
ANEXO II 
 
 

Aquisição de materiais de construção e equipamentos de proteção individual, troféus e 

medalhas, bolas, caixa de som e microfone, e combustível, para desenvolvimento do 

projeto técnico social do Programa Minha Casa Minha Vida/PAC II, coordenado pela 

Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, no âmbito do Termo de Compromisso 

no 0352383-63/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/Caixa, firmado entre o Ministério 

das Cidades e o Município de Três de Maio 

Item Quant. Unidade Descrição 

01 08 Un Colher de pedreiro, de aço, acabamento em pintura eletrostática.  

02 08 Un 
Luvas de algodão e poliéster tricotadas com revestimento nas palma em borracha 

vulcanizada antiderrapante, qualquer cor. 

03 04 Un 

Nivel, Ampolas de 360°, permitem leitura acurada, Estruturaem perfil “I” de 

23x53mm, super resistente. Visores em policarbonato transparente para proteção 

das bolhas. Visores macho-fêmea montados sem parafusos Niveis 12 e 14 com 

duas ampolas (0° e 90°) Nível com três ampolas (0°, 45° e 90°) 

04 08 Un 
Prumo, corpo em aço revestido em polipropileno, calço guia de madeira, cordão 

de nylon. 

05 08 Un 
Trena, 3mx16mm, de aço, com pintura antirreflexo, com presilha para cinto, 

gancho autoajustável na ponta da fita para medições mais precisas.   

06 01 Kit Kit de Troféus, contendo 06 troféus, altura aproximada de 30 cm, com plaqueta 

para gravação, base preta. Cor dourada. 

07 01 Kit Kit de Medalhas, redondas, com aproximadamente 8,0 cm de diâmetro. 

Metalizada, suporte para fita, acompanhada de fita, sendo: 

- 75 unidades cor Dourada; 

- 75 unidades cor Prateada; 

- 75 unidades cor Bronze. 

08 04 Un 
Bola de Futsal, 32 gomos, costurada a mão, Câmara butil. Composição: PU. 

Circunferência: 62-64 cm. Peso aproximado: 444 g. 

09 04 Un 

Bola de Voleibol, Tamanho único. Pesos e medidas oficiais. Composição: 80% 

PVC e 20% Microfibra de PU. Circunferência: 67 cm. Peso aproximado: 240-

270g. 



10 100 Un Mudas de árvores, tipo cereja japonesa, de 1 metro 

11 01 Un 

Caixa de som em plástico injetado 

Driver de titânio que atinge 18Khz 

Woofer de 12” 

250x de potência 

Entrada de Lina XLR/RCA 

Entrada de microfone P10/XLR 

Controle sobre o volume geral, ent. de linha, microfone, graves, médios e agudos 

AC=220V e 110V não automático 

MP3 Player: LEITURA usb E sd COM DISPLAY lcd 

Volume e EQ 

Permite tocar mais uma caixa escrava 

12 01 Un Microfone sem fio de mao UHF profissional com frequência fixa 

13 145 Litro Combustível – Gasolina  

 


