
 

 

 CATÁLOGO DE CONSUMO 

GRUPO 52.38 

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFÍCINA 

 

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 

 

CATÁLOGO ATUALIZADO EM  07 DE JULHO DE 2019 

Desenvolvimento: Coordenação de Administração do DMSA 
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CATÁLOGO DO GRUPO 52.38 – MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 

DE OFÍCINA 

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE 

52.3801 

Arco serra, lâmina serra: 10 e 12 pol, material 

cabo: polipropileno, tratamento superficial: 

niquelado, tamanho: 12 pol, tipo: regulável 

    262781     Unidade 

52.3802 

Arco serra, lâmina serra: standard 12 polegadas, 

material cabo: polipropileno, cor: preta, tratamento 

superficial: cromado, tamanho: 12 pol 

    215154     Unidade 

52.3803 

Arco serra, lâmina serra: standard 12 polegadas, 

material cabo: polipropileno, tratamento 

superficial: niquelado, tamanho: 12 pol, tipo: 

regulável, características adicionais: profundidade 

de corte de 90 mm 

    311040       Unidade 

52.3804 

Carrinho transporte, material: aço galvanizado, 

tratamento superficial: pintura esmaltada, 

capacidade: 350 kg, altura: 860 mm, largura: 450 

mm, quantidade rodas: 2 fixas e 2 giratórias, 

material rodas: poliuretano, tipo: fechado, 

características adicionais: 2 gavetas,1 bandeja 

organizadora,3 caixa p,compone, comprimento: 

800 mm, aplicação: armazenamento e transporte 

de ferramentas, cor: azul 

    394002     Unidade 

52.3805 

Carrinho transporte, material: ferro tubular, 

tratamento superficial: pintura esmaltada, 

capacidade: 200 kg, altura: 115 cm, largura: 36 

cm, quantidade rodas: 2, material rodas: borracha, 

tipo: armazém, aplicação: transporte carga 

    277313 Unidade 

52.3806 
Compressor de ar, pressão máxima: 120 psi, 

potência motor: 1 hp, tensão: 110,220 v, 
    297719     Unidade 



 

 

aplicação: sistema ar comprimido, características 

adicionais: lubrificado, com rodas, volume 

25l,comprimento 580 

52.3807 

Compressor de ar, pressão máxima: 140 psi, 

potência motor: 2 hp, vazão: 283 l,min, tensão: 

110,220 v, características adicionais: monofasico, 

2 cilindros, rotação motor: 910 rpm, capacidade 

tanque: 110 l 

448800 Unidade 

52.3808 
Conjunto manifold, componentes: 5 vias com 

vácuo, aplicação: gás r12 - r22 e 502 
320691 Unidade 

52.3809 

Desempenadeira manual, material: aço, 

comprimento: 25 cm, largura: 12 cm, 

características adicionais: cabo em madeira 

316446     Unidade 

52.3810 

Detector gás, tipo gás: monóxido carbono, 

material invólucro: plástico abs, tempo resposta: 

10 s, vida útil sensor: 4 anos, tensão alimentação: 

10 a 20 vcc, área cobertura: 300 m2, altura: 81 

mm, diâmetro: 109 mm, cor: branca, 

características adicionais: com indicador visual 

    224370     Unidade 

52.3811 

Elevador hidráulico veículo, altura elevação: 1.500 

mm, capacidade carga: 7.000 kg, peso: 1.125 kg, 

aplicação: lava-rápido, uso: piso em nível não 

acidentado, tipo sistema elevação: válvula de 

comando, opcionais: 1 pistão de 12", 

características adicionais: acionamento válvula de 

comando 1 de ar e 1 de óleo 

287601 Unidade 

52.3812 

Equipamento soldagem arco, tipo arco: mig, 

corrente máxima: 250 a, tensão alimentação: 220, 

largura: 385 mm, altura: 660 mm, profundidade: 

449411 Unidade 



 

 

900 mm, peso: 70 kg, características adicionais: 

suporta rolo de arame de até 18kg 

52.3813 

Equipamento soldagem arco, tipo arco: mig,mag, 

corrente máxima: 300 a, corrente nominal: 250 a, 

tensão: 380 v, tensão alimentação: trifásico, 

freqüência: 60 hz, características adicionais: semi-

automática, tocha e alimentador de arame 

embutido. 

    326102     Unidade 

52.3814 

Escada, material: alumínio, tipo: articulada 

multifuncional, quantidade degraus: 16 un, 

características adicionais: sapatas 

emborrachadas, travas automáticas nas catr, 

capacidade: 150 kg 

    408686     Unidade 

52.3815 

Esmerilhadeira portátil, tipo: angular, ferramenta 

corte: disco, diâmetro disco: 115 mm, diâmetro 

rebolo: não aplicável mm, potência: 710 watt, 

rotação: 11.000 rpm, peso: 1,70 kg, tensão 

alimentação: 127 v 

    220230 Unidade 

52.3816 

Furadeira, tipo: furadeira e parafusadeira, 

tamanho mandril: 3,8 pol, tensão alimentação: 12 

v, características adicionais: com velocidade 

variável e reversível, carregador bi, acessórios: 

empunhadura ergonômica 

Unidades de Fornecimento 

438644 Unidade 

52.3817 

Furadeira, tipo: impacto, potência: 700 w, tamanho 

mandril: 1,2 pol, características adicionais: com 

velocidade variável 

258063 Unidade 

52.3818 

Guincho, tipo: hidráulico, capacidade: 2.000 kg, 

características adicionais: em aço reforçado roda 

de ferro fundido 

449405 Unidade 



 

 

52.3819 

Lavadora alta pressão, pressão: 1600 lb, vazão: 

800 l,h, tensão: 110 v, características adicionais: 

rodas de aço com pneus de borracha, incluindo 

pist, tipo: monofásico 

271766 Unidade 

52.3820 

Lavadora alta pressão, pressão: 2.175 psi, 

características adicionais: rodas, gatilho auto-

desligável, misturador, pisto-, tipo: trifásico, 

modelo: profissional 

    318695 Unidade 

52.3821 

Lixadeira, potência: 170 w, tensão alimentação: 

110,220 v, características adicionais: coletor pó e 

furador lixa, tipo: orbital, velocidade: 13.500 rpm 

301995 Unidade 

52.3822 

Lixadeira, potência: 900 watt, tensão alimentação: 

110,220 v, tipo: angular, velocidade: 5.000 rpm, 

diâmetro disco: 7 pol 

269509 Unidade 

52.3823 

Macaco hidro-pneumático, capacidade: 15 ton, 

altura fechado: 190 mm, altura aberto: 405 mm, 

curso hidráulico: 215 mm, peso: 17,80 kg, pressão 

ideal trabalho: 130 lb, características adicionais: 

acionamento manual,pneumático 

220453 Unidade 

52.3824 

Macaco hidro-pneumático, capacidade: 30 ton, 

altura fechado: 250 mm, altura aberto: 400 mm, 

curso hidráulico: 150 mm, peso: 20,60 kg, pressão 

ideal trabalho: 150 lb, características adicionais: 

acionamento manual,pneumático 

220454 Unidade 

52.3825 

Máquina de cortar metal, tipo: policorte, tipo mesa: 

giratória, potência motor: 3 cv, quantidade discos 

corte: 30, características adicionais: discos de 12 

pol para ferro 

258752 Unidade 

52.3826 
Máquina solda portátil, tensão: 220 v, freqüência 

nominal: 60 hz, potência máxima: 13 kva, 
    379294     Unidade 



 

 

aplicação: oficinas manutenção, características 

adicionais: refrigeração tipo forçada, faixa 

corrente: 50 a 300 a 

52.3827 

Martelo perfurador, tipo: industrial, voltagem: 110 

v, potência: 600 w, rotação: 960 rpm, aplicação: 

perfurar piso e parede 

    250190     Unidade 

52.3828 

Martelo perfurador, tipo: rompedor, voltagem: 220 

v, potência: 850 w, aplicação: demolição de pisos 

e concretos 

    447118     Unidade 

52.3829 

Martelo perfurador, tipo: rompedor, voltagem: 

220,230 v, potência: 1.500 w, aplicação: perfurar 

piso e parede, características adicionais: sds max 

gbh 11de-11245, c, 6 velocidades variáveis 

    276085     Unidade 

52.3830 

Paleteira, capacidade carga: 2.000 kg, 

comprimento garfo: 1.150 mm, tipo: rodagem 

dupla, altura garfo elevado: 160 mm, comprimento 

total garfo: 1.570 mm, largura externa garfo: 680 

mm, características adicionais: elevação hidráulica 

e controle manual 

    345577     Unidade 

52.3831 

Parafusadeira, velocidade: reversível (horário e 

anti-horário), 180, rotação: mínimo 180 rpm, 

voltagem: 110 v, características adicionais: com 

punho articulado, garantia de 1 ano, 

componentes: com maleta e acessórios, bateria 

4,8 v e carrega, tipo alimentação: bateria 

    367375     Unidade 

52.3832 

Pistola de pintura, tipo: alta pressão, pressão 

entrada: 35-40 psi, características adicionais: bico 

fluido 1,8 mm, capacidade: 600 ml, alimentação: 

por gravidade 

    273044     Unidade 



 

 

52.3833 

Pistola de pintura, tipo: alto volume , baixa 

pressão, pressão entrada: 25 psi, capacidade: 600 

ml, alimentação: por gravidade, vazão: 190 ml,min 

    450971     Unidade 

52.3834 

Plaina, potência: 600 w, largura corte: 82 mm, 

profundidade corte: 9 mm, rotação: 16.000 rpm, 

voltagem: 220,230 v, características adicionais: 

lâmina, guia de profundidade, bolsa de pó e guia. 

    434467     Unidade 

52.3835 

Podador, sistema corte: lâmina, tipo motor: à 

combustão, potência motor: 1.400 w, cilindrada 

motor: 36,3 cc, tipo combustível: gasolina, 

comprimento lâmina: 30 cm, aplicação: cerca viva 

    355419     Unidade 

52.3836 

Podador, sistema corte: lâmina, tipo motor: 

elétrico, potência motor: 500 w, peso: 5,60 kg, 

comprimento lâmina: 70 cm, diâmetro corte: 30 

mm, aplicação: cerca viva, voltagem: 220 v 

    312745     Unidade 

52.3837 

Prensa hidráulica elétrica digital, capacidade: 100 

tf, indicador digital: 4 1,2 pol, curso nominal pistão 

carga: 30 mm, tipo bomba: hidráulica elétrica, 

alimentação: 110,220 v, distância entre pratos: 

315 mm, comprimento: 39 cm, largura: 82 cm, 

altura: 90 cm, peso: 220 kg, normas técnicas: nbr 

5.739, características adicionais: ensaio 

compressão axial,radial corpos concreto 

    219020     Unidade 

52.3838 

Prensa hidráulica manual digital, capacidade 

prensa: 45 t, curso nominal pistão carga: 150 mm, 

tipo bomba: hidráulica manual, comprimento: 750 

mm, largura: 600 mm, altura: 1.540 mm 

    387813     Unidade 

52.3839 

Serra circular, diâmetro disco: 254 mm, diâmetro 

furo disco: 16 mm, capacidade corte a 45°: 57 

mm, capacidade corte a 90°: 79 mm, potência: 

    449494     Unidade 



 

 

2.000 w, rotação: 4.000 rpm, peso: 20 kg, 

aplicação: corte de madeira, voltagem: 220 v 

52.3840 

Serra circular, diâmetro disco: 7 1,4 pol, diâmetro 

furo disco: 16 mm, capacidade corte a 45°: 49 

mm, capacidade corte a 90°: 66 mm, potência: 

1.800 w, rotação: 5.800 rpm, aplicação: corte de 

madeira, voltagem: 220 v 

    449875     Unidade 

52.3841 

Serra mármore, potência: 1.300 w, diâmetro disco: 

110 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, rotação: 

13.000 rpm, voltagem: 115, 127 v, características 

adicionais: mangueira , plug e cano d`agua, chave 

alien, 

    329630     Unidade 

52.3842 

Serra mármore, potência: 1.300 w, diâmetro disco: 

110 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, voltagem: 

127 v, características adicionais: alto torque, 

rolamento vedado contra pó, disco dia 

    259323     Unidade 

52.3843 

Serra tico-tico manual, rotação: 3.100 rpm, tensão: 

220 v, aplicação: oficina, potência: 710 w, 

capacidade corte madeira: 80 mm, capacidade 

corte alumínio: 20 mm, capacidade corte aço: 10 

mm 

    449917     Unidade 

52.3844 

Sistema limpeza injetor - veículo automotivo, tipo: 

limpeza ultra som, aplicação: testes 

estanqueidade, pulverização e retrolavagem, 

características adicionais: no mínimo 4 bicos de 

injetores de combustível 

    260188     Unidade 

52.3845 

Soprador, tipo: portátil, acionamento: elétrico, 

voltagem: 127 v, potência: 600 w, volume ar: 0 a 

2,8 m3,min, tipo isolação: dupla, aplicação: 

    235881     Unidade 



 

 

limpeza máquinas marcenaria, características 

adicionais: com controle de velocidade eletrônico 

52.3846 
Soprador, tipo: portátil, acionamento: gasolina, 

potência: 1.1 hp 
    447124     Unidade 

52.3847 

Soprador, tipo: térmico, acionamento: elétrico, 

voltagem: 110 v, potência: 1800 w, volume ar: 250 

a 500 l,min, tipo isolação: dupla, aplicação: solda, 

características adicionais: com controle de 

temperatura, freqüência: 60 hz 

    452530     Unidade 

52.3848 

Talha manual, capacidade manual: 1.500 kg, 

altura elevação: 5 m, características adicionais: 

peças móveis forjada em aço ligado e tratadas ter-

, material estrutura: chapa aço, tratamento 

superficial: anticorrosivo 

    308727     Unidade 

52.3849 

Talha manual, capacidade manual: 2.000 kg, 

altura elevação: 3 m, quantidade correntes: 2, 

peso total: 19 kg, comprimento corrente: 81 m, 

força acionamento: não aplicável kg, comprimento 

alavanca: não aplicável mm, distância entre 

gancho: 460 mm, largura: 195 mm, profundidade: 

154 mm, aplicação: indústria, oficina, frigorífico, 

matadouro, cons -, uso: cavalete, ponte rolante, 

movimentação carga mono -, características 

adicionais: peça intercambiável, facilidade 

transporte,insta - 

    225244     Unidade 

52.3850 

Tirfor alavanca, material: aço, capacidade: 3200 

kg, estrutura: liga alumínio, aplicação: arrastar e 

levantar cargas, características adicionais: partes 

móveis aço temperado, peso sem cabo 21 kg 

    262387     Unidade 



 

 

52.3851 

Torno bancada, tipo: morsa fixa, tamanho: 4, 

características adicionais: abertura dos mordentes 

de 100 mm, material: aço modular 

    302523     Unidade 

52.3852 
Torno bancada, tipo: morsa fixa, tamanho: 6, 

material: aço modular 
    271511     Unidade 

52.3853 

Tupia industrial, diâmetro: 1,2 pol, potência motor: 

930 w, rotação: 23.000 rpm, diâmetro fresa: 12 

mm, características adicionais: estrutura com 

manopla em d, aplicação: carpintaria 

    323050     Unidade 

 


