
CATÁLOGO DE CONSUMO

GRUPO 30.42

FERRAMENTAS 

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);

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/search
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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 

mailto:especificacoes_dmsa@ufrrj.br
http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas


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

CATÁLOGO DO GRUPO 30.42 – FERRAMENTAS

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$

304200

1

Alavanca, material: aço forjado, 

comprimento: 2 m, diâmetro: 25 mm, 

características adicionais: ponta chata e 

aguda

373746 Unidade 76,03

304200

2

Alavanca, material: aço, comprimento: 

1,50 m
241405 Unidade 65,87

304200

3

Alicate bico meia cana, material: aço 

cromo vanádio, tipo cabo: isolado, tipo: 

reto, comprimento: 6 pol, características 

adicionais: longo, fostatizado

354551 Unidade 19,09

304200

4

Alicate bico, material: aço cromo 

vanádio, tipo: fino e longo, tipo cabo: 

isolado, comprimento: 200 mm, 

aplicação: manutenção equipamentos 

eletrônicos

244868 Unidade 13,99

304200

5

Alicate de corte, material: forjado em 

aço cromo vanádio, tipo corte: diagonal, 

245570 Unidade 23,22
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material cabo: plástico, tipo cabo: 

isolado, uso: industrial, tipo: profissional,

comprimento: 6 pol

304200

6

Alicate de pressão, material: ferro, 

tratamento superficial: aço niquelado, 

mordente inferior: curvo, abertura da 

boca: 28 mm, tamanho: 10 pol

307420 Unidade 16,22

304200

7

Alicate de pressão, material: ferro, 

tratamento superficial: aço vanádio, 

mordente inferior: curvo, ajuste: uma 

posição, características adicionais: 

isolamento no cabo, tamanho: 10 pol

288117 Unidade 24,62

304200

8

Alicate rebitador peças, acessórios, tipo:

manual, material cabo: emborrachado, 

material corpo: aço, bicos: 3,32, 1,8, 

5,32 e 3,16"

441194 Unidade 22,00

304200

9

Alicate universal, material: forjado em 

aço cromo vanádio, tipo: profissional, 

material cabo: plástico, tipo cabo: 

reforçado, isolado, anti-deslizante, 

comprimento: 8 pol, aplicação: corte de 

arame duro, instalações em geral, 

características adicionais: classe de 

aplicação h

328217 Unidade 18,06

304201

0

Ancinho jardinagem, material: chapa 

ferro, quantidade dentes: 16 un, altura 

dentes: 430 mm, largura total: 38 mm, 

espessura dentes: 3,50 mm

213884 Unidade 8,98

304201

1

Arame solda, material indicado: aço 

baixo teor carbono, tipo: tubular, 

processo soldagem: mig, mag, 

366295 Quilograma 98,41



23,67aplicação: construção leve, 

diâmetro: 1 mm, características 

adicionais: soldagem: (30 a 250) 

amperes e (26 a 28) volts

304201

2

Broca widea, material corpo: aço, 

diâmetro: 12 mm, comprimento: 460 

mm, características adicionais: encaixe 

tipo sds plus, aplicação: perfuração de 

concreto

342485 Unidade 23,67

304201

3

Broca, material: aço rápido, 

comprimento: 200 mm, aplicação: 

martelete, concreto, componentes: 7 

brocas com diâmetro de 0,6mm; 0,8mm;

10mm; 12mm; características adicionais:

tipo encaixe sds

284259 Unidade 9,96

304201

4

Broca, material: aço rápido, diâmetro: 10

mm, tipo haste: cilíndrica, comprimento: 

133 mm

454302 Unidade 25,15

304201

5

Broca, material: aço rápido, diâmetro: 6 

mm, tipo haste: cilíndrica, comprimento: 

93 mm

454297 Unidade 2,28

304201

6

Broca, material: aço rápido, diâmetro: 8 

mm, tipo haste: cilíndrica, comprimento: 

117 mm

454298 Unidade 7,24

304201

7

Broca, material: aço rápido, diâmetro: 9 

mm, tipo haste: cilíndrica, comprimento: 

120 mm

454300 Unidade 7,24

304201

8

Cabo ferramenta, material cabo: 

madeira, comprimento cabo: 945 mm, 

formato cabo: cilíndrico, características 

adicionais: base 67 mm, aplicação: 

450325 Unidade 12,50



picareta

304201

9

Canivete, material estrutura: aço 

inoxidável temperado, material lâmina: 

aço inoxidável, material bainha exterior: 

náilon, tipo lâmina: lisa, comprimento: 11

cm, peso: 250 g, aplicação: trabalho 

pesado, função: 15 un, características 

adicionais: trava segurança

218945 Unidade 40,00

304202

0

Carrinho mão, material caçamba: chapa 

aço galvanizado, material chassi: ferro, 

material pés: ferro, tipo travessa: 

suporte dianteiro caçamba, quantidade 

roda: 1, tipo roda: pneu maciço, com 3,2

pol de diâmetro, espessura caçamba: 5 

mm, comprimento eixo: 25 cm, 

comprimento: 80 cm, largura: 62 cm, 

altura: 20 cm

268235 Unidade 122,00

304202

1

Carrinho mão, material caçamba: chapa 

aço, material chassi: tudo aço com luva 

para proteção das mãos, material pés: 

chapa aço repuxada, material travessa: 

chapa aço, tipo travessa: suporte 

dianteiro caçamba, material eixo: aço, 

material arruela fixação: aço, material 

braçadeira: aço, quantidade roda: 1, tipo

roda: pneu com câmara, medida: 3,25 x 

8, espessura caçamba: 0,60 mm, 

capacidade caçamba: 55 l, comprimento

eixo: 1 pol, espessura chapa reforço 

eixo: 2 mm, diâmetro tubo chassi: 1 1,4 

225160 Unidade 97,23



pol, espessura chapa pé: 2 mm, 

espessura travessa: 2 mm, material 

reforço eixo: chapa aço

304202

2

Carrinho mão, material caçamba: chapa 

aço, quantidade roda: 1 un, tipo roda: 

pneu com câmara de 3,25 cm, 

capacidade caçamba: 60 l, 

características adicionais: dimensões 

aproximadas:610 x 620 x 1.600 mm

452395 Unidade 162,44

304202

3

Carrinho mão, material caçamba: 

polietileno, quantidade roda: 1 un, tipo 

roda: pneu com câmara, capacidade 

caçamba: 90 l, características 

adicionais: anti-uv, resistente a raios 

solares

450337 Unidade 193,60

304202

4

Cavadeira goiva, material: aço, dureza: 

42 a 46 rc, tratamento superficial: 

pintura, cor: cinza, comprimento: 337 

mm, altura: 114 mm, peso: 960 g, olho: 

35 mm

216740 Unidade 33,00

304202

5

Cavadeira tipo alavanca, material: aço 

carbono, material cabo: ferro, largura: 80

mm, altura: 250 mm

270716 Unidade 47,93

304202

6

Cavadeira tipo alavanca, material: aço 

carbono, material cabo: madeira, 

largura: 80 mm, altura: 250 mm, peso: 1 

kg

264901 Unidade 21,58

304202

7

Chave ajustável, material: aço carbono, 

tamanho: 8 a 32 mm, tipo: inglesa
439066 Unidade 32,50

304202

8

Chave ajustável, material: aço cromo 

vanádio, tamanho: 10 pol, abertura: 1 

409621 Unidade 38,44



3,8 pol, tipo: grifo

304202

9

Chave ajustável, material: aço cromo 

vanádio, tamanho: 24 pol, abertura: 3 

pol, acabamento superficial: cromado, 

tipo: grifo

425459 Unidade 327,30

304203

0

Chave allen, material: aço, formato: 

hexagonais, medida referência: 4 a 17 

mm, quantidade peças: 13 unidades

259732 Unidade 99,06

304203

1

Chave de fenda, material: aço cromo 

vanádio - dim 17200-50crv4, cabo: 

polipropileno, tamanho: 5,16 x 6 mm, 

características adicionais: haste 

niquelada e cromada, ponta fosfatizada, 

tipo ponta: chata

455523 Unidade 8,11

304203

2

Chave fenda, material haste: carbono 

temperado, material cabo: polipropileno, 

tipo ponta: chata, bitola: 1,4" x 6"

238635 Unidade 3,99

304203

3

Chave fenda, material haste: carbono 

temperado, material cabo: polipropileno, 

tipo ponta: chata, bitola: 3,16" x 6"

238627 Unidade 6,05

304203

4

Chave fenda, material haste: carbono 

temperado, material cabo: polipropileno, 

tipo ponta: Philips, bitola: 1,4" x 6"

238636 Unidade 6,80

304203

5

Chave fenda, material haste: carbono 

temperado, material cabo: polipropileno, 

tipo ponta: Philips, bitola: 1,8 x 6 pol

312458 Unidade 8,45

304203

6

Chave fenda, material haste: carbono 

temperado, material cabo: polipropileno, 

tipo ponta: Philips, bitola: 3,16" x 6"

238630 Unidade 5,40

304203

7

Chave fixa, material: aço cromo vanádio,

acabamento: niquelado, bitola: 3,4 pol
340198 Unidade 20,70

304203 Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 249838 Unidade 7,76



8 aço carbono, acabamento: cromado, 

bitola: 1,2" x 9,16"

304203

9

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço carbono, acabamento: cromado, 

bitola: 1,4" x 5,16"

249836 Unidade 4,90

304204

0

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço carbono, acabamento: cromado, 

bitola: 18 x 19 mm

288686 Unidade 7,85

304204

1

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço carbono, acabamento: cromado, 

bitola: 20 x 22 mm

301622 Unidade 9,97

304204

2

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço carbono, acabamento: cromado, 

bitola: 21 x 23 mm

301621 Unidade 12,10

304204

3

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço carbono, acabamento: cromado, 

bitola: 3,8" x 7,16"

249837 Unidade 7,81

304204

4

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço carbono, acabamento: cromado, 

bitola: 5,8" x 11,16"

249839 Unidade 8,32

304204

5

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço vanádio - 31crv3, acabamento: 

niquelado e cromado, bitola: 10 x 11 mm

264905 Unidade 8,01

304204

6

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço vanádio - 31crv3, acabamento: 

niquelado e cromado, bitola: 12 x 13 mm

264904 Unidade 5,58

304204

7

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço vanádio - 31crv3, acabamento: 

niquelado e cromado, bitola: 14 x 15 mm

264906 Unidade 6,50

304204

8

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço vanádio - 31crv3, acabamento: 

niquelado e cromado, bitola: 16 x 17 mm

264907 Unidade 9,46



304204

9

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço vanádio - 31crv3, acabamento: 

niquelado e cromado, bitola: 24 x 26 mm

264911 Unidade 11,38

3042050

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço vanádio - 31crv3, acabamento: 

niquelado e cromado, bitola: 24 x 27 mm

264912 Unidade 12,72

3042051

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço vanádio - 31crv3, acabamento: 

niquelado e cromado, bitola: 25 x 28 mm

264913 Unidade 9,72

3042052

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço vanádio - 31crv3, acabamento: 

niquelado e cromado, bitola: 27 x 32 mm

264914 Unidade 26,52

3042053

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço vanádio - 31crv3, acabamento: 

niquelado e cromado, bitola: 6 x 7 mm

264903 Unidade 8,01

3042054

Chave fixa, tipo: duas bocas, material: 

aço vanádio - 31crv3, acabamento: 

niquelado e cromado, bitola: 8 x 9 mm

264902 Unidade 5,90

3042055

Chave torx, material: aço cromo 

vanádio, formato: reta, acabamento: 

niquelado e cromado, com ponta 

fosfatizada, referência: t6, material cabo:

polipropileno, bitola: 1,67 mm, 

comprimento haste: 50 mm, 

comprimento: 130 mm

331136 Unidade 29,00

3042056

Chibanca, material: aço carbono, 

material encaixe cabo: aço carbono, 

material cabo: madeira, largura: 10 cm, 

altura: 50 cm, peso: 2 kg, aplicação: 

construção civil

264954 Unidade 63,55

3042057 Chibanca, material: aço carbono, 376821 Unidade 31,00



material encaixe cabo: aço carbono, 

material cabo: madeira, largura: 20 cm, 

altura: 100 cm, aplicação: construção 

civil

3042058

Colher pedreiro, material: aço sae 1010, 

tamanho: 7 pol, material cabo: madeira, 

características adicionais: canto 

arredondado

413906 Unidade 10,00

3042059

Conjunto chaves combinadas, material: 

aço, tamanho: 6 a 22 mm, 

características adicionais: com 17 

peças, tipo: boca + estria

393364 Conjunto 105,43

3042060

Corrente cortante, material: aço, 

aplicação: moto-poda 1.1, 

características adicionais: tamanho elos 

3,8 pol, para sabre de 10 polegadas

402072 Unidade 44,07

3042061

Corrente cortante, material: aço, 

aplicação: motosserra 1.3, 

características adicionais: tamanho elos 

3,8 pol

402073 Unidade 47,88

3042062

Corrente cortante, material: aço, 

aplicação: motosserra 1.5, 

características adicionais: tamanho elos 

3,8 pol

402074 Unidade 52,29

3042063

Corrente cortante, material: aço, 

aplicação: motosserra stihl, 

características adicionais: referência 

3519-000-00072, passo 3,8", 36 dentes

387671 Unidade 48,59

3042064

Corrente cortante, material: aço, 

aplicação: motosserra, características 

adicionais: 42 dentes e 02 guias

376676 Unidade 49,99



3042065
Disco corte, material: aço diamantado, 

diâmetro: 110 mm, diâmetro furo: 20 

mm, aplicação: mármore, cerâmica, 

pedra, granito, características 

adicionais: corte a seco

438793 Unidade 9,12

3042066

Disco corte, material: aço diamantado, 

diâmetro: 110 mm, diâmetro furo: 20 

mm, aplicação: mármore, cerâmica, 

pedra, granito, características 

adicionais: corte úmido

438794 Unidade 13,75

3042067

Disco corte, material: aço, diâmetro: 180

mm, altura: 12 pol, diâmetro furo: 1,2 

pol, velocidade máxima: 9.000 rpm, 

aplicação: corte de madeira, 

características adicionais: dentes 24 e 

dentes 36

261604 Unidade 8,20

3042068

Disco corte, material: aço, diâmetro: 250

mm, diâmetro furo: 30 mm, aplicação: 

corte de madeira, tipo: circular, 

características adicionais: espessura 3 

mm, quantidade dentes: 48

251911 Unidade 9,50

3042069

Disco corte, material: aço, diâmetro: 250

mm, diâmetro furo: 30 mm, aplicação: 

corte de madeira, tipo: circular, 

características adicionais: espessura 

3,20 mm, dente trapezoidal, quantidade 

dentes: 60

297675 Unidade 35,90

3042070 Disco corte, material: widea, diâmetro: 

18 cm, diâmetro furo: 25 mm, aplicação: 

corte de madeira, características 

adicionais: dentes de corte em widea 

355366 Unidade 76,00



fina, quantidade dentes: 48

3042071

Enxada, material: aço alto carbono 

1070, largura: 30 cm, material cabo: 

madeira, comprimento cabo: 180 cm

436575 Unidade 27,59

3042072

Enxada, material: aço carbono, material 

encaixe cabo: aço carbono, largura: 20 

cm, altura: 18 cm, peso: 0,810 kg, tipo: 

estampado (achatado), material cabo: 

madeira, comprimento cabo: 150 cm, 

características adicionais: pintura 

eletrostática

317027 Unidade 27,99

3042073

Enxada, material: aço carbono, material 

encaixe cabo: ferro fundido, largura: 30 

cm, altura: 18 cm, peso: 1 kg, tipo: 

estampado (achatado), material cabo: 

madeira, comprimento cabo: 150 cm

246966 Unidade 21,02

3042074

Enxadão, material: aço carbono, 

material encaixe cabo: ferro fundido, 

características adicionais: cabo madeira,

pintura eletrostática a pó, cor preta

314244 Unidade 37,00

3042075

Enxadão, material: aço forjado, 

características adicionais: estreito, 

suporte pintado, gume polido, largura: 

14 cm, material cabo: madeira, 

comprimento: 278 mm

340002 Unidade 22,60

3042076

Facão, material lâmina: aço carbono, 

material cabo: polietileno, comprimento: 

18 pol, tipo: para mato

452373 Unidade 13,23

3042077

Facão, material lâmina: aço, material 

cabo: madeira, comprimento: 14 pol, 

tipo: para mato

215169 Unidade 20,00



3042078 Facão, material lâmina: aço, material 

cabo: madeira, comprimento: 15 pol, 

tipo: para cana

215191 Unidade 22,31

3042079

Facão, material lâmina: aço, material 

cabo: madeira, comprimento: 16 pol, 

tipo: para mato

215182 Unidade 24,95

3042080

Facão, material lâmina: aço, material 

cabo: madeira, comprimento: 20 pol, 

tipo: para mato

215173 Unidade 15,89

3042081

Facão, material lâmina: aço, material 

cabo: madeira, comprimento: 22 pol, 

tipo: para mato

215184 Unidade 28,13

3042082

Facão, material lâmina: aço, material 

cabo: polipropileno, comprimento: 14 

pol, tipo: para mato

215164 Unidade 12,59

3042083

Ferramenta, padrão: ferramenta 

combinada, tipo: enxada e rastelo, 

material: aço, cabo: madeira, uso: 

capina e limpeza, características 

adicionais: enxada: lâmina 24,75 cm; 

rastelo: 6 dentes de 9 cm

449772 Unidade 22,38

3042084

Foice, material: aço, dureza: 42 a 46 rc, 

tratamento superficial: pintura 

envernizada, tipo: roçadeira, 

comprimento lâmina: 280 mm, 

comprimento olho: 95 mm, olho: 30 mm,

peso: 610 g

216741 Unidade 21,23

3042085

Forcado, material: aço 1045, tipo: 

soldado, quantidade dentes: 12 un, 

material cabo: madeira tipo "y", diâmetro

dentes: 5,16 pol

352256 Unidade 27,50



3042086 Forcado, material: aço sae 1070, tipo: 

curvo, comprimento: 210 mm, largura: 

180 mm, quantidade dentes: 4 unidades

404536 Unidade 21,78

3042087

Fresa topo, material: metal duro, 

quantidade corte: 4 un, aplicação: 

fresamento, diâmetro fresa: 4 mm, 

diâmetro haste: 4 mm, altura parte 

fresável: 20 mm, tipo: topo reta, 

comprimento: 100 mm

447934 Unidade 49,00

3042088

Fresa topo, material: metal duro, 

quantidade corte: 4 un, aplicação: 

fresamento, diâmetro fresa: 6 mm, 

diâmetro haste: 6 mm, altura parte 

fresável: 25 mm, tipo: topo reta, 

comprimento: 100 mm

447933 Unidade 55,37

3042089

Garfo jardinagem, material garfo: aço, 

material cabo: madeira plastificada, 

comprimento cabo: 71 cm, largura garfo:

240 mm, características adicionais: 

forcado para cascalho,10 dentes

389668 Unidade 57,10

3042090

Jogo chave, material: aço cromo 

vanádio, tipo: allen, quantidade peças: 

10, componentes: 0,7; 0,9; 1,27; 1,5; 2; 

2,5; 3; 4; 5 e 6 mm, características 

adicionais: modelo "l"

261825 Jogo 37,35

3042091 Jogo chave, material: aço cromo 

vanádio, tipo: canhão, quantidade 

peças: 11, aplicação: manutenção 

equipamento mecânico, eletrônico, 

componentes: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13 e 14 mm, material cabo: 

245026 Jogo 209,00



polipropileno, características adicionais: 

com sextavado interno, tamanho: curto

3042092

Jogo chave, material: aço cromo 

vanádio, tipo: torx, quantidade peças: 

11, aplicação: manutenção equipamento

mecânico, eletrônico, componentes: t6, 

t7, t8, t9, t10, t15, t20, t25, t27, t30 e t40,

material cabo: polipropileno, tratamento 

superficial ponta: fosfatizado

245021 Jogo 102,59

3042093

Jogo chave, material: aço cromo 

vanádio, tipo: torx, quantidade peças: 

12, aplicação: manutenção equipamento

mecânico, componentes: t7, t8, t9, t10, 

t15, t20, t25, t30, t40, t45, t50, material 

cabo: polipropileno, tratamento 

superficial ponta: fosfatizado

289849 Unidade 150,00

3042094

Jogo chave, material: aço niquelado, 

tipo: soquete, quantidade peças: 20, 

aplicação: serviços gerais - oficina, 

componentes: 10 a 32 mm, 

características adicionais: com estojo 

plástico, acessórios: manivela, cabo t, 

extensão de 5 e 10 pol, catraca

321033 Jogo 4,84

3042095

Lâmina serra manual, material: aço 

flexível, quantidade dentes: 18 dentes 

por polegada, largura: 1,2", 

comprimento: 12"

236585 Unidade 3,49

3042096 Lâmina serra manual, material: aço 

rápido, quantidade dentes: 18 dentes 

por polegada, comprimento: 300 mm, 

espessura: 0,65 mm, características 

399115 Unidade 3,63



adicionais: flexível, resistente

3042097

Lâmina serra manual, material: aço 

rápido, quantidade dentes: 24 dentes 

por polegada, largura: 13 mm, 

comprimento: 300 mm, aplicação: arco 

de serra, espessura: 0,65 mm, 

características adicionais: flexível, 

resistente

358275 Unidade 17,99

3042098

Lima chata, tipo: bastarda, comprimento:

4 pol, uso: desbaste rápido, materiais 

ferrosos, não ferrosos, aplicação: 

limagem ferramentas mecânicas e 

ferramentaria, características adicionais:

ambas as faces com picado duplo.

225669 Unidade 15,90

3042099
Lima chata, tipo: murça, comprimento: 

12 pol
404689 Unidade 16,00

3042100

Lima chata, tipo: murça, comprimento: 4 

pol, uso: acabamentos, aplicação: 

limagem ferramentas mecânicas e 

ferramentaria, características adicionais:

ambas as faces com picado duplo.

225676 Unidade 18,66

3042101
Lima chata, tipo: murça, comprimento: 6 

pol
404688 Unidade 12,00

3042102

Lima chata, tipo: murça, comprimento: 8 

pol, uso: acabamentos, aplicação: 

limagem ferramentas mecânicas e 

ferramentaria

234002 Unidade 20,81

3042103

Lima manual, formato: triangular, 

comprimento: 3 pol, características 

adicionais: para serrote

293962 Unidade 7,33

3042104 Lima manual, formato: triangular, 279613 Unidade 15,00



comprimento: 6 pol, características 

adicionais: para serrote

3042105
Lima manual, tipo: murça, formato: 

chata, comprimento: 10 pol
447276 Unidade 10,73

3042106
Lima manual, tipo: murça, formato: 

redonda, comprimento: 6 pol
298341 Unidade 18,18

3042107
Linha pedreiro, tipo: trançada, tamanho: 

100 m
262706 Unidade 5,51

3042108

Machadinha carpinteiro, material: aço, 

material cabo: madeira, aplicação: 

trabalhos carpintaria

237857 Unidade 18,14

3042109

Machado, material: aço forjado, largura 

lâmina: 14 cm, peso: 2 lb, características

adicionais: com cabo, material cabo: 

madeira, comprimento cabo: 1 m

247002 Unidade 35,02

3042110

Machado, material: aço forjado, largura 

lâmina: 14 cm, peso: 3,5 lb, 

comprimento cabo: 1 m

360827 Unidade 49,83

3042111

Maleta ferramentas, material: polietileno 

alto impacto, comprimento: 480 mm, 

largura: 330 mm, altura: 100 mm, tipo 

caixa: comum, características 

adicionais: com divisão, chave e 

segredo

235888 Unidade 75,00

3042112
Marreta, material: ferro, material cabo: 

madeira, peso: 2.000 g
240306 Unidade 24,05

3042113

Martelo, material: aço forjado, material 

cabo: madeira marfim, peso: 370 g, tipo:

unha, tamanho: 23 mm

250428 Unidade 13,03

3042114

Martelo, material: aço, material cabo: 

aço tubular, tipo: picareta, tamanho: 300

mm

395918 Unidade 32,65



3042115 Martelo, material: borracha, material 

cabo: madeira, tamanho: 40 cm

345798 Unidade 6,11

3042116

Metro dobrável, material: madeira, tipo 

graduação: simples, comprimento: 2 m, 

tipo sistema medição: decimal

217681 Unidade 18,38

3042117

Nível bolha, material corpo: alumínio, 

tipo bolha: retificada, comprimento: 450 

mm, quantidade posição bolha: 2 de 

prumo,1 de nível,1 de 45°, 

características adicionais: não aplicável

217695 Unidade 14,24

3042118

Pá, material cabo: madeira, aplicação: 

construção civil, material: aço, formato: 

de bico, tamanho: 10 pol, comprimento 

cabo: 1,30 m

266875 Unidade 19,64

3042119

Pá, material cabo: madeira, aplicação: 

jardinagem, material: aço carbono, 

formato: de bico, tamanho: 320 x 270 

mm, características adicionais: terminal 

d em plástico, pintura eletrostática a pó

324655 Unidade 32,19

3042120

Peneira, material: aço, material borda: 

madeira, formato: redondo, tipo malha: 

média, diâmetro: 55 cm, aplicação: areia

grossa, café em grãos, areia média, 

feijão

224603 Unidade 14,49

3042121

Plaina manual, material corpo: metálico, 

tamanho: 34,50 cm, material cabo: 

madeira, material lâmina: aço cromo 

vanádio, largura lâmina: 5 cm

252134 Unidade 114,60

3042122 Prumo, material: latão, tamanho: 80 cm, 

características adicionais: cordão nylon 

e calço guia madeira, aplicação: 

313744 Unidade 15,54



verificação prumo de parede, peso: 500 

g

3042123

Pulverizador costal manual, material 

tanque: polietileno, capacidade tanque: 

20 l, peso bruto máximo: 31,50 kg, 

aplicação: pulverização de gases e 

líquidos

231314 Unidade 136,19

3042124
Régua pedreiro, material: alumínio, 

comprimento: 2 m
313933 Unidade 26,16

3042125
Régua pedreiro, material: alumínio, 

comprimento: 3 m
373514 Unidade 25,63

3042126

Rolo pintura predial, material: espuma 

poliéster, comprimento: 15 cm, 

características adicionais: com suporte, 

garfo de aço galvanizado

377301 Unidade 2,19

3042127

Rolo pintura predial, material: lã de 

carneiro, altura: 15 cm, material tubo: 

plástico, aplicação: superfície lisa, 

rugosa, acrílica e látex

231858 Unidade 6,81

3042128

Sabre, material: aço carbono, 

comprimento: 500 mm, uso: motosserra 

stihl

237936 Unidade 135,00

3042129

Sabre, material: aço carbono, 

comprimento: 630 mm, uso: motosserra 

stihl

312587 Unidade 170,00

3042130 Sacho, material sacho: aço carbono, 

material cabo: madeira, acabamento 

sacho: pintura eletrostática, cor sacho: 

laranja, formato: coração, quantidade 

pontas: 1 un, comprimento cabo: 110 

cm, comprimento sacho: 267 mm, 

310853 Unidade 22,81



largura sacho: 95 mm, peso: 400 g, 

aplicação: jardinagem, características 

adicionais: com luva soldada

3042131

Serra copo, material: aço rápido bimetal,

diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 

38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 mm, 

características adicionais: suporte 

fixação completo, brocas piloto e 

extensão

323874 Unidade 15,29

3042132

Serra copo, material: diamantada, 

diâmetro: 65 mm, características 

adicionais: haste 3,8 pol com 150mm, 

guia para centralizar furo

441628 Unidade 80,00

3042133

Serrote carpinteiro, material lâmina: aço 

especial temperado, dureza: alta dureza,

material cabo: plástico, quantidade 

furos: 3 un, tipo: travado, comprimento: 

24 pol, espessura: 0,90 m

214224 Unidade 28,93

3042134

Serrote poda, material tubo: aço, 

formato tubo: redondo, comprimento 

lâmina: 24 pol, aplicação: citricultura

214062 Unidade 31,03

3042135

Serrote profissional, material lâmina: aço

temperado sae 1070, tratamento 

superficial: temperado e lixado, tipo: 

travado, quantidade dentes: 18 por 

polegada un, material cabo: plástico, 

tamanho: 18 pol

438642 Unidade 20,51

3042136 Talhadeira, material: aço, tipo: plano, 

comprimento total: 250 mm, 

comprimento ponta: 25 mm, altura: 23 

mm, espessura: 13 mm, peso: 0,60 kg, 

214228 Unidade 12,83



aplicação: não aplicável, acabamento 

superficial: não aplicável, cor: não 

aplicável, características adicionais: com

apunhadura

3042137
Tarraxa, dimensão: 1 1,2 pol, uso: 

abertura rosca
286720 Unidade 48,10

3042138
Tarraxa, dimensão: 1 1,4 pol, uso: 

abertura rosca
286721 Unidade 31,12

3042139
Tarraxa, dimensão: 1 pol, uso: abertura 

rosca
286722 Unidade 25,69

3042140

Tarraxa, dimensão: 1,2 a 2 pol, uso: 

tubos ferro, tipo: manual, características 

adicionais: cossinetes retrocedentes e 

peso 12 kg

339737 Unidade 2.299,00

3042141
Tarraxa, dimensão: 1,2 pol, uso: 

abertura rosca
286718 Unidade 15,96

3042142
Tarraxa, dimensão: 2 pol, uso: abertura 

rosca
286723 Unidade 59,51

3042143
Tarraxa, dimensão: 3 pol, uso: abertura 

rosca
286724 Unidade 61,88

3042144
Tarraxa, dimensão: 3,4 pol, uso: 

abertura rosca
286719 Unidade 25,99

3042145

Tesoura funilaria, material estrutura: 

aço, material cabo: pvc injetado, tipo 

corte: reto e curvas amplas, 

características adicionais: para chapa de

até 1mm, tamanho: 10 pol

297297 Unidade 65,40

3042146

Tesoura poda, material lâmina: chapa 

galvanizada, material cabo: madeira, 

características adicionais: com 

guilhotina de mola, formato: bico de 

gavião, comprimento lâmina: 30 cm

239588 Unidade 48,50



3042147
Torquês, material corpo: aço cromo 

vanádio, tipo: armador, tipo 

acabamento: plastificado, tamanho: 14 

pol, características adicionais: cabo 

longo, comprimento: mínimo 350 mm

329229 Unidade 27,82

3042148

Torquês, material corpo: aço forjado, 

tipo: alicate, tamanho: 12 pol, 

características adicionais: cabo pintado

310497 Unidade 21,23

3042149

Trado, material: aço, tipo: helicoidal, 

diâmetro: 8 pol, aplicação: perfuração do

solo, características adicionais: haste 

em tubo galvanizado de 1m x 3,4" de 

diâmetro

244683 Unidade 119,88

3042150

Trena, material: aço, comprimento: 5 m, 

características adicionais: caixa em abs,

trava

234031 Unidade 12,27

3042151

Trena, material: aço, largura lâmina: 13 

mm, comprimento: 3 m, características 

adicionais: enrolamento automático com

trava

232464 Unidade 14,00

3042152

Trena, material: fibra vidro, 

comprimento: 50 m, características 

adicionais: estojo anatômico com 

manivela dobrável

234033 Unidade 29,00

3042153

Trincha, material cabo: madeira 

envernizada, material cerdas: gris dupla,

tamanho: 2 pol, tipo cabo: anatômico

239398 Unidade 2,78

3042154

Trincha, material cabo: madeira 

envernizada, material cerdas: gris dupla,

tamanho: 3 pol, tipo cabo: anatômico

239399 Unidade 6,10

3042155 Arco serra, lâmina serra: 10 e 12 pol,  262781  Unidade 21,36



material cabo: polipropileno, tratamento 

superficial: niquelado, tamanho: 12 pol, 

tipo: regulável

3042156

Arco serra, lâmina serra: standard 12 

polegadas, material cabo: polipropileno, 

cor: preta, tratamento superficial: 

cromado, tamanho: 12 pol

 215154  Unidade 14,02

3042157

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 23,06

3042158

Multímetro, tensão ac: 200,600 v, 

corrente dc: 10 a, resistência: 0-2 kohm 

a 0-20 mohm, características adicionais:

display 3 1,2 dígitos, 2.000 contagens, 

tensão dc: 200mv,2v,20v,200v,600 v, 

tipo: digital, funcionamento: bateria 9v

460122 Unidade 134,03

3042159

Alicate descascar fio, material: aço, 

comprimento: 112 mm, acabamento: 

revestimento isolado, características 

adicionais: cabo utp, ftp, cftv rg58, rg59, 

rg62, cabos elétricos.

450110 Unidade 45,29
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