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1. DA INTRoDUçÀo

1.1. A lei no 10.520102, que institui a licitação na modalidade pregão, estabelece, em seu
art. 30, que a definição precisa, suficiente e clara do objeto por meio de Termo de
Referência constitui fase preparatória do Pregão.

1.2. Assim, o presente instrumento engloba o conjunto de elementos necessários e
suÍicientes para caracterizar o objeto, tendo sido elaborado com base nas informaçôes
apresentadas nos Documento Virtual no EXP 954212015.
1.3. o objeto deste instrumento será adquirido pelo sistema de registro de preços que
consiste em um arquivo de preços de bens e serviços selecionados mediante licitação,
utilizáveis, sempre que necessário, pela Administração.

1.4. A contratação pretendida deverá observar, ainda, o disposto nas Resoluções Tp no
026/2006 e 008/2015, que instituem, respectivamente, a licitação na modalidadê pregão e
o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Coíe de Justiça.

2.

Do Oe.Jero

2.í. o presente instrumento tem por objeto a formaçáo

de sistema de Registro de preços
para aquisição eventual de piso vinílico com materiais para assentamento, divisórias de
gesso acartonado com acessórios e rodapé em poliuretano extrusado para execução de
pavimentação e elementos de vedação em prédios do Poder Judiciário.

3.

DA

FTNALTDADE

3.1. A formação do registro de preço em tela visa, eventualmente, adquirir material para
pavimentaçâo em piso vinÍlico, adquirir material para a materialização de paredes em
gesso acartonado em prédios do Poder Judiciário, de modo a reduzir os custos com a
instalação dos materiais acima referidos, buscando-se fornecedores especializados como
estratégia de diminuição considerável de incidência de tributos e BDI's desnecessários.

4.

Do PLANo

DE LICITAÇÃo

4.1. Somente uma pessoa jurídica poderá ser contratada para êxecutar o objeto deste
instrumento;

o

objetivo de se ampliar a concorrência no procedimento licitatório e
considerando-se a distinção e as especificidades dos itens a serem registrados através

4.2. Com

desta contrataçáo, a seleção dos itens será feito em dois lotes, conforme relacionados no
Anexo l.

í

será composto por materiais necessários à instalação de piso vinílico e t t
rodapé conforme especificações enquanto que o lote 2 abarcarâ os materiais necessários 1

4.3. O lote

à instalação de paredes em gesso acartonado com isolamento

acústico.
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4.4. Os

licitantes deverão apresentar suas propostas na forma do modelo do Anexo
deste instrumento.

I

4.5. Os valores estimados pelo Tribunal de Justiça deverão ser considerados

pela(s)
preço
proposta
licitante(s) como
máximo, no momento da elaboração de sua
comercial;

4.6. A definição de qual licitante será o vencedor do certame se dará pelo critério de
Menor Valor Global por lote.

5.

DoCusroEsrmloo

5.1. O preço deverá abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, assim
como quaisquer atividades ou insumos necessários ao fornecimento do objeto, mesmo
quando não expressamente indicados, não cabendo, posteriormente, quaisquer
acréscimos previsíveis;

5.2. Para viabilizar a avaliação do custo, estima-se o valor de R$ 1.148.135,07

(Um

milhão, cento e quarenta oito mil, cento e trinta e cinco reais e sete centavos).

^*

5.3. Objeto será custeado através do Programa de Trabalho

-

no 12.101.02.061.0003.2337
Apreciação e Julgamento de Feitos, pela Rubrica item no 3.3.90.30 material de consumo.

6.

Das Especrrrcaçôes

6.1. Todos os materiais deverão ser entregues devidamente acondicionados, em
embalagens de papelão plastificado ou baldes/galÕes, no caso de produtos na forma
líquida ou pastosa, de modo a protegê-los de qualquer dano eventual de
manuseio/transporte, estando o FORNECEDOR obrigado a reparo imediato, caso ocorram
tais danos.

6.2. Serão rejeitados todos os materiais que não atendam aos requisitos constantes nas
especificaçÕes deste instrumento.

6.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar

contratações

que deles poderão advir, cabendo, contudo, na hipótese de opção por outro meio de
contratação, assegurar ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condiçÕes.

6.4. Os pedidos serão realizados conforme a necessidade da Administração.
6.5. No caso da quantidade de produto a ser fornecido não ser múltipla da quantidade de
individual constante em cada embalagem, fica estabelecido que a CONTRATADA
fornecerá quantidade igual ou superior à solicitada, não sendo aceito quantidades
inferiores, mesmo que aproximadas da quantidade requerida neste instrumento, sem
acréscimo ou ônus para o CONTRATANTE.

6.6.

Deverão ser fornecidos os materiais abaixo descritos, nas quantidades especificadas
em planilha constante no Anexo l.

6.6.1 Piso Vinílico
Piso vinílico em réguas e=3mm nas dimensões 184x950mm, linha AMBIENTA, cor
CAMBARA ou similar a ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, com as seguintes características:
Espessura da régua: 3mm

Acabamento Liso
Capa de uso de PVC mínima: 0,50mm

Tamanho da placa: 184xg50mm

\
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Absorçáo de som ao impacto mínimo: 1OdB ou superior
Garantia quanto à defeitos de fabricação: mínimo .15 anos
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Peso máximo: 5,10k9/m,
Resistência à abrasáo: Classe T

ldentação residual: <=0,1 mm
Marca: FADEMAC cor CAMBARÁ ou similar

6.6.2 Rodapé em Poliestileno Amadeirado Reciclado
Rodapé em Poriestireno Amadeirado recicrado em cor compatíver com o piso.
DimensÕes: Altura: 8cm; Espessura: 2,4cm;
Marca: FADEMAC mod. 24005613 ou similar
Composição: 96 % de poliestireno Reciclado e 4

o/o

de poliestireno Virgem

6.6.2 Testeira para Escada
Produzida com resinas de

pvc, cargas e pigmenlos com frisos anti-derrapantes.

Dimensões: "L" 50mm x 43mm, e=2mm
Marca: FADEMAC cód. 9372 ou similar

6.6.3 Cola para piso vinílico
Cola branca a base de água, sem cheiro e rápida secagem.

componentes: Resina Acrílica, Resina Natural, agentes tensoativos, carga mineral
micronizada, preservante e água.
total.

Deverá ser entregue em baldes/galoes individuais com indicação de sua capacidade
Marca: GLOBALFIX ou similar

6.6.4 Chapa de Gesso Acartonado
chapa de gesso acartonado nas dimensÕes 12,5x12oox22oomm com bordas

rebaixadas na cor cinza com as características mínimas abaixo:
Densidade máxima: 9,5kg/m2

Deverão atender às normas: NBR í4715:2001 -chapas de gesso acartonado - Vêrificaçãõ das características
geométricas; NBR 14717:2001 - chapas de gesso acartonado - Determinação das
Requisitos; NBR 14716:2001 -;Chapas de gesso acartonado

características físicas.

Marca: GYPSUM ou similar
6.6.5 Perfil para estruturacão horizontal

Perfil tipo Guia em aço galvanizado para estruturação horizontal 70x3.000mm.

Espessura mínima da chapa: 0,50mm

Deverão ser fornecidos em barras de 3,00m de comprimento.
Marca: GYPSUM ou similar

6.6.6 Perfil oara estruturacão vertical
Perfil tipo Montante em aço galvanizado para estruturação vertical 70x3. ooomm.
Espessura mínima da chapa: 0,50mm

I
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Deverão ser fornecidos em barras de 3,00m de comprimento.
Marca: GYPSUM ou similar

6.6.7 Parafuso 9.5mm
Deveráo ser fornecidos em caixas com 1.000 unidades cada uma.
Cabeça: Lentilha
Ponta: Agulha
Marca: GYPSUM ou similar

6.6.8 Parafuso 25mm
Deverão ser fornecidos em caixas com 1.000 unidades cada uma.
Cabeça: Trombeta
Ponta: Agulha
Marca: GYPSUM ou similar

6.6.9 Massa de reiunte pronta para uso
Produto

a base de emulsáo acrílica estirenada e com alto teor de sólidos na cor

branca.
Deverá atender à norma NBR 15.758.
Deverá ser entregue em baldes/galôes individuais com indicação de sua capacidade
total.
Marca: GYPSUM ou similar

6.6.í0 Cola oara Gesso Acartonado
Fabricação: Cola em pó a base de gesso aditivado, para a colagem de elementos
pré-moldados de gesso.

total.

Deverá ser entregue em baldes/galões individuais com indicaçáo de sua capacidade

4.
Deverá atender á norma ABNT TB 02:002.40.02 - Cola de Gesso
Marca: GYPSUM ou similar

6.6.1'l Fita JT
Deverá atender às normas NBR í5.758 1, 2 e 3

-

2009.

Material: Papel especial microperfurado
Largura da fita: 50mm
Comprimento do Rolo: '150m
Marca: GYPSUM ou similar

6.6.12 Lã de vidro
lsolante térmico e acústico, para utilização no interior de paredes sendo um tipo de
manta de lã mineral.
Espessura: 50mm
Densidade 16Kg/m"
Comprimento do rolo: 150m

\
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Largura do rolo: í ,20m
Diâmetro da fibra: 5,5 pm

Capacidade acústica: <0,2 (<125h2);

<1

,0 (>500mhz)

Não combustível

7.
7.1

ACoMPANHAMENTo, FrscALtzAÇÃo E PAGAMENTo

. O acompanhamento e a fiscalização serão exercidos

por um representante da

Administração especialmente designado pela Secretaria demandante.

7.2. O pagamento será realizado mediante apresentação de nota fiscal após

recebimento
de cada produto. A nota fiscal deverá ser apresentada juntamente com as mercadorias.

7.3. Ao Fiscal

caberá a atestação das faturas referentes ao fornecimento.

7.4. Sendo identificada cobrança indevida na Nota Fiscal, a FISCALIZAÇÃO poderá, a
seu critério, Íazer a glosa dos valores indevidos, ou solicitar formalmente ao
FORNECEDOR a reapresentação da Nota Fiscal, devidamente corrigida. Nesse caso, a
contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da nova emissão.

seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, a
FISCALIZAÇÃO comunicará formalmente os fatos ao FORNECEDOR a fim de que seja
feita a devolução do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outros meios
quando se tratar do último fornecimento.
7.5. Caso

7.6. Os itens adquiridos deverão ser entregues no depósito da Seção de Patrimônio, sito à
Av. capitão Ene Garcês, '1696, centro, Boa Vista-RR, de segunda a sexta-feira, das 08:00
as 14:00 horas.
7.7. Eventual mudança no endereço de entrega dos materiais será informada prévia

e

oportunamente ao FORNECEDOR, sem que acarrete ônus ao CONTRATANTE.

7.8. A entrega deverá ser previamente agendada com a FISCALIZAÇÃO.
7.9. O prazo para pagamento será de, no máximo 30 dias, contados do recebimento das
faturas, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.
7.10. Nos termos do art. 5o, §3o da Lei no 8.666/93, os pagamentos de despesas cujos
valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso ll, do art. 24, da mesma lei, sem
p§uízo do que dispõe o seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de ate 05
(cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura.

a pagar os valores correspondentes
pelo
FORNECEDOR.
devidas
ou
indenizações
a multas, ressarcimentos
7.1 1. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante

7.12. Quanto ao procedimento interno de solicitação de aquisiçáo de bens registrados em
Ata de Registro de Preços, deve ser observado o disposto no "Manual de Procedimentos Compras e Contratações".

ocorrência de vício do produto' ou que este esteja em
desacordo com as especificações constantes no item 6.0 deste instrumento, o
FORNECEDOR será convocado para substituí-lo no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados da data de ciência de sua convocação pelo CONTRATANTE.
7.14. Depois de comprovada a adequação do objeto ao contrato e observado o disposto no
art. 69 da Lei no 8.666/93, será efetuado o recebimento definitivo, através de termo próprio,
que será emitido em 05 (cinco) dias do recebimento provisório.
7.13. Caso seja constatada

a

Vü
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7.15. Toda e qualquer alteração dos serviços, deverá ser solicitada, por escrito, e
justificada previamente para ser formalmente autorizada pela fiscalização.

da

de

de

7.'Í6. Quando
pagamento provocados
ocorrência
eventuais atrasos
pela
exclusivamente
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualizaçáo
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao
ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

l= (T)U100)
365

EM=lxNxVP
l= Índice de atualização financeira
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM = Encargos Moratórios devidos
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da Prestação em alraso

7.17. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos
devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da
secretaria-Geral desta corte, que adotará as providências para verificar se é ou não caso
de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a
quem deu causa.

8.

ALTERAÇÃo e CaNcelameNro DA ATA

8.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual reduçáo dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens

registrados, cabendo à Secretaria de Gestão Administrativa promover as negotiações junto
aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alÍnea "d,'do inciso ll; do óaput
do art. 65, da Lei no 8.666/93.

8.2.. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no ,"rcrdo po,
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

8.3. op fornecedores que não aceitarem

reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penálidade.
8.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:

a.
b.

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada
a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

8.6.

Não havendo êxito nas negociações, o Tribunal deverá proceder à revogação da
ata,
'
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

8.7.

\

a.

"

O registro do fornecedor será cancelado quando:

descumprir as condições da Ata de Registro de preços;

^
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b.

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
Administração, sem justificativa aceitável;

c.

não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

d'

sofrer sançáo prevista nos incisos lll ou lV, do caput do art. 87, da Lei no g.666/g3, ou no
art. 70 da Lei no 10.520i02; ou

e.

o detentor da ata não manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços,
as mesmas condições da habilitação.

nas alÍneas ',a,,, ,,b,', ,'d,' e ,,e,, do
item anterior, será formalizado por decisão devidamente fundamentada, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

8.8. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas

8.9. O cancelamento do registro de
decorrente de caso fortuito ou força
devidamente comprovados e justificados:

a.

por razão de interesse público; ou

b.

a pedido do Íornecedor.

9.
9.'Í.

preços poderá ocorrer por fato superveniente,
maior, que prejudique o cumprimento da Ata,

DAS OBRIGAÇoES

Durante a vigência da Ata, o FORNECEDOR deverá:

a.

respeitar rigorosamente as especificações contidas na tabela constante
quando do fornecimento do objeto;

b.

responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.079, de 1990);

c.

manter, durante a vigência da Ata, as condiçÕes de habilitação exigidas na licitação,
devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de Íato impeditivo da
manutenção dessas condições;

d.

cumprir obrigatoriamente os prazos e demais condições estabelecidas neste instrumento
e no edital; e

e.

responder pelos danos causados diretamente ao CoNTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos bens, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a Íiscalização ou o acompanhamento do Tribunal.

9.2.

do item 4.2

São expressamente vedadas ao FORNECEDOR:

a. a veiculação de publicidade

acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização

do CONTRATANTE;

b. a subcontratação para execução do objeto; e
c. a contrataçáo de servidor pertencente ao quadro de

pessoal do CONTRATANTE,

durante a vigência da Ata.

9.3. Durante a execução do objeto, o

CONTRATANTE deverá proceder conforme os

casos abaixo:

prestar as informaçôes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelo FORNECEDOR ou por seu preposto;

b.

efetuar o pagamento devido pela entrega dos materiais, desde que cumpridas todas as
Íormalidadese exigências

contratuais;

u
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comunicar oficialmente ao FORNECEDOR quaisquer falhas verificadas nos materiais
fornecidos;
d. nomear um ou mais servidores para Íazer a fiscalização e o acompanhamento da
entrega dos bens. Tal fiscalização náo exclui nem reduz as responsabilidades do
FORNECEDOR em relação ao acordado; e
rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, a entrega dos materiais que
estiverem em desacordo com as especificaçôes apresentadas no item 4. Para que esta
rejeição seja considerada válida, bastará a comprovação de envio de notificação escrita
ao preposto do FORNECEDOR.

í0.

'10.1 .

O

Dos PRAzos
prazo de vigência da Ata será de '12 (doze) meses contados da data de sua

publicação.

10.2. Os materiais deverão ser entregues em um prazo de ate 60 dias a contar da data de
recebimento da Nota de Empenho, podendo ser prorrogado, somente nos termos do art. 57
da Lei 8.666/93;
'10.3.

Autorizada a aquisição e expedida a Nota de Empenho, a mesma será encaminhada
ao FORNECEDOR por carta com aviso de recebimento, fax, e-mail ou por qualquer outro
meio capaz de registrar o recebimento, a fim de possibilitar a contagem dos prazos.
10.4. O recebimento provisório será realizado em até 01 (um) dia útil, da data de entrega
dos materiais, mediante recibo, não configurando aceite, para posterior verificação da
conformidade do material com as especificaçÕes do objeto licitado.

1í.

DAs PENALTDADES

11.1. Com fundamento no art. 7o da Lei no 10.520102, ficará impedida de licitar com o
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e será descredenciada do cadastro de
fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla

defesa, sem prejuízo das demais cominações legais, a CONTRATADA que:

a. Apresentar documentaçáo falsa;
b. Falhar ou fraudar a execução do contrato;

c.

Comportar-se de modo inidôneo;

d.
e.

Cometer fraude fiscal; e
Fizer declaração falsa.

11.2.Para Íins do disposto na alínea "c" do item anterior, reputar-se-áo inidôneos atos tais
como os descritos nos artigos 89 a 98, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
'11.3.

As multas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei no 8.666/93, serão calculadas na forma
abaixo estabelecida:

\

a.

a multa moratória, prevista no art. 86 da Lei no 8.666/93, será calculada no percentual de
0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item em mora, por dia de atraso, até o
limite de 30 (hinta) dias;

b.

multa de 10o/o (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia,
incidente a partir do 3ío (trigésimo primeiro) dia, sobre o valor do item em atraso, na
hipótese de alraso por período superior ao previsto na alínea "a", limitado em até 60
(sessenta) dias;

^
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c.

multa de 10% (dez por cento) sobre

o valor

correspondente aos

caracterizada a inexecução parcial; e

d.

multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de inexecução
total da obrigação assumida, sem prejuizo da cobrança de multa moratória nos termos
previstos nas alíneas acima.

11.4. As multas previstas neste instrumento, que são independentes e acumuláveis,
poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, que
não poderão ser superiores ao valor contratado.
11.5. Toda penalídade aplicada será registrada no SICAF
do TJRR.

12.

e no cadastro de fornecedores

Des DrsposrÇoes FrNRrs

12.1.

A fiscalização do TJRR terá acesso aos serviços em execução a qualquer momento,
para
tanto
acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, como para exigir, eventualmente, a
adequação dos serviços em execução às normas, e padrÕes a serem cumpridos;

12.2. A fiscalização

poderá suspender os serviços por descumprimento de exigências
estabelecidas em normas ou padrÕes e futuros projetos. Poderá, também, autorizar seu
prosseguimento, verificada a correção da falha que ocasionou a suspensão;

poderá ser alterado de acordo com o interesse e
observando-se
o disposto no artigo 65 da Lei n.'8.666/93;
administração,

12.3. O objeto
12.4.

a necessidade da

A Secretaria-Geral decidirá os casos omissos.

Boa Vista, 21 de Agosto de 2015.

Qon,,tln, ,,1" ,q-an Ag^tot!.^o
Fernando Nobrega Medeiros

Mat.3010660

Camila M. Almeida de Carvalho
Mat. 3011435
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ANEXO

I

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 1

oescnrçÃo

VALOR

QUANT.

m2

7.500,00

to4,7g

785.925,O0

m

5.600,00

L6,4L

91.9g6,00

m

265,00

27,30

7.234,50

kg

2.400,00

2L,29

5L.O72,OO

uNrr. (Rs)

Piso vinílico em réguas e=3mm nas

\r
\

dimensões 184x950mm, LINHA
AMBIENTA FADEMAC, acabamento
liso, cor Cambará ou similar a ser
aprovada pela Fiscalização
conforme especificação

§
§

Rodapé em Poliestireno reciclado
em cor compatível com o piso ref.
FADEMAC 24005613 ou similar
conforme especificação
Testeira para escada o ref.

§

\

-"""e

..-S

FADEMAC cod.9372 ou similar

e=2mm conforme especificação
Cola para piso vinílico GLOBALFTX

ou similar

VALOR

UNID.

TOTAL

rorAl

(Rs)

936.L27,50
IOTE 2

DESCRTÇÃO

I

Chapa de gesso acartonado
L2,5xL2O0x2200m m co m bo rdas

"""Ep rebaixadas na cor cinza
Perfiltipo Guia em aço
(D galvanizado para estruturação
horizonta I 70x3.000m m.

.N

\s
Á

§
§
Ns^'

nrr$
^\1
N\bo

$to
,^4

t\W/b

VALOR

I VALOR
| rornr 1n51

ururo,

QUANT.

uNtr. (Rs)

und.

2.270,0A

42,72

96.974,40

und.

670,00

L4,L5

9.480,50

und.

2.t90,00

L5,97

34.974,30

und.

6,00

47,47

284,92

und.

65,00

40,03

2.601,95

Kg.

2 360 0n

2,59

6.L12,40

Kg.

290,OO

2,70

793,O0

und.

60,00
3.000,00

24,27

L.456,20
59.340,00

Espessura mínima da chapa:

0,50mm

Perfiltipo Montante em aço
galvanizado para estruturação

vertical 70x3.000mm. Espessu ra
mínima da chapa:0,50mm
Parafuso LA 9,5mm (caixa com
L.000 und)
Parafuso TA 25mm (caixa com
1.000 und)
Massa de rejunte pronta para uso
Massa em pó para placas de
gesso acartonado com cola
Fita JT (rolo de 150m)
La oe vtdro e=50mm
TOTAL

m2

t9,79

2L2.OO7,57

