
Data de impressão: 02/12/2011
Ordem de Fornecimento Nº: OF.0246/2011

Data de geração: 02/12/2011

Fornecedor: COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS BELA VISTA LTDA. - EPP

Endereço: Rua Major Diogo, 326

Bairro: BELA VISTA Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 01324000

Telefone: 11 3107-4319 Email: belavista.tintas@uol.com.br

CNPJ: 47.682.869/0001-27

Código Quantidade Medida Nome do Item Valor Unitário Valor Total

Licitação: Mod.Licitação:

Desc.

Processo:

PRCI: 97435; 97434

Comprador: SOLANGE VIDAL Mod.Compra: Autorização:

Lixa para massa corrida ou gesso, folha 225 x 257 mm.30 0,5000 15,000,00%

Descrição do Item: Lixa para para massa corrida ou gesso, para nivelar e uniformizar superfícies para aplicação de tinta 
nova. Tipo: 180.

Revestimento impermeável para vedação, caixa1 40,0000 40,000,00%

Descrição do Item: Revestimento impermeável similar ao Veda Já - Vedacit (18 kg), para revestimento, vedação e eliminação 
de vazamentos e umidade  em superfícies diversas. O revestimento deve ser bicomponente, sendo o 
componente A cinza, de densidade 1,23 g/cm³, composto basicamente por cimento, aditivos e agregados 
minerais, e o componente B líquido, de densidade 1,03 g/cm³, composto basicamente por copolímero 

                        compatível com cimento.
                        

                        

Tinta esmalte acetinado para corrimão, galão 3,6 L.1 62,0000 62,000,00%

Descrição do Item: Tinta esmalte sintético acetinado a base de água similar à Coralit Tradicional para pintura de 
corrimãos do 9º andar. Composição: resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, 
aditivos, solventes alifática com pequena fração de aromáticos. Rendimento de até 75 m² por demão por 

                        galão. Cor: Cinza Platina.

Tinta esmalte acetinado para portas corta fogo, galão 3,6 L1 62,0000 62,000,00%

Descrição do Item: Tinta esmalte sintético acetinado a base de água similar à Coralit Tradicional para pintura das portas 
corta-fogo. Composição: resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, 
solventes alifática com pequena fração de aromáticos. Rendimento de até 75 m² por demão por galão. 

                        Cor: Branco Gelo.

Tinta esmalte acetinado para tubulação esgoto, galão 3,6 L1 62,0000 62,000,00%

Descrição do Item: Tinta esmalte sintético acetinado a base de água similar à Coralit Tradicional para pintura de 
tubulações de esgoto. Composição: resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, 
aditivos, solventes alifática com pequena fração de aromáticos. Rendimento de até 75 m² por demão por 

                        galão. Cor: Preto.

Tinta esmalte para quadros elétricos e portas, galão 3,6 L1 62,0000 62,000,00%

Descrição do Item: Tinta esmalte sintético a base de água similar à Coralit Secagem Rápida para pintura de quadros 
elétricos e portas de acesso restrito. Composição: resina alquídica, pigmentos orgânicos e 
inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifáticos e aromáticos. Rendimento de até 50 m² por demão 

                        por galão. Cor: Cinza Platina.

Tinta esmalte para tubos de aço galvanizado, galão 3,6 L1 62,0000 62,000,00%
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Descrição do Item: Tinta esmalte sintético a base de água similar à Coralit Secagem Rápida para pintura de tubos de aço 
galvanizado e outros. Composição: resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, 
aditivos, solventes alifáticos e aromáticos. Rendimento de até 50 m² por demão por galão. Cor: Cinza 

                        Platina.

Tinta látex para piso de borracha, lata 18 L.2 123,6000 247,200,00%

Descrição do Item: Tinta látex para pisos de borracha (poliesportivo) similar à Pinta Piso da Coral. Composição: resina 
acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não 

                        metálicos, outros aditivos e água. Rendimento mínimo de 100 m² por demão por lata. Cor: Verde Folha.

Tinta látex para pisos, galão 3,6 L.1 32,8000 32,800,00%

Descrição do Item: Tinta látex para pisos similar à Pinta Piso da Coral. Composição: resina acrílica estirenada, 
pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e 
água. Rendimento mínimo de 100 m² por demão por lata. Cor: Azul. 

Verniz para madeira, lata 3,6 L.1 75,0000 75,000,00%

Descrição do Item: Verniz para madeira similar ao Sayerlack Aquarius - Verniz Exterior Base Água para tratamento do 
pergolado de madeira do 9º andar. Função de filtro solar, ação fungicida, resistente à intempéries. 
Tempo de secagem entre demãos: 4 horas. Rendimento de 10 a 12 m² por litro por demão, com pincel/rolo.

720,00Valor Total:Setecentos e Vinte ReaisValor Total extenso: 720,00

Condições de Pagamento: Prazo de Entrega: 1 Dias, Validade Proposta: , Forma de Pagamento: .
Condições: 28 ddl.

Local de Entrega: Sede do Coren/SP: Alameda Ribeirao Preto, 82 - Bela Vista - CEP 01331-000 - Sao Paulo/SP

Previsão de Entrega:

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - Coren/SP
Gerência de Suprimentos - Comissão de Licitações

Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01331-000

CNPJ 44.413.680/0001-40
Tel. 11 - 3225.6358 / 6383 - Fax: 11 - 3225.6361


