
 

 

CATÁLOGO DE CONSUMO 

GRUPO 30.24 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O REQUISITANTE: 

 

Este catálogo foi elaborado com base no histórico de requisições desta Instituição. Caso haja a 

necessidade de solicitar algum item que não conste no mesmo, o setor requisitante poderá solicitar sua 

inclusão no período de atualização do catálogo, observando o prazo constante no cronograma 

disponibilizado pelo DMSA no endereço eletrônico: http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas 

Para a inclusão de itens o setor requisitante deverá realizar uma pesquisa no catálogo disponibilizado pelo 

Comprasnet no endereço eletrônico:  

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/search 

 

E adotar, em seguida, os seguintes passos: 

 

1) Ao acessar a página o setor requisitante será direcionado para uma tela que conterá uma barra de 

pesquisa (ver figura 1.1), basta digitar o item desejado que serão apresentadas as opções de descrição do 

item pesquisado (ver figura 1.2); 
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 Figura 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) Ao selecionar o item correspondente à descrição desejada o requisitante deverá adicionar a unidade 

de fornecimento (ver figura 2.1), em seguida deverá exportar a lista em formato PDF (ver figura 2.2 e 

2.3). 

 

Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 2.3. 

 

3) O requisitante deverá consultar o cronograma de envio disponibilizado pelo DMSA no endereço 

eletrônico: http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas 

E proceder com o envio do arquivo PDF contendo o item correspondente à sua necessidade para o 

e-mail da Seção Integrada de Recebimento, Especificação e Relacionamento com o Requerente: 

especificacoes_dmsa@ufrrj.br  

 

4) Caso não encontre no sistema do governo o item compatível com a sua necessidade, o requisitante 

deve proceder com a produção da descrição do objeto a ser requisitado. 

          

         O objeto deve ser descrito de forma a traduzir a real necessidade desta IFES com todas as 

características indispensáveis, afastando-se, evidentemente, as características irrelevantes e 

desnecessárias, que venham a restringir a competição. 

 Para envio e suporte quanto a descrição do objeto é necessário encaminhar um e-mail para a 

Seção Integrada de Recebimento, Especificações e Relacionamento com o Requerente – SIRERR: 

especificacoes_dmsa@ufrrj.br 
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CATÁLOGO ATUALIZADO EM  07 DE JULHO DE 2019 

Desenvolvimento: Coordenação de Administração do DMSA 

CATÁLOGO DO GRUPO 30.24 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$ 

3024001 

Arame farpado, material: aço, bitola: 16 bwg, 

comprimento: 250 m, peso: 10,60 kg, diâmetro: 

1,60 mm, carga ruptura: 350 kgf, distância entre 

farpas: 125 mm, torção: alternada, tratamento 

superficial: galvanizado 

217668 
Rolo 250 

Metros 
165,40 

3024002 Arame galvanizado, material: metal, tipo: nº 16 265079 Quilograma 13,64 

3024003 Brita, material: rocha triturada, tamanho: brita 1 216957 Metro Cúbico 67,02 

3024004 

Cal hidratada, material: hidróxido de cálcio, 

aspecto físico: pó, cor: branca, aplicação: 

construção civil 

248941 Saco 20 kg 10,50 

3024005 

Catraca arame, material: aço 1045, 

revestimento: bi cromatizado, peso: 0,645 kg, 

capacidade tração: 5.000 kg, aplicação: esticar 

arame, características adicionais: acolher de 3,0 

a 3,5 m de cordoalha aço 1,4 pol, 

269299 Unidade 5,50 

3024006 

Compensado madeira, comprimento: 2,20 m, 

largura: 1,60 m, espessura: 15 mm, 

características adicionais: chapa retangular, 

tipo: naval 

300403 Unidade 95,40 

3024007 

Cumeeira, material: fibrocimento isento de 

amianto, tipo: normal ondulada, inclinação: 10 

graus, aplicação: acabamento inclinação 

telhado, comprimento: 920 mm, espessura: 6 

mm, largura: 1.100 mm 

318576 Unidade 29,66 

3024008 
Fechadura, material caixa: aço, material trinco: 

aço, acabamento superficial: cromado, material 
236531 Unidade 36,65 



 

 

falsa testa: latão, características adicionais: com 

2 chaves e com trinco reversível sem desmonta, 

material maçaneta: alavanca latão, tipo cilindro: 

monobloco oval, material cilindro: latão, material 

espelho: latão, tipo: st externa, aplicação: porta 

3024009 

Forro teto, material: pvc, comprimento: 6.000 

mm, largura: 200 mm, espessura: 10 mm, tipo: 

lambril, cor: branca 

247318 
Metro 

Quadrado 
14,49 

3024010 
Grampo, material: aço galvanizado, aplicação: 

cerca arame, tamanho: 19 x 11 pol, tipo: " 
332854 Quilograma 10,25 

3024011 

Manta asfáltica, composição: asfalto modificado 

com polímeros elastoméricos, comprimento: 10 

m, largura: 90 cm, espessura: 1 mm 

436518 Rolo 10 Metros 195,00 

3024012 

Massa corrida, método aplicação: com espátula 

e desempenadeira, tempo secagem: 3 h, 

composição básica: resina acrílica, solubilidade: 

água, aplicação: imperfeição superfície externa 

para pintura 

223505 Lata 18 Litros 48,00 

3024013 

Mourão concreto, aplicação: cerca tela, 

comprimento total: 3,00 m, comprimento fora 

solo: 2,50 m, carga útil: 100 kg, carga ruptura: 

150 kg, peso: 42 kg, características adicionais: 

ponta inclinada com 50 cm 

249186 Unidade 47,97 

3024014 

Pincel pintura predial, material cerdas: pela 

orelha de boi, tipo cabo: curto, tamanho: 1 pol, 

formato: retangular, material cabo: madeira, 

características adicionais: com virola aço 

estanhado 

228706 Unidade 3,65 

3024015 
Pincel pintura predial, material cerdas: pelo 

orelha de boi, tipo cabo: curto, tamanho: 2 pol, 
228217 Unidade 4,44 



 

 

formato: retangular, material cabo: madeira, 

características adicionais: com virola aço 

estanhado 

3024016 

Pincel pintura predial, material cerdas: pela 

orelha de boi, tipo cabo: curto, tamanho: 3 pol, 

formato: retangular, material cabo: madeira, 

características adicionais: com virola aço 

estanhado 

228707 Unidade 4,81 

3024017 

Pincel pintura predial, material cerdas: pelo 

orelha de boi, tipo cabo: curto, tamanho: 4 pol, 

formato: retangular, material cabo: madeira, 

características adicionais: com virola aço 

estanhado 

238233 Unidade 6,95 

3024018 
Pó de pedra, material: brita 0, aplicação: 

alvenaria 
291297 Metro Cúbico 54,99 

3024019 

Prego com cabeça, material: aço carbono, tipo 

cabeça: chata, tipo corpo: liso, tipo ponta: 

comum, acabamento superficial: polido, bitola: 4 

x 15 mm 

390084 Pacote 1 kg 9,00 

3024020 

Prego com cabeça, material: aço carbono, tipo 

cabeça: liso, tipo ponta: comum, bitola: 10 x 10 

mm 

373307 Pacote 1 kg 14,09 

3024021 

Prego com cabeça, material: aço carbono, tipo 

cabeça: liso, tipo ponta: comum, bitola: 12 x 12 

mm 

373306 Pacote 1 kg 11,68 

3024022 
Prego com cabeça, material: aço carbono, tipo 

cabeça: liso, tipo ponta: comum, bitola: 15 x 15 
333251 Pacote 1 kg 9,74 

3024023 
Prego com cabeça, material: aço carbono, tipo 

cabeça: liso, tipo ponta: comum, bitola: 17 x 21 
333252 Pacote 1 kg 10,31 



 

 

3024024 
Prego com cabeça, material: aço carbono, tipo 

cabeça: liso, tipo ponta: comum, bitola: 18 x 27 
333250 Pacote 1 kg 9,91 

3024025 
Prego com cabeça, material: aço carbono, tipo 

cabeça: liso, tipo ponta: comum, bitola: 19 x 36 
333253 Pacote 1 kg 9,43 

3024026 

Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 

comprimento: 244 cm, largura: 110 cm, 

espessura: 6 mm 

237554 Unidade 48,28 

3024027 

Tinta acrílica, componentes: água, resina 

acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânica, 

aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: 

palha, prazo validade: 24 meses, rendimento: 

30 a 45 m2, gl, aplicação: superfícies porosas 

reboco, gesso, concreto, madeira, método 

aplicação: rolo, pincel e pistola, tipo 

acabamento: semi-brilho 

242496 Galão 18 Litros 210,82 

3024028 

Tinta acrílica, componentes: látex acrílico 

(monocomponente), aspecto físico: líquido 

viscoso, cor: branca, prazo validade: 36 meses, 

rendimento: 30 a 40 m2, gl, aplicação: 

superfícies porosas reboco, gesso, concreto, 

madeira, tipo acabamento: fosco, 

características adicionais: contém fungicida, 

algicida, e bactericida atóxico 

243586 Galão 18 Litros 98,99 

3024029 

Tinta esmalte, cor: azul del rey, aplicação: 

superfícies madeira e metal, interiores, 

exteriores, material: resina alquímica, 

pigmentos orgânicos, inorgânicos, aspecto 

físico: líquido e viscoso, características 

adicionais: rendimento 40 a 50 m², gl, demão e 

tipo sintética 

356578 Galão 3,6 Litros 46,97 



 

 

3024030 

Mourão madeira, tipo madeira: eucalipto, 

comprimento: 250 cm, características 

adicionais: madeira tratada, diâmetro: 16 cm 

427282 Unidade 22,45 

3024031 
Abraçadeira, material: náilon, comprimento 

total: 200 mm, largura: 3,60 mm 
431077 

Pacote 100 

Unidades 
8,93 

3024032 

Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, 

aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, 

largura: 20 cm, características adicionais: 

impermeável, material: polietileno a base de 

betume asfáltico modificado 

411787 Rolo 10 Metros 52,37 

3024033 

Adesivo veda-calha, aspecto físico: pastoso, 

aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, 

validade: 12 meses 

266502 
Bisnaga 280 

Gramas 
9,16 

3024034 
Arame galvanizado, material: arame 

galvanizado, tipo: nº 12 
291126 

Rolo 250 

Metros 
9,98 

3024035 Arame galvanizado, material: metal, tipo: nº 14 265078 Quilograma 9,27 

3024036 Areia, tipo: lavada, granulometria: média 216954 Saco 20 kg  

3024037 

Argamassa, composição: cimento especial, 

polímeros, quartzo, aditivos, características 

adicionais: colante de uso interno, tipo: piso 

sobre piso 

354460 Saco 20 kg 3,36 

3024038 
Argamassa, composição: resina epóxi, cor: 

branca, tipo: rejunte 
347598 Saco 1 kg 5,76 

3024039 

Argamassa, composição: cimento, agregados 

minerais, pigmentos inorgânicos, cor: branca, 

características adicionais: densidade aparente 

1,1 a 1,5g, cm³ e cert. inmetro, tipo: rejunte 

flexível, normas técnicas: nbr 14.992 

347374 Saco 1 kg 10,46 

3024040 
Argamassa, composição: cimento, agregados 

minerais e aditivos, aplicação: assentamento de 
315169 Saco 20 kg 7,04 



 

 

cerâmica em paredes e piso, características 

adicionais: colante de uso interno, 

apresentação: pó, tipo: ac i, normas técnicas: 

nbr 14081 

3024041 

Broca, material: aço rápido, aplicação: material 

ferroso em geral, características adicionais: tipo 

de centro, diâmetro 1: 1,8 x 5,16 pol 

358830 Unidade 7,27 

3024042 
Bucha parafuso, material: náilon, comprimento: 

3 cm, espessura: 6 mm 
214344 Unidade 0,18 

3024043 
Bucha parafuso, material: náilon, comprimento: 

4 cm, espessura: 8 mm 
214348 Unidade 0,15 

3024044 
Bucha parafuso, material: náilon, comprimento: 

5 cm, espessura: 10 mm 
214349 

Pacote 100 

Unidades 
0,17 

3024045 

Cantoneira metal ferroso, material: ferro, largura 

abas iguais: 3,4" pol, espessura: 1,8 pol, 

comprimento: 6 m 

266338 Barra 6 Metros 25,57 

3024046 
Cimento portland, material: clinker, tipo: cp ii - e 

32 
327367 Saco 50 kg 20,90 

3024047 Cimento portland, material: clinker, tipo: cp iii 238764 Saco 50 kg 26,13 

3024048 
Cimento portland, material: pozolânico, tipo: 

cpiv-32 
233636 Saco 50 kg 25,96 

3024049 

Cola, composição: 95% monômero de 

metacrilato de metila xaroposo cas, cor: incolor, 

aplicação: acrílico, tipo: líquido viscoso 

315126 Frasco 1 Litro 79,30 

3024050 

Cola, composição: poliacetato de vinila (pva), 

cor: branca, aplicação: madeiras, laminados 

decorativos, plásticos, papel, tipo: pastosa 

436300 Frasco 1 kg 13,88 

3024051 
Cola, composição: resina epóxi, características 

adicionais: aderente e ativador, tipo: pastosa 
347974 

Pote 200 

Gramas 
17,26 



 

 

3024052 

Cola, composição: resina epoxi, cargas 

minerais e poliamida, aplicação: couro, metal, 

vidro, cortiça, plástico, madeira, características 

adicionais: secagem em 2 horas, tipo: pastosa 

283124 Unidade 23,08 

3024053 
Conjunto (kit) - pintura, componentes: bandeja, 

pincel e rolo, uso: pintura predial 
240385 Unidade 17,39 

3024054 

Disco corte, material: aço, diâmetro: 250 mm, 

diâmetro furo: 30 mm, aplicação: corte de 

madeira, tipo: circular, características 

adicionais: espessura 3 mm, quantidade dentes: 

48 

251911 Unidade 5,99 

3024055 

Disco corte, material: aço diamantado, 

diâmetro: 230 mm, diâmetro furo: 22,23 mm, 

aplicação: concreto e alvenaria, espessura: 2,10 

mm 

463233 Unidade 89,96 

3024056 

Fita adesiva, material: pvc, tipo: auto - adesiva 

zebrada, largura: 5 cm, comprimento: 30 m, 

espessura: 0,15 mm, cor: preta e amarela, 

aplicação: demarcação piso, características 

adicionais: sinalização de segurança 

327515 Rolo 17,17 

3024057 

Fita adesiva, material: pvc, tipo: demarcação de 

solo, largura: 50 mm, comprimento: 30 m, cor: 

amarela 

392495 Rolo 11,26 

3024058 

Fita adesiva, material: pvc, tipo: demarcação de 

solo, largura: 50 mm, comprimento: 30 m, cor: 

azul 

419722 Rolo 17,23 

3024059 

Fixa fio, material: polietileno alta densidade, 

aplicação: fixação de fio de 1 mm2 até 2,5 mm2, 

acessórios: com prego de aço, cor: branca 

340619 
Pacote 20 

Unidades 
2,51 



 

 

3024060 

Impermeabilizante, composição básica: base 

acrílica, aplicação: piso, cor: incolor, tipo: auto 

brilho, características adicionais: com agentes 

plastificantes, niveladores e doadores 

277854 Lata 5 Litros 44,52 

3024061 

Lixa, material: carbureto silício, tipo: lixa 

madeira, apresentação: cinta, tipo grão: 60, 

comprimento: 610 mm, largura: 75 mm 

361961 Unidade 4,97 

3024062 

Lixa, material: carbureto silício, tipo: lixa 

madeira, apresentação: cinta, tipo grão: 80, 

comprimento: 610 mm, largura: 75 mm 

361962 Unidade 9,30 

3024063 

Lixa, material: óxido alumínio, apresentação: 

cinta, tipo grão: 100, comprimento: 720 cm, 

largura: 120 cm, tipo costado: pano 

440751 Unidade 28,56 

3024064 

Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, 

apresentação: cinta, tipo grão: 120, 

comprimento: 610 cm, largura: 10 cm, tipo 

costado: pano, cor: amarela 

440429 Unidade 9,09 

3024065 

Lixa, material: carbureto silício, tipo: lixa pano, 

apresentação: cinta, tipo grão: 80, comprimento: 

6.900 mm, largura: 120 mm 

247982 Unidade 0,47 

3024066 

Madeira construção, tipo madeira: cedrinho, 

formato: tábua, comprimento: 3,5 m, largura: 15 

cm, espessura: 2,5 cm, características 

adicionais: sem tratamento 

235377 Unidade 28,89 

3024067 

Madeira construção, tipo madeira: pinus, 

formato: tábua, comprimento: 3 m, largura: 20 

cm, espessura: 2,5 cm, aplicação: construção 

civil 

248860 Unidade 15,84 

3024068 
Madeira construção, tipo madeira: pinus, 

formato: tábua, comprimento: 3 m, largura: 30 
272085 Unidade 22,25 



 

 

cm, espessura: 2,5 cm, aplicação: construção 

civil 

3024069 

Pincel pintura predial, material cerdas: gris 

especial, tipo cabo: longo, tamanho: 2 pol, 

formato: plano, material cabo: madeira 

233914 Unidade 3,44 

3024070 

Pincel pintura predial, material cerdas: gris 

especial, tipo cabo: longo, tamanho: 4 pol, 

formato: plano, material cabo: madeira 

233915 Unidade 5,55 

3024071 

Placa compensado, tipo: comum, tipo miolo: 

madeira, comprimento: 2,20 m, largura: 1,60 m, 

espessura: 18 mm 

312712 Unidade 132,00 

3024072 

Removedora tinta, componentes: solventes 

ativos para tintas e vernizes, método aplicação: 

pincel, aplicação: superfícies interiores e 

exteriores 

224316 Lata 5 Litros 34,67 

3024073 

Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, 

altura: 15 cm, material tubo: plástico, aplicação: 

superfície lisa, rugosa, acrílica e látex 

231858 Unidade 7,17 

3024074 

Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, 

comprimento: 23 cm, características adicionais: 

com cabo 

397729 Unidade 7,80 

3024075 

Rolo pintura predial, material: espuma, material 

tubo: não aplicável, aplicação: não aplicável, 

comprimento: 15 cm 

229043 Unidade 4,09 

3024076 

Sargento, material: aço, abertura útil: 4 pol, 

tamanho: nº 4, uso: oficina mecânica, 

carpintaria 

287618 Unidade 26,50 

3024077 

Sargento, material: aço, abertura útil: 6 pol, 

tamanho: nº 6, uso: oficina mecânica, 

carpintaria 

287624 Unidade 32,81 



 

 

3024078 
Sargento, material: metal, abertura útil: 250 mm, 

tamanho: nº 10, uso: carpintaria 
246230 Unidade 59,21 

3024079 
Sarrafo, material: pinus, largura: 10 cm, 

aplicação: construção civil, espessura: 2,50 cm 
289865 Unidade 5,36 

3024080 

Selador, fundo preparador, finalidade: melhora 

rendimento e qualidade acabamento verniz, 

aplicação: superfície madeira, cor: incolor, 

acabamento: acetinado, método aplicação: 

pincel, pistola, boneca, características 

adicionais: secagem rápida, interior 

358305 Galão 3,6 Litros 59,99 

3024081 

Serra copo, material: aço rápido bimetal, 

diâmetro: 1 1,2 pol, características adicionais: 

com haste diamantada 

380223 Unidade 27,33 

3024082 
Serra copo, material: aço rápido bimetal, 

diâmetro: 3,4 pol 
312286 Unidade 17,17 

3024083 
Serra copo, material: aço rápido bimetal, 

diâmetro: 40 mm 
440436 Unidade 29,37 

3024084 

Solvente, aspecto físico: líquido, aplicação: 

tintas e vernizes base alquida, teor máximo 

benzeno: 1 per, teor máximo enxofre: 1 per, 

ponto fulgor: 38 °c, ponto fusão: 216 °c, teor 

aromáticos: 5 a 7 per, teor alifáticos: 93 a 95 per, 

viscosidade: 1,15 cst 

227650 Lata 5 Litros 52,34 

3024085 
Terra preta, aplicação: emboço, uso: construção 

civil 
292213 Metro Cúbico 68,00 

3024086 

Tinta acrílica, componentes: látex pva, água, 

resina e pigmentos, aspecto físico: líquido 

viscoso colorido, cor: branco neve, prazo 

validade: 36 mês, tipo acabamento: fosco 

320214 Galão 18 Litros 72,49 



 

 

3024087 

Tinta demarcação sinalização, base: esmalte 

sintético, tipo: brilhante, cor: amarela, 

características adicionais: resistente à abrasão 

e intempéries, método aplicação: rolo, pincel e 

pistola, aplicação: pintura de asfalto e 

sinalização de rodovias 

242293 Galão 3,6 Litros 48,79 

3024088 

Tinta pintura predial, composição básica: água, 

pigmentos ativos e inertes, coalescentes, mi-, 

aspecto físico: líquido viscoso, tipo acabamento: 

fosco aveludado, cor: palha, superfície 

aplicação: lisa, reboco, gesso, concreto e 

madeira, aplicação: interna e externa, 

rendimento: de 30 a 40 m2, gl, tipo: látex 

253850 Galão 18 Litros 89,99 

3024089 

Verniz, acabamento: brilhante, cor: incolor, 

aplicação: madeira, características adicionais: 

secagem rápida 

313510 Galão 3,6 Litros 54,87 

3024090 

Verniz, acabamento: brilhante, cor: incolor, 

método aplicação: rolo, pincel e pistola, 

aplicação: interior e exterior, características 

adicionais: resistência riscos e secagem rápida, 

isento benzeno, 

307470 Galão 3,6 Litros 52,79 

3024091 

Verniz, acabamento: brilhante, cor: 

transparente, método aplicação: rolo, pincel e 

pistola, aplicação: interior e exterior, 

características adicionais: secagem rápida, tipo: 

marítimo 

233059 Galão 3,6 Litros 57,53 

3024092 
Arame, material: aço, tratamento superficial: 

recozido, bitola: 1,24 mm 
452807 Quilograma 9,90 



 

 

3024093 

Cantoneira metal ferroso, material: ferro, tipo: 

"l", largura abas iguais: 2 pol, espessura: 5,16 

pol, comprimento: 6 m 

452813 Barra 6 Metros 219,36 

3024094 

 

Alizar de madeira, material: madeira, formato: 

liso, largura: 5 cm 

376991 Jogo 21,99 

3024095 
Distanciadora cerca, material: aço zincado, 

bitola: 8 awg 
457586 

Fardo 100 

Unidades 
241,19 

3024096 

Disco corte, material: aço diamantado, 

diâmetro: 115 mm, diâmetro furo: 22,20 mm, 

aplicação: concreto e alvenaria, espessura: 1,20 

mm 

463236 Unidade 16,12 

3024097 

Disco corte, material: aço diamantado, 

diâmetro: 125 mm, diâmetro furo: 22,20 mm, 

aplicação: concreto e alvenaria, espessura: 2 

mm 

463235 Unidade 38,90 

3024098 

Disco corte, material: óxido alumínio, diâmetro: 

180 mm, diâmetro furo: 22,20 mm, aplicação: 

corte em inox, espessura: 1,60 mm 

463237 Unidade 8,82 

3024099 

Disco corte, material: aço diamantado, 

diâmetro: 180 mm, diâmetro furo: 22,23 mm, 

aplicação: concreto e alvenaria, espessura: 1,50 

mm 

463234 Unidade 45,00 

3024100 

Disco corte, material: óxido alumínio, diâmetro: 

230 mm, diâmetro furo: 22,20 mm, aplicação: 

corte em inox, espessura: 1 mm 

463238 Unidade 10,11 

3024101 

Serra copo, material: diamantada, diâmetro: 40 

mm, características adicionais: haste 3,8 pol 

com 150mm, guia para centralizar furo 

441629 Unidade 29,37 

 


