Tempo de retardo de 1 minuto a 5 minutos 
para comutação dos contatos; Lux para ligar: Maior que 
20 Lux; Lux pra desligar : menor que 7 Lux respeitando 
a relação de histerese; relação entre liga e desliga (his-
terese): 1,2 a 4 vezes; sistema de proteção contra surtos 
de tensão; Tensão de surto: Suporta mais de 4000V / 
2000A; Freqüência de operação: 50/60Hz; Índice de 
proteção : IP65; Consumo: menor que 1,5W; Garantia: 
01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em 
português) confirmando as características técnicas do 
material. 

87 

Tomada para relé fotelétrico com suporte - com quali-
dade similar ou superior a EXATRON; características: 
Tomada giratória alta para relé, bivolt, com suporte me-
tálico; Aplicação: Tomada com alça de fixação para ins-
talação de relés fotoelétricos (fotoeletrônicos); Material 
do produto: Alça em aço 1020 galvanizado à fogo, copo 
em copolimero polipropileno, terminais de encaixe em 
latão estanhado, soquete em nylon com 30% de fibra de 
vidro; Ligação a 3 fios: fase 1 (preto), neutro ou fase 2 
(branco) e carga (vermelho); seção tranversal dos fios 
de 1,5mm2 e comprimento de 50cm; intercambiabili-
dade total: pode ser utilizada com relés de qualquer fa-
bricante; Permite giro de 360° para correta orientação 
do relé; suporta uma força vertical de 50N (5kg); Cor-
rente nominal: 10A; Tensão de operação: 100 a 240 
Vac; 50/60Hz; base totalmente em conformidade com a 
NBR5123; Rigidez dielétrica : Maior 2500V. Garantia: 
01 ano. 

BR0035440 Unidade 31 11,56 16,30 

88 
Caixa plástica 4”x2”, antichama, com fendas nas pare-
des laterais e fundos que permite recortar e acoplar ele-
trodutos. Com qualidade similar a TIGRE. 

BR0020834 Unidade 60 1,08 2,48 

90 

Interruptor (1 tecla simples) e tomado padrão 2P+T 
20A/250V~, para embutir, com placa 4”x2”, qualidade 
similar a FAME, com placas arredondadas e de dimen-
sões maiores oferecendo acabamento liso perfeito que 
não risca e não retém sujeira, além da resistência aos 
raios UVA e UVB. Placas em ABS: Superfície polida e 
antiaderente. Tratamento Anti U.V.A e U.V.B.: Maior 
solidez e resistência a luz. Garantia do produto contra 
eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 5 anos. 
Deve ser certificado pelo INMETRO. Deve acompa-
nhar manual do fabricante (em português) confirmando 
as características técnicas do material. 

BR0013773 Unidade 75 6,90 8,67 

91 

Interruptor (2 teclas simples) e tomado padrão 2P+T 
20A/250V~, para embutir, com placa 4”x2”, qualidade 
similar a FAME, com placas arredondadas e de dimen-
sões maiores oferecendo acabamento liso perfeito que 
não risca e não retém sujeira, além da resistência aos 
raios UVA e UVB. Placas em ABS: Superfície polida e 
antiaderente. Tratamento Anti U.V.A e U.V.B.: Maior 
solidez e resistência a luz. Garantia do produto contra 
eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 5 anos. 
Deve ser certificado pelo INMETRO. Deve acompa-
nhar manual do fabricante (em português) confirmando 
as características técnicas do material. 

BR0013773 Unidade 65 8,90 14,61 

92 
Interruptor 03 teclas simples 10A/250V~, para embutir, 
com placa 4”x2”, qualidade similar a FAME, com pla-
cas arredondadas e de dimensões maiores oferecendo 

BR0013773 Unidade 60 10,45 16,86 
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acabamento liso perfeito que não risca e não retém su-
jeira, além da resistência aos raios UVA e UVB. Placas 
em ABS: Superfície polida e antiaderente. Tratamento 
Anti U.V.A e U.V.B.: Maior solidez e resistência a luz. 
Garantia do produto contra eventuais defeitos de fabri-
cação pelo prazo de 5 anos. Deve ser certificado pelo 
INMETRO. Deve acompanhar manual do fabricante 
(em português) confirmando as características técnicas 
do material. 

93 

Tomada padrão 2P+T 20A/250V~, para embutir, com 
placa 4”x2”, qualidade similar a FAME, cor: branca, 
com placas arredondadas e de dimensões maiores ofe-
recendo acabamento liso perfeito que não risca e não re-
tém sujeira, além da resistência aos raios UVA e UVB. 
Placas em ABS: Superfície polida e antiaderente. Trata-
mento Anti U.V.A e U.V.B.: Maior solidez e resistência 
a luz. Garantia do produto contra eventuais defeitos de 
fabricação pelo prazo de 5 anos. Deve ser certificado 
pelo INMETRO. Deve acompanhar manual do fabri-
cante (em português) confirmando as características téc-
nicas do material. 

BR0035424 Unidade 80 6,19 8,51 

94 

Lâmpada vapor metálico tubular, com qualidade similar 
ou superior a PHILIPS, tipo hpi-t plus, potência 1000W, 
voltagem 130v, freqüência 60Hz, tipo base E-40, vida 
mediana 20.000h, temperatura de cor 4500K, fluxo lu-
minoso mínimo de 85.000lm. Deve acompanhar manual 
do fabricante (em português) confirmando as caracterís-
ticas técnicas do material. 

BR0150260 Unidade 55 123,99 134,36 

95 
Bucha parafuso, material náilon, comprimento 3, espes-
sura 6 

214344 Unidade 500 0,05 0,35 

103 
Abraçadeira de nylon 6.6, comprimento: 150 mm, lar-
gura 3,6mm, cor: natural. Resistência Térmica: – 40ºC 
a + 85ºC e temperatura de trabalho de até 140ºC  

416385 PCT 100 70 11,22 12,02 

104 
Abraçadeira de nylon 6.6, comprimento: 200 mm, lar-
gura 3,6mm, cor: natural. Resistência Térmica: – 40ºC 
a + 85ºC e temperatura de trabalho de até 140ºC.  

420076 PCT 100 70 14,54 20,67 

114 

Fita dupla face transparente, rolo de 19mm X 2m. Ca-
pacidade de sustentação: 15cm suportam 800 gramas. 
Uso indicado para quadros, espelhos, peças de decora-
ção e canaletas. Aplicação fácil e segura, evita perfura-
ção de superfícies, promove isolamento anticorrosivo 
entre chapas metálicas, e dupla face, fixação perma-
nente. União translúcida e permanente entre diversos 
materiais (acrílico, vidro, plástico e metais).  

441602 
Rolo de 

2 m 
30 14,99 36,19 

115 

Lâmpada led, tensão nominal bivolt 127/220 volts, po-
tência nominal 12 watts, potência equivalente 80 watts, 
tipo base E-27, modelo bulbo A-60 (tipo pera) global 
leitoso, temperatura da cor: 6.500K branca fria, frequên-
cia nominal 60 Hz. Vida útil 25.000 horas. Certificação 
INMETRO.  

435130 Unidade 40 7,48 11,57 

116 

Lâmpada vapor metálico 400w - 220v, formato tubular 
transparente, Base - E 40, temperatura da cor 5700K, 
luz branca, vida mediana útil 12.000 horas. Posição de 
funcionamento qualquer.  

446777 Unidade 130 35,70 59,13 

117 

Reator para lâmpada de vapor metálico, uso externo 
400w 220v - com qualidade similar ou superior a IN-
TRAL ou PHILIPS, Frequência da rede 50/60 Hz, Po-
tência mínimA 0,96,  

433618 Unidade 130 57,89 89,27 

118 Luva 3/4" PVC de encaixe rápido p/ conduíte corrugado  250534 Unidade 65 4,96 6,96 

119 
Luminária de emergência. Caracteristicas: dimensões: 
comprimento 225mm largura 63mm; Tensão bivolt au-

150260 Unidade 250 20,05 34,58 
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tomático (127/220v); quantidade de LEDs: 30; autono-
mia em baixa luminosidade: 3:30h; autonomia em alta 
luminosidade: 7h; temperatura da cor: 6500k (luz 
branca); bateria 4 volts-1,3 Ah; tempo de carga 
127/220v: 48/24h; não emite raios UV e não geram ca-
lor; garantia de 12meses 

120 

Receptáculo E-40 de porcelana esmaltada na cor branca 
para uso em luminária. Com bornes embutidos, soquete 
em latão niquelado, sistema anti-vibratório, 16A - 
750V~ .  

35432 Unidade 60 11,47 14,45 

121 

Refletor fechado com corpo e refletor de alumínio de 
alto brilho, laterais em chapa de aço com pintura ele-
trostática, com lente plana de cristal temperado e su-
porte de fixação em aço galvanizado. Soquete E-40 para 
lâmpadas Vapor mercúrio/sódio/ metálico 250/400w e 
lâmpada mista de 500w.  

250784 Unidade 60 48,70 94,53 

122 

Botoeiras Verde ou Preto – Ligar, dar partida ou arran-
que/dispositivos de comando, que tem como função es-
tabelecer ou interromper a carga em um circuito de co-
mando, a partir de um acionamento manual.  Esses equi-
pamentos devem seguir as normas NR26 e NR12   

363310 Unidade 25 28,00 50,42 

123 

Botoeiras Vermelho – Desligar, parar ou botão de 
Emergência/dispositivos de comando, que tem como 
função estabelecer ou interromper a carga em um cir-
cuito de comando, a partir de um acionamento ma-
nual.  Esses equipamentos devem seguir as normas 
NR26 e NR12   

363310 Unidade 25 19,60 44,60 

Em tempo, informamos que ao proceder com a pesquisa de preços e tendo extraído os 

valores de referência acima especificados, e comparando-os aos preços consignados nas ARP’s, 

decorrentes do PE SRP nº 02/2021 gerenciado pela Reitoria do Instituto Federal de Sergipe, 

UASG 158134, entendemos pela existência de vantajosidade dos preços praticados nessas 

atas. 

A documentação comprobatória que compõe a pesquisa de preços, bem como os 

relatórios gerados com os filtros aplicados e os registros encontrados podem ser conferidos 

anteriormente. 

É este, pois, o nosso relatório. À consideração superior para ciência e adoção das 

medidas que entender necessárias. 

Aracaju/SE, 19 de abril de 2022. 
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Rômulo Santana do Amaral 
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