
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
CATMAT

SIASG
UNIDADE DE FORNECIMENTO

2873 Arame  de aço recozido, rolo com 1 Kg. 45420 Kg

2874 Areia, tipo lavada, granulometria fina. 216953 m3

2875 Areia, tipo lavada, granulometria grossa. 216955 m3

2876 Areia, tipo lavada, granulometria média. 216954 m3

2877 Argamassa para piso interno, saco com 20 Kg. 150739 Saco com 20 Kg

2878 Argamassa piso sobre piso, saco com 20 Kg. 150739 Saco com 20 Kg

2879
Bloco de concreto, comprimento 40, largura 10,

altura 20, aplicação construção civil.
250950 Unidade

2880
Brita, material pedra moída, tipo bica corrida,

aplicação base para asfalto.
328403 m3

2881 Bucha S6, com parafuso. 40258 Unidade

2882 Bucha S8, com parafuso. 40258 Unidade

2883 Bucha S10, com parafuso. 40258 Unidade

2884
Cal viva, material óxido cálcio, cor branca,

apresentação pó, aplicação construção em geral.
255402 Saco com 10 Kg

2885 Cimento Portland, material Clinker, tipo CP II. 237928 Saco com 50 Kg

2886

Cumeeira, material fibrocimento isento de

amianto, tipo articulado superior e inferior,

aplicação acabamento inclinação telhado,

comprimento 1.023, espessura 8mm.

297840 Unidade

2887

Parafuso, material galvanizado, tipo cabeça

sextavada, comprimento 85, diâmetro 8,

aplicação telha fibrocimento, tipo rosca soberba.

369300 Unidade

2888
Parafuso, tipo aplicação vaso sanitário e lavatório,

bitola 120 mm, cartela com duas, com bucha.
150125 Unidade

2889
Parafuso, tipo aplicação vaso sanitário e lavatório,

bitola 80 mm, cartela com duas, com bucha.
150125 Unidade

Grupo 30.24 A - Material de construção                                                                                                                 

O catálogo do grupo 30.24 A contém as especificações de material de construção. Os itens que estão

destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem

diferentes unidades de fornecimento. Nesses casos, primeiro deve-se escolher a unidade de fornecimento

necessária ao setor e em seguida anotar o respectivo código para lançá-lo no formulário de aquisição.
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2890 Pedra britada nº 1. 16365 m3

2891 Pedra britada nº 2. 16365 m
3

2892
Piso cerâmico 40 x 40 cor clara (no mesmo padrão 

do revestimento de parede).
150816 m

2

2893
Revestimento cerâmica de parede 40 x 30 (no

mesmo padrão do revestimento do piso).
150816 m2

2894

Revestimento piso, material ardósia, aplicação

piso, largura 30, comprimento 40, espessura 1,50,

acabamento polido, cor básica verde,

características adicionais unicolor.

215851 m2

2895 Telha cerâmica tipo cumieira. 216973 Unidade

2896 Telha colonial tipo portuguesa duplana. 216973 Unidade

2897
Telha, material fibrocimento, tipo ondulada,

comprimento 2,13, largura 1,10, espessura 6mm.
237552 Unidade

2898
Telha, material fibrocimento, tipo ondulada,

comprimento 2,44, largura 1,10, espessura 6 mm.
237554 Unidade

2899
Telha, material fibrocimento, tipo ondulada,

comprimento 3,05, largura 1,10, espessura 6mm.
248912 Unidade

2900

Tijolo, material barro cozido, tipo furado,

comprimento 20, largura 20, espessura 10,

quantidade furos 8, cor ocre, aplicação

construção civil.

240512 Unidade

2901
Tinta esmalte sintético para acabamento em

madeira, cor azul, galão com 3,6 litros.
30724 Galão com 3,6 litros

2902
Tinta esmalte sintético para acabamento em

madeira, cor cinza, galão com 3,6 litros.
30724 Galão com 3,6 litros

2903
Tinta esmalte sintético para acabamento em

madeira, cor creme, galão com 3,6 litros.
30724 Galão com 3,6 litros

2904
Tinta esmalte sintético para acabamento em

madeira, cor marrom, galão com 3,6 litros.        
30724 Galão com 3,6 litros

2905
Tinta látex PVA para parede externa, cor branca

gelo, balde com 18 litros.
75990 Balde com 18 litros

2906
Tinta látex PVA para parede externa, cor branca

neve, balde com 18 litros.
75990 Balde com 18 litros

2907
Tinta látex PVA para parede externa, cor ocre,

balde com 18 litros.
75990 Balde com 18 litros

2908
Tinta látex PVA para parede externa, cor palha,

balde com 18 litros.
75990 Balde com 18 litros
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2909
Tinta para demarcação de asfalto, a base de

resina acrílica, cor amarela, galão com 3,6 litros.                                                                                                           
30724 Galão com 3,6 litros

2910
Tinta para demarcação de asfalto, a base de

resina acrílica, cor preta, galão com 3,6 litros.
30724 Galão com 3,6 litros

2911

Vergalhão armação concreto, material ferro, tipo

CA-50, comprimento 12, bitola 1/4, aplicação

armação vigas/pilares e lajes.

236983 Barra com 12 metros

2912

Vergalhão armação concreto, material ferro, tipo

CA-50, comprimento 12, bitola 3/16, aplicação

armação vigas/pilares e lajes.

236981 Barra com 12 metros

2913

Vergalhão armação concreto, material ferro, tipo

CA-50, comprimento 12, bitola 3/8, aplicação

armação vigas/pilares e lajes.

236982 Barra com 12 metros

2914

Vergalhão armação concreto, material ferro, tipo

CA-50, comprimento 12, bitola 5/16, aplicação

armação vigas/pilares e lajes.

250025 Barra com 12 metros

2915 Zarcão galão com 3,6 litros. 62146 Galão com 3,6 litros


