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A CHESF, de acordo com o Decreto 7.892/2013, torna público o registro de Preço nº 60.2021.5176.00, 
com validade até 21.10.2022, conforme Pregão Eletrônico nº PG60.2021.5176, da aquisição abaixo: 

 
 

ITEM 1 
SUBITEM DESCRIÇÃO EMPRESA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. 

(R$) 
ICMS % 

1.1 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
condutor constituído de fios de cobre 
nu, têmpera mole, com blindagem do 
condutor em camada de composto 
termofixo semicondutor, isolamento 
em composto termofixo de borracha, 
com blindagem da isolação constituída 
por composto termofixo semicondutor, 
associada a uma parte metálica de 
fios de cobre nu e cobertura em 
polietileno (PE) ou sem nenhum 
bloqueio. 
Referência: Prysmian ou similar.  
Cabo: Secção de 35 mm²; Classe de 
Tensão: 8,7/15 kV; 
Encordoamento: Classe 2; 
Temp. Máxima em Serviço Contínuo: 
90°C; 
Tipo: Eprotenax Compact. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 25300 79,76 12 

1.2 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
condutor constituído de fios de cobre 
nu, têmpera mole, com blindagem do 
condutor em camada de composto 
termofixo semicondutor, isolamento 
em composto termofixo de borracha, 
com blindagem da isolação constituída 
por composto termofixo semicondutor, 
associada a uma parte metálica de 
fios de cobre nu e cobertura em 
polietileno (PE) ou sem nenhum 
bloqueio. 
Referência: Prysmian ou similar.  
Cabo: Secção de 185 mm²; Classe de 
Tensão: 8,7/15 kV;  Encord.: Classe 2; 
Temp. Máxima em Serviço Contínuo: 
90°C; 
Tipo: Eprotenax Compact. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 990 242,00 12 

1.3 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
condutor constituído de fios de cobre 
nu, têmpera mole, com blindagem do 
condutor em camada de composto 
termofixo semicondutor, isolamento 
em composto termofixo de borracha, 
com blindagem da isolação constituída 
por composto termofixo semicondutor, 
associada a uma parte metálica de 
fios de cobre nu e cobertura em 
polietileno (PE) ou sem nenhum 
bloqueio. 
Referência: Prysmian ou similar. 
Cabo: Secção de 240 mm²; Classe de 
Tensão: 12/20 Kv; Encord: Classe 2;  
Temp. Máxima em Serviço Contínuo: 
90 °C; 
Tipo: Eprotenax Compact 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 550 316,10 12 

1.4 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
condutor constituído de fios de cobre 
nu, têmpera mole, com blindagem do 
condutor em camada de composto 
termofixo semicondutor, isolamento 
em composto termofixo de borracha, 
com blindagem da isolação constituída 
por composto termofixo semicondutor, 
associada a uma parte metálica de 
fios de cobre nu e cobertura em 
polietileno (PE) ou sem nenhum 
bloqueio. 
Referência: Prysmian ou similar. 
Cabo: Secção de 240 mm²; Classe de 
Tensão: 1,8/3 kV; Encord: Classe 2 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 1100 327,68 12 
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Temp. Máxima em Serviço Contínuo: 
90 °C 
Tipo: Eprotenax Compact. 

ITEM 2 
SUBITEM DESCRIÇÃO EMPRESA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. 

(R$) 
ICMS % 

2.1 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 3 Condutores de Secção 
de 4 mm²;  
Cor da Isolação: Preto, Branco e Azul-
claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 5500 11,58 12 

2.2 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 3 Condutores de Secção 
de 6 mm² 
Cor da Isolação: Preto, Branco e Azul-
claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 5500 16,56 12 

2.3 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 3 Condutores de Secção 
de 10 mm² 
Cor da Isolação: Preto, Branco e Azul-
claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 3300 27,26 12 

2.4 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 3300 42,44 12 
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Formação: 3 Condutores de Secção 
de 16 mm² 
Cor da Isolação: Preto, Branco e Azul-
claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

2.5 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 3 Condutores de Secção 
de 25 mm² 
Cor da Isolação: Preto, Branco e Azul-
claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 3300 66,29 12 

2.6 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 3 Condutores de Secção 
de 35 mm²;  
Cor da Isolação: Preto, Branco e Azul-
claro;  
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 5500 93,32 12 

2.7 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 3 Condutores de Secção 
de 50 mm²; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 5500 141,98 12 

2.8 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 1 Condutor de Secção de 
70 mm²; 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 5500 58,27 12 
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Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

2.9 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 1 Condutor de Secção de 
95 mm²; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 12100 76,99 12 

2.10 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 1 Condutor de Secção de 
120 mm²; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 8800 97,76 12 

2.11 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 1 Condutor de Secção de 
150 mm²; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 11000 121,99 12 

2.12 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 1 Condutor de Secção de 
185 mm²; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 8800 147,92 12 

2.13 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 16500 194,75 12 
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(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 1 Condutor de Secção de 
240 mm²; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

2.14 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 2 Condutores de Secção 
de 2,5 mm²;  
Cor da Isolação: Preto e Azul-claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 16500 5,94 12 

2.15 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 2 Condutores de Secção 
de 6 mm²;  
Cor da Isolação: Preto e Azul-claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 6600 11,55 12 

2.16 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 3 Condutores de Secção 
de 2,5mm²; Cor da Isolação: Preto, 
Branco e Azul-claro; 
Encordoamento: Classe 4 
Tipo: Fiter Flex. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 3300 6,77 12 

2.17 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 1100 13,38 12 
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aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 4 Condutores de Secção 
de 4,0 mm²; Cor da Isolação: Preto, 
Branco,  
Vermelho e Azul-claro;  
Encordoamento: Classe 5 
Tipo: Fiter Flex 

2.18 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 4 Condutores de Secção 
de 25 mm²; Cor da Isolação: Preto, 
Branco,  
Vermelho e Azul-claro;  
Encordoamento: Classe 5 
Tipo: Fiter Flex 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 5500 78,36 12 

2.19 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta. A identificação será feita 
pela coloração da Isolação. Normas 
aplicáveis: NBR NM 280, NBR 6251 e 
NBR 7286. 
Referência: Nexans ou similar. 
Formação: 1 Condutores de Secção 
de 25 mm²; 
Encordoamento: Classe 5 
Tipo: Fiter Flex 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 550 18,36 12 

2.20 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta e com blindagem 
constituida de fita de cobre aplicada 
helicoidalmente sobre a capa interna. 
A identificação dos condutores será 
feita pela coloração da Isolação.  
Normas aplicáveis: NBR NM 280, 
NBR 6251 e NBR 7286. 
Formação: 2 Condutores de Secção 
de 6 mm²;  
Cor da Isolação: Preto e Azul-claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex Blindado. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 550 24,42 12 

2.21 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta e com blindagem 
constituida de fita de cobre aplicada 
helicoidalmente sobre a capa interna. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 550 31,74 12 
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A identificação dos condutores será 
feita pela coloração da Isolação.  
Normas aplicáveis: NBR NM 280, 
NBR 6251 e NBR 7286. 
Formação: 2 Condutores de Secção 
de 10 mm²;  
Cor da Isolação: Preto e Azul-claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex Blindado. 

2.22 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta e com blindagem 
constituida de fita de cobre aplicada 
helicoidalmente sobre a capa interna. 
A identificação dos condutores será 
feita pela coloração da Isolação.  
Normas aplicáveis: NBR NM 280, 
NBR 6251 e NBR 7286. 
Formação: 2 Condutores de Secção 
de 16 mm²;  
Cor da Isolação: Preto e Azul-claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex Blindado. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 22000 47,45 12 

2.23 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta e com blindagem 
constituida de fita de cobre aplicada 
helicoidalmente sobre a capa interna. 
A identificação dos condutores será 
feita pela coloração da Isolação.  
Normas aplicáveis: NBR NM 280, 
NBR 6251 e NBR 7286. 
Formação: 2 Condutores de Secção 
de 25 mm²;  
Cor da Isolação: Preto e Azul-claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex Blindado. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 550 71,33 12 

2.24 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta e com blindagem 
constituida de fita de cobre aplicada 
helicoidalmente sobre a capa interna. 
A identificação dos condutores será 
feita pela coloração da Isolação.  
Normas aplicáveis: NBR NM 280, 
NBR 6251 e NBR 7286. 
Formação: 2 Condutores de Secção 
de 35 mm²;  
Cor da Isolação: Preto e Azul-claro; 
Encordoamento: Classe 4; 
Tipo: Fiter Flex Blindado. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 1100 117,11 12 

2.25 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 1650 76,38 12 
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propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta e com blindagem 
constituida de fita de cobre aplicada 
helicoidalmente sobre a capa interna. 
A identificação dos condutores será 
feita pela coloração da Isolação.  
Normas aplicáveis: NBR NM 280, 
NBR 6251 e NBR 7286. 
Formação: 1 Condutor de Secção de 
50 mm²; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex Blindado. 

2.26 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta e com blindagem 
constituida de fita de cobre aplicada 
helicoidalmente sobre a capa interna. 
A identificação dos condutores será 
feita pela coloração da Isolação.  
Normas aplicáveis: NBR NM 280, 
NBR 6251 e NBR 7286. 
Formação: 1 Condutor de Secção de 
70 mm²; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex Blindado. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 1650 102,71 12 

2.27 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta e com blindagem 
constituida de fita de cobre aplicada 
helicoidalmente sobre a capa interna. 
A identificação dos condutores será 
feita pela coloração da Isolação.  
Normas aplicáveis: NBR NM 280, 
NBR 6251 e NBR 7286. 
Formação: 1 Condutor de Secção de 
95 mm²; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex Blindado. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 1650 134,59 12 

2.28 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta e com blindagem 
constituida de fita de cobre aplicada 
helicoidalmente sobre a capa interna. 
A identificação dos condutores será 
feita pela coloração da Isolação.  
Normas aplicáveis: NBR NM 280, 
NBR 6251 e NBR 7286. 
Formação: 1 Condutor de Secção de 
120 mm²; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex Blindado. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 6600 139,92 12 

    2.29 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 1100 163,75 12 
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propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta e com blindagem 
constituida de fita de cobre aplicada 
helicoidalmente sobre a capa interna. 
A identificação dos condutores será 
feita pela coloração da Isolação.  
Normas aplicáveis: NBR NM 280, 
NBR 6251 e NBR 7286. 
Formação: 1 Condutor de Secção de 
150 mm²; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex Blindado. 

2.30 
 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta e com blindagem 
constituida de fita de cobre aplicada 
helicoidalmente sobre a capa interna. 
A identificação dos condutores será 
feita pela coloração da Isolação.  
Normas aplicáveis: NBR NM 280, 
NBR 6251 e NBR 7286. 
Formação: 1 Condutor de Secção de 
185 mm²; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex Blindado. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 550 250,88 12 

2.31 

Cabo para energia, classe de tensão 
0,6/1 kV. Condutor constituído de fios 
de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
isolação em composto termofixo de 
alto módulo (EPR), 90°C com 
cobertura em composto termoplástico 
(PVC) sem chumbo, com 
características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo 
na cor preta e com blindagem 
constituida de fita de cobre aplicada 
helicoidalmente sobre a capa interna. 
A identificação dos condutores será 
feita pela coloração da Isolação.  
Normas aplicáveis: NBR NM 280, 
NBR 6251 e NBR 7286. 
Formação: 1 Condutor de Secção de 
240 mm²; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Fiter Flex Blindado. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 16500 274,27 12 

2.32 

Cabo isolado para circuitos de 
controle até 1 kV, condutor constituído 
de fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5, isolamento 
em cloreto de polivinila (PVC) 70°C, 
separador de material compatível com 
a isolação, capa interna constituída de 
material compatível com a isolação e 
adequado a temperatura de operação 
do cabo, com blindagem em fita de 
cobre nu, aplicada helicoidalmente 
sobre capa intermediaria, capa 
externa(cobertura) em cloreto de 
polivinila na cor preta. A identificação 
dos condutores será feita por números 
impressos sobre a isolação, 
criteriosamente espaçados. Normas 
Aplicáveis: NBR NM 280/ABNT, NBR 
7289/ABNT. 
Formação: 2 Condutores de Secção 
de 6 mm²; 
Tipo: Ficom B-F. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 3960 25,64 12 

2.33 

Cabo isolado para circuitos de 
controle até 1 kV, condutor constituído 
de fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5, isolamento 
em cloreto de polivinila (PVC) 70°C, 
separador de material compatível com 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 8800 39,75 12 
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a isolação, capa interna constituída de 
material compatível com a isolação e 
adequado a temperatura de operação 
do cabo, com blindagem em fita de 
cobre nu, aplicada helicoidalmente 
sobre capa intermediaria, capa 
externa(cobertura) em cloreto de 
polivinila na cor preta. A identificação 
dos condutores será feita por números 
impressos sobre a isolação, 
criteriosamente espaçados. Normas 
Aplicáveis: NBR NM 280/ABNT, NBR 
7289/ABNT. 
Formação: 4 Condutores de Secção 
de 6 mm²; 
Tipo: Ficom B-F. 

2.34 

Cabo isolado para circuitos de 
controle até 1 kV, condutor constituído 
de fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5, isolamento 
em cloreto de polivinila (PVC) 70°C, 
separador de material compatível com 
a isolação, capa interna constituída de 
material compatível com a isolação e 
adequado a temperatura de operação 
do cabo, com blindagem em fita de 
cobre nu, aplicada helicoidalmente 
sobre capa intermediaria, capa 
externa(cobertura) em cloreto de 
polivinila na cor preta. A identificação 
dos condutores será feita por números 
impressos sobre a isolação, 
criteriosamente espaçados. Normas 
Aplicáveis: NBR NM 280/ABNT, NBR 
7289/ABNT. 
Formação: 4 Condutores de Secção 
de 16 mm²; 
Tipo: Ficom B-F. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 11000 82,44 12 

2.35 

Cabo isolado para circuitos de 
controle até 1 kV, condutor constituído 
de fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5, isolamento 
em cloreto de polivinila (PVC) 70°C, 
separador de material compatível com 
a isolação, capa interna constituída de 
material compatível com a isolação e 
adequado a temperatura de operação 
do cabo, com blindagem em fita de 
cobre nu, aplicada helicoidalmente 
sobre capa intermediaria, capa 
externa(cobertura) em cloreto de 
polivinila na cor preta. A identificação 
dos condutores será feita por números 
impressos sobre a isolação, 
criteriosamente espaçados. Normas 
Aplicáveis: NBR NM 280/ABNT, NBR 
7289/ABNT. 
Formação: 2 Condutores de Secção 
de 16 mm²; 
Tipo: Ficom B-F. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 14300 63,01 12 

2.36 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC 70°C, 
com características especiais quanto à 
não propagação e auto-extinção do 
fogo, conforme a norma de fabricação 
NBR NM 247-3. 
Cabo: Secção de 1,5 mm² - Cor Preta; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 4400 1,31 12 

2.37 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC 70°C, 
com características especiais quanto à 
não propagação e auto-extinção do 
fogo, conforme a norma de fabricação 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 2200 1,31 12 
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NBR NM 247-3. 
Cabo: Secção de 1,5 mm² - Cor Azul 
Claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

2.38 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC 70°C, 
com características especiais quanto à 
não propagação e auto-extinção do 
fogo, conforme a norma de fabricação 
NBR NM 247-3. 
Cabo: Secção de 2,5 mm² - Cor Preta; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 55000 2,26 12 

2.39 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC 70°C, 
com características especiais quanto à 
não propagação e auto-extinção do 
fogo, conforme a norma de fabricação 
NBR NM 247-3. 
Cabo: Secção de 2,5 mm² - Cor Azul 
Claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 55000 2,26 12 

2.40 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC 70°C, 
com características especiais quanto à 
não propagação e auto-extinção do 
fogo, conforme a norma de fabricação 
NBR NM 247-3. 
Cabo: Secção de 2,5 mm² - Cor 
Verde; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 30800 2,26 12 

2.41 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC 70°C, 
com características especiais quanto à 
não propagação e auto-extinção do 
fogo, conforme a norma de fabricação 
NBR NM 247-3. 
Cabo: Secção de 4 mm² - Cor Preta; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 17600 3,31 12 

2.42 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC 70°C, 
com características especiais quanto à 
não propagação e auto-extinção do 
fogo, conforme a norma de fabricação 
NBR NM 247-3. 
Cabo: Secção de 4 mm² - Cor Azul 
Claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 16500 3,31 12 

2.43 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC 70°C, 
com características especiais quanto à 
não propagação e auto-extinção do 
fogo, conforme a norma de fabricação 
NBR NM 247-3. 
Cabo: Secção de 4 mm² - Cor Verde; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 10120 3,31 12 
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2.44 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC 70°C, 
com características especiais quanto à 
não propagação e auto-extinção do 
fogo, conforme a norma de fabricação 
NBR NM 247-3. 
Cabo: Secção de 6 mm² - Cor Preta; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 2640 4,88 12 

2.45 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC 70°C, 
com características especiais quanto à 
não propagação e auto-extinção do 
fogo, conforme a norma de fabricação 
NBR NM 247-3. 
Cabo: Secção de 6 mm² - Cor Azul 
Claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 2200 4,88 12 

2.46 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC 70°C, 
com características especiais quanto à 
não propagação e auto-extinção do 
fogo, conforme a norma de fabricação 
NBR NM 247-3. 
Cabo: Secção de 6 mm² - Cor Verde; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 1980 4,88 12 

2.47 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC 70°C, 
com características especiais quanto à 
não propagação e auto-extinção do 
fogo, conforme a norma de fabricação 
NBR NM 247-3. 
Cabo: Secção de 10 mm² - Cor Preta; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 330 8,31 12 

2.48 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC 70°C, 
com características especiais quanto à 
não propagação e auto-extinção do 
fogo, conforme a norma de fabricação 
NBR NM 247-3. 
Cabo: Secção de 10 mm² - Cor Azul 
Claro; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 330 8,31 12 

2.49 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC 70°C, 
com características especiais quanto à 
não propagação e auto-extinção do 
fogo, conforme a norma de fabricação 
NBR NM 247-3. 
Cabo: Secção de 10 mm² - Cor Verde; 
Encordoamento: Classe 5; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 330 8,31 12 

2.50 

Cabo de cobre nu, têmpera meio dura, 
encordoamento simples. 
Referência: Prysmian ou similar. 
Secção: 25 mm² - Diâmetro Fio: 2,06 
mm - Formação: 7 Fios - Classe 2A. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 2200 19,51 12 

2.51 Cabo de cobre nu, têmpera meio dura, ALPHA MARKTEC M 2750 28,74 12 
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encordoamento simples. 
Referência: Prysmian ou similar. 
Secção: 35 mm² - Diâmetro Fio: 2,5 
mm - Formação: 7 Fios - Classe 2A. 

MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA 

2.52 

Cabo de cobre nu, têmpera meio dura, 
encordoamento simples. 
Referência: Prysmian ou similar. 
Secção: 70 mm² - Diâmetro Fio: 2,12 
mm - Formação: 19 Fios - Classe 3A. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 3300 58,26 12 

2.53 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC com 
características especiais quanto à não 
propagação e auto-extinção do fogo, 
conforme a norma de fabricação NBR 
NM 247-3. 
Referência: Ficap ou similar 
Cabo: Secção de 4 mm² - Cor Verde;  
Encordoamento: Classe 2; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 2420 3,77 12 

2.54 

"Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC com 
características especiais quanto à não 
propagação e auto-extinção do fogo, 
conforme a norma de fabricação NBR 
NM 247-3. 
Referência: Ficap ou similar" 
Cabo: Secção de 6 mm² - Cor Verde; 
Encordoamento: Classe 2; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 1210 5,66 12 

2.55 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC com 
características especiais quanto à não 
propagação e auto-extinção do fogo, 
conforme a norma de fabricação NBR 
NM 247-3. 
Referência: Ficap ou similar 
Cabo: Secção de 10 mm² - Cor Verde; 
Encordoamento: Classe 2; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 1100 9,40 12 

2.56 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC com 
características especiais quanto à não 
propagação e auto-extinção do fogo, 
conforme a norma de fabricação NBR 
NM 247-3. 
Referência: Ficap ou similar 
Cabo: Secção de 16 mm² - Cor Verde; 
Encordoamento: Classe 2; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 3080 14,86 12 

2.57 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC com 
características especiais quanto à não 
propagação e auto-extinção do fogo, 
conforme a norma de fabricação NBR 
NM 247-3. 
Referência: Ficap ou similar 
Cabo: Secção de 35 mm² - Cor Verde; 
Encordoamento: Classe 2; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 1892 32,11 12 

2.58 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC com 
características especiais quanto à não 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 264 45,35 12 



  

                                                                                                                                                                                                       - 14 - 

propagação e auto-extinção do fogo, 
conforme a norma de fabricação NBR 
NM 247-3. 
Referência: Ficap ou similar 
Cabo: Secção de 50 mm² - Cor Verde; 
Encordoamento: Classe 2; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

2.59 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC com 
características especiais quanto à não 
propagação e auto-extinção do fogo, 
conforme a norma de fabricação NBR 
NM 247-3. 
Referência: Ficap ou similar 
Cabo: Secção de 70 mm² - Cor Verde; 
Encordoamento: Classe 2; 
Tipo: Noflam Antichama - BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 594 59,46 12 

2.60 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC com 
características especiais quanto à não 
propagação e auto-extinção do fogo, 
conforme a norma de fabricação NBR 
NM 247-3. 
Referência: Ficap ou similar 
Cabo: Secção de 95 mm² - Cor Verde; 
Encordoamento: Classe 2; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 132 86,20 12 

2.61 

Cabo singelo (unipolar) para energia, 
classe de tensão 450/750 V, condutor 
constituído de fios de cobre nu, 
têmpera mole, isolamento de 
composto termoplástico de PVC com 
características especiais quanto à não 
propagação e auto-extinção do fogo, 
conforme a norma de fabricação NBR 
NM 247-3. 
Referência: Ficap ou similar 
Cabo: Secção de 120 mm² - Cor 
Verde; 
Encordoamento: Classe 2; 
Tipo: Noflam Antichama ¿ BWF. 

ALPHA MARKTEC 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA 
M 132 114,59 12 

ITEM 3 
SUBITEM DESCRIÇÃO EMPRESA UNID. QUANT. PREÇO UNIT. 

(R$) 
ICMS % 

3.1 

Cabo isolado para circuitos de 
controle até 1 kV, condutor constituído 
de fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5, isolamento 
em cloreto de polivinila (PVC) 70°C, 
separador de material compatível com 
a isolação, capa interna constituída de 
material compatível com a isolação e 
adequado a temperatura de operação 
do cabo, com blindagem em fita de 
cobre nu, aplicada helicoidalmente 
sobre capa intermediaria, capa 
externa(cobertura) em cloreto de 
polivinila na cor preta. A identificação 
dos condutores será feita por números 
impressos sobre a isolação, 
criteriosamente espaçados. Normas 
Aplicáveis: NBR NM 280/ABNT, NBR 
7289/ABNT. 
Formação: 2 Condutores de Secção 
de 1,0 mm²; 
Tipo: Ficom B-F. 

SUPPLYBID 
COMERCIAL LTDA 

M 33000 9,86 

OPTANTE 
PELO 

SIMPLES 
NACIONAL 

3.2 

Cabo isolado para circuitos de 
controle até 1 kV, condutor constituído 
de fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5, isolamento 
em cloreto de polivinila (PVC) 70°C, 
separador de material compatível com 
a isolação, capa interna constituída de 
material compatível com a isolação e 

SUPPLYBID 
COMERCIAL LTDA 

M 33000 12,53 

OPTANTE 
PELO 

SIMPLES 
NACIONAL 
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adequado a temperatura de operação 
do cabo, com blindagem em fita de 
cobre nu, aplicada helicoidalmente 
sobre capa intermediaria, capa 
externa(cobertura) em cloreto de 
polivinila na cor preta. A identificação 
dos condutores será feita por números 
impressos sobre a isolação, 
criteriosamente espaçados. Normas 
Aplicáveis: NBR NM 280/ABNT, NBR 
7289/ABNT. 
Formação: 4 Condutores de Secção 
de 1,0 mm²; 
Tipo: Ficom B-F. 

3.3 

Cabo isolado para circuitos de 
controle até 1 kV, condutor constituído 
de fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5, isolamento 
em cloreto de polivinila (PVC) 70°C, 
separador de material compatível com 
a isolação, capa interna constituída de 
material compatível com a isolação e 
adequado a temperatura de operação 
do cabo, com blindagem em fita de 
cobre nu, aplicada helicoidalmente 
sobre capa intermediaria, capa 
externa(cobertura) em cloreto de 
polivinila na cor preta. A identificação 
dos condutores será feita por números 
impressos sobre a isolação, 
criteriosamente espaçados. Normas 
Aplicáveis: NBR NM 280/ABNT, NBR 
7289/ABNT. 
Formação: 6 Condutores de Secção 
de 1,0 mm²; 
Tipo: Ficom B-F. 

SUPPLYBID 
COMERCIAL LTDA 

M 22000 15,48 

OPTANTE 
PELO 

SIMPLES 
NACIONAL 

3.4 

Cabo isolado para circuitos de 
controle até 1 kV, condutor constituído 
de fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5, isolamento 
em cloreto de polivinila (PVC) 70°C, 
separador de material compatível com 
a isolação, capa interna constituída de 
material compatível com a isolação e 
adequado a temperatura de operação 
do cabo, com blindagem em fita de 
cobre nu, aplicada helicoidalmente 
sobre capa intermediaria, capa 
externa(cobertura) em cloreto de 
polivinila na cor preta. A identificação 
dos condutores será feita por números 
impressos sobre a isolação, 
criteriosamente espaçados. Normas 
Aplicáveis: NBR NM 280/ABNT, NBR 
7289/ABNT. 
Formação: 12 Condutores de Secção 
de 1,0 mm²; 
Tipo: Ficom B-F. 

SUPPLYBID 
COMERCIAL LTDA 

M 16500 24,56 

OPTANTE 
PELO 

SIMPLES 
NACIONAL 

3.5 

Cabo isolado para circuitos de 
controle até 1 kV, condutor constituído 
de fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5, isolamento 
em cloreto de polivinila (PVC) 70°C, 
separador de material compatível com 
a isolação, capa interna constituída de 
material compatível com a isolação e 
adequado a temperatura de operação 
do cabo, com blindagem em fita de 
cobre nu, aplicada helicoidalmente 
sobre capa intermediaria, capa 
externa(cobertura) em cloreto de 
polivinila na cor preta. A identificação 
dos condutores será feita por números 
impressos sobre a isolação, 
criteriosamente espaçados. Normas 
Aplicáveis: NBR NM 280/ABNT, NBR 
7289/ABNT. 
Formação: 20 Condutores de Secção 
de 1,0 mm²; 
Tipo: Ficom B-F. 

SUPPLYBID 
COMERCIAL LTDA 

M 16500 46,29 

OPTANTE 
PELO 

SIMPLES 
NACIONAL 
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3.6 

Cabo para instrumentação, 
encordoamento classe 2, para classe 
de tensão 300V, multicabos, isolação 
com características de auto-extinção e 
não propagação de fogo, com o 
condutor isolado com PVC 105°C, 
blindagem coletiva constituída de fita 
poliéster-alumínio com fio de dreno 
formado por fios de cobre estanhados, 
e capa externa de PVC na cor preta, 
conforme Norma NBR 10300. 
Referência: Prysmian ou similar 
Secção do Condutor: 0,5 mm²;  
Número de Ternas: 1; 
Tipo: BC300 

SUPPLYBID 
COMERCIAL LTDA 

M 82500 2,79 

 OPTANTE 
PELO 

SIMPLES 
NACIONAL 

3.7 

Cabo para instrumentação, 
encordoamento classe 2, para classe 
de tensão 300V, multicabos, isolação 
com características de auto-extinção e 
não propagação de fogo, com o 
condutor isolado com PVC 105°C, 
com blindagem individual para o par 
constituída de fita poliester-alumínio 
com fio de dreno formado por fios de 
cobre estanhados, blindagem coletiva 
constituída de fita poliéster-alumínio 
com fio de dreno formado por fios de 
cobre estanhados, e capa externa de 
PVC na cor preta, conforme Norma 
NBR 10300. 
Referência: Prysmian ou similar. 
Secção do Condutor: 0,5 mm²;  
Número de pares: 1; 
Tipo: BIC300. 

SUPPLYBID 
COMERCIAL LTDA 

M 16500 3,10 

OPTANTE 
PELO 

SIMPLES 
NACIONAL 

3.8 

Cabo para instrumentação, 
encordoamento classe 2, para classe 
de tensão 300V, multicabos, isolação 
com características de auto-extinção e 
não propagação de fogo, com o 
condutor isolado com PVC 105°C, 
com blindagem individual para o par 
constituída de fita poliester-alumínio 
com fio de dreno formado por fios de 
cobre estanhados, blindagem coletiva 
constituída de fita poliéster-alumínio 
com fio de dreno formado por fios de 
cobre estanhados, e capa externa de 
PVC na cor preta, conforme Norma 
NBR 10300. 
Referência: Prysmian ou similar. 
Secção do Condutor: 1,5 mm²;  
Número de pares: 1; 
Tipo: BIC300. 

SUPPLYBID 
COMERCIAL LTDA 

M 3850 6,43 

OPTANTE 
PELO 

SIMPLES 
NACIONAL 

3.9 

Cabo para instrumentação, 
encordoamento classe 2, para classe 
de tensão 300V, multicabos, isolação 
com características de auto-extinção e 
não propagação de fogo, com o 
condutor isolado com PVC 105°C, 
com blindagem individual para o par 
constituída de fita poliester-alumínio 
com fio de dreno formado por fios de 
cobre estanhados, blindagem coletiva 
constituída de fita poliéster-alumínio 
com fio de dreno formado por fios de 
cobre estanhados, e capa externa de 
PVC na cor preta, conforme Norma 
NBR 10300. 
Referência: Prysmian ou similar. 
Secção do Condutor: 0,75 mm²;  
Número de quadras: 2; 
Tipo: BIC300. 

SUPPLYBID 
COMERCIAL LTDA 

M 3300 12,92 

OPTANTE 
PELO 

SIMPLES 
NACIONAL 

3.10 

Cabo para instrumentação, 
encordoamento classe 2, para classe 
de tensão 300V, multicabos, isolação 
com características de auto-extinção e 
não propagação de fogo, com o 
condutor isolado com PVC 105°C, 
com blindagem individual para a 
quadra constituída de fita poliester-

SUPPLYBID 
COMERCIAL LTDA 

M 1100 4,75 

OPTANTE 
PELO 

SIMPLES 
NACIONAL 



  

                                                                                                                                                                                                       - 17 - 

alumínio com fio de dreno formado por 
fios de cobre estanhados, blindagem 
coletiva constituída de fita poliéster-
alumínio com fio de dreno formado por 
fios de cobre estanhados, e capa 
externa de PVC na cor preta, 
conforme Norma NBR 10300. 
Referência: Prysmian ou similar. 
Secção do Condutor: 0,50 mm²;  
Número de vias: 4; 
Tipo: BIC300. 

3.11 

Cabo para instrumentação, 
encordoamento classe 2, para classe 
de tensão 300V, multicabos, isolação 
com características de auto-extinção e 
não propagação de fogo, com o 
condutor isolado com PVC 105°C, 
com blindagem individual para a 
quadra constituída de fita poliester-
alumínio com fio de dreno formado por 
fios de cobre estanhados, blindagem 
coletiva constituída de fita poliéster-
alumínio com fio de dreno formado por 
fios de cobre estanhados, e capa 
externa de PVC na cor preta, 
conforme Norma NBR 10300. 
Referência: Prysmian ou similar. 
Secção do Condutor: 0,50 mm²;  
Número de vias: 8; 
Tipo: BIC300. 

SUPPLYBID 
COMERCIAL LTDA 

M 1100 12,50 

OPTANTE 
PELO 

SIMPLES 
NACIONAL 

3.12 

Cabo para instrumentação, 
encordoamento classe 2, para classe 
de tensão 300V, multicabos, isolação 
com características de auto-extinção e 
não propagação de fogo, com o 
condutor isolado com PVC 105°C, 
blindagem coletiva constituída de fita 
poliéster-alumínio com fio de dreno 
formado por fios de cobre estanhados, 
e capa externa de PVC na cor preta, 
conforme Norma NBR 10300. 
Referência: Prysmian ou similar. 
Secção do Condutor: 0,75 mm²;  
Número de Ternas: 1; 
Tipo: BC300. 

SUPPLYBID 
COMERCIAL LTDA 

M 14740 5,96 

OPTANTE 
PELO 

SIMPLES 
NACIONAL 

3.13 

Cabo para instrumentação, 
encordoamento classe 2, para classe 
de tensão 300V, multicabos, isolação 
com características de auto-extinção e 
não propagação de fogo, com o 
condutor isolado com PVC 105°C, 
com blindagem individual para o par 
constituída de fita poliester-alumínio 
com fio de dreno formado por fios de 
cobre estanhados, blindagem coletiva 
constituída de fita poliéster-alumínio 
com fio de dreno formado por fios de 
cobre estanhados, e capa externa de 
PVC na cor preta, conforme Norma 
NBR 10300. 
Referência: Prysmian ou similar. 
Secção do Condutor: 0,75 mm²;  
Número de pares: 2; 
Tipo: BIC300. 

SUPPLYBID 
COMERCIAL LTDA 

M 8030 8,97 

OPTANTE 
PELO 

SIMPLES 
NACIONAL 

 

 


