
 
PEDIDO DE MATERIAL OU SERVIÇO Nº - 007 /2022 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QNT. UND. 

1 
Alicate Universal - Forjada e temperada em aço carbono, Cabos 
ergonômicos com isolamento 1000V, Produto em conformidade 
com a NBR 9699 e NR 10; Tamanho: 8". 

4 Und 

2 

Ancinho de Horta com: 123,8cm x 41,6cm x 4,4 cm; fabricado em 
aço carbono especial; possui 2 mm de espessura; possui 16 
dentes; possui olho de 23 mm de diâmetro; pintura eletrostática 
a pó; cabo de 120 cm envernizado; camada protetora em verniz 
incolor; peso: 680g. 

4 Und 

3 

“Bomba autoaspirante com baixo índice de ruído; equipados com 
protetor térmico e capacitores permanentes; não possuir 
centrífugo e platinados; Norma – NEMA; eixo em aço carbono - 
Ø 1/2”; 2 polos; bivolts. 

1 Und 

4 

Bomba manual para graxa, capacidade: 7Kg, cabeçote de aço, 
vazão 4 gramas por acionamento, presilhas parar fechamento, 
pés de apoio, para graxa de rolamento, mangueira de 1,30 m, 
extensão rígida, manopla, compactador para graxa com mola, 
bico acoplador hidráulico de 4 garras. 

1 Und 

5 Borracha de nível 15m - mangueira de nível cristal 5/16" em PVC  4 Und 

6 Broca para madeira nº 06 com 90mm 10 Und 

7 Broca para madeira nº 08 com 110mm 10 Und 

8 Broca para madeira nº 10 com 135mm 10 Und 

9 Broca para madeira nº 12 com 155mm 10 Und 

10 
Carrinho de mão extraforte – 65 l - Pneu com câmara de 3.5/8 – 
caçamba metálica reforçada de 0,9 mm - chapa 20 - braço 
metálico de 1,5 mm  

7 Und 

11 
Cavadeira de boca articulada em aço, com cabo de madeira de 
110 cm, batente em polipropileno.  

7 Und 

12 
Cavadeira de ferro liso ¾ x 1,50 m, comprimento de 1500 mm, 
material em aço especial, bola com 6 cm de diâmetro e boca com 
8 cm de diâmetro.  

7 Und 

13 

Chave de boca com 8 peças sendo: 01 chave fixa 6 x 7mm; 01 
chave fixa 8 x 9mm; 01 chave fixa 10 x 11mm; 01 chave fixa 12 
x 13mm; 01 chave fixa 14 x 15mm; 01 chave fixa 16 x 17mm; 01 
chave fixa 18 x 19mm; 01 chave fixa 20 x 21 

4 Jogo 

14 

Chave de boca de estria para máquina pesada - combinadas 
com 24 peças; aço cromo-vanádio; sendo 24 peças com as 
seguintes numerações: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm 

1 Jogo 

15 

Chave de estrias com 6 peças, sendo 01 Chave estrela 6x7mm; 
01 Chave estrela 8x9mm; 01 Chave estrela 10x11mm; 01 Chave 
estrela 12x13mm; 01 Chave estrela 14x15mm; 01 Chave estrela 
16x17mm 

4 Jogo 

16 

Chave de fenda ponta chata com 8 peças; medidas: 01 chave de 
6x100mm (1/4x4”); 01 chave de  6x150mm (1/4x6”); 01 chave de  
1/8x4; 01 chave de 1/8x6; 01 chave de  3/16x3; 01 chave de  
5x100mm (3/16x4”); 01 chave de 3/16x6; 01 chave 3/16x1.1/2;  
Haste em aço, Acabamento niquelado. 

4 Jogo 



 

17 
“Chave de grifo de 18” – Tipo Stillson; forjadas em aço alto 
carbono e temperadas; Corpo e porca reguladora; mordentes 
reguláveis 

4 Und 

18 

Chave Phillips com 5 chaves, Medidas: 01 chave de 3x75mm 
(1/8x3”); 01 chave de 5x100mm (3/16x4”); 01 chave de 
6x100mm (1/4x4”); 01 chave de 6x150mm (1/4x6”) e 01 chave 
de 8x150mm (5/16x6”). 

4 Jogo 

19 
Colher de pedreiro - Cabo de madeira e lâmina em aço de 1,0mm 
- Tamanho da pá: 10 

4 Und 

20 Disco de Corte para Concreto 4-1/2 Pol. X 3,0mm X 7/8 Pol. 5 Und 

21 
Disco de lixa nº 60 com 4,5 polegadas; Diâmetro: 4.1/2 
Polegadas; Eixo: 7/8 Polegadas; Grana: 60 

100 Und 

22 
Disco de traçador serra circular 7.1/4 (185mm) ideal para 
madeira; número de dentes = 40; espessura corte = 2,2mm; furo 
20mm; rotação máxima 8300 rpm. 

5 Und 

23 
Enxada antifaísca, larga reta 2,5 0I, cabo de madeira de 145 cm 
e olho de 38 mm de diâmetro. 

8 Und 

24 
Enxadão com olho de 38 mm de diâmetro; cabo de madeira 130 
cm; lâmina possui tamanho 2.0mm. 

2 Und 

25 
Extensão de 50m com 4mm de espessura com Pino Macho 20ah 
reforçado 1 Pino Fêmea 20ah   

2 Und 

26 
Facão em aço com cabo largo de madeira ou polipropileno – 14 
polegadas 

8 Und 

27 
Foice roçadeira em aço carbono, olho de 32 mm de diâmetro e 
cabo de madeira de 110 cm. 

8 Und 

28 
Formão de 1” com lâmina em aço cromo vanádio; Lâmina 
chanfrada e polida; Cabo injetado em polipropileno de alto 
impacto comprimento 25.8 

4 Und 

29 

Furadeira de impacto 110V, potência mínima absorvida de 
700W, mandril: 1/2” (13mm), com 2500RPM, 4500IPM, com 
capacidade para concreto 15mm, aço 12mm e madeira 25mm, 
punho lateral, chave de mandril, limitador de profundidade e 
maleta para transporte. 

1 Und 

30 

Gerador com motor gasolina 4 tempos,  com capacidade para 15 
litros de combustível, monocilíndrico, refrigerado a ar, com 
partida manual, alternador síncrono, monofásico bivolt 115/230 
V com chave seletora, 2 polos, com no mínimo 3.1 kVA de 
potência máxima, excitatriz rotativa por escovas, dotado de 
regulador eletrônico automático de tensão (AVR), carregador de 
bateria auxiliar 12 VDC / 8 A e voltímetro analógico. 

1 Und 

31 

Lâmina de tico-tico – Característica Para madeira dura, chapa de 
aço doce e plástico duro. Informações Técnicas Material da 
Lâmina: HSS (Aço Rápido) Dentes:24 Comprimento útil MM:60; 
Corte em Plástico MM:3-50; Corte em Metal MM:3-6; Corte em 
Alumínio MM:3-6. 

10 Und 

32 
Linha com 100m - linha trançada branca; 100% polietileno; 
comprimento: 100m. 

4 Und 

33 

Machado Soldado 35 com Cabo de Madeira 90cm – lâmina 
possui tamanho 3,5mm; dimensões (AxLxC): 4,5cm x 20cm x 
90,5cm; material: madeira e aço carbono; peso: 1,460 kg; 
acabamento: cabo envernizado. 

2 Und 

34 
Mangueira trançada – com 50m de comprimento; 3/4”x 2,3mm; 
material da mangueira: PVC. 

1 Rolo 

35 
Marreta com cabeça em aço nodular de 5 kg e com cabo de 
madeira prensado mecanicamente. 

7 Und 

36 
Marreta oitavada de 4Kg – cabo de madeira com cunha; cabo: 
80cm; Aço SAE 1045/1050 forjado e temperado. 

2 Rolo 



 

37 

Marreta oitavada de 1,5Kg – cabo de madeira, 14cm de largura; 
cabo em madeira fixado ao cabo com cunha metálica; cabeça 
produzida em aço especial; medidas (AxCxL): 28cm x 11,8cm x 
4,7cm. 

2 Und 

38 
Marreta sexta-feira 13Kg - Cabeça em aço nodular; Cabo de 
madeira. 

2 Und 

39 

Martelete combinado 110V, com potência de 800W; com 
capacidades de perfuração: em metal de 13mm, madeira de 
32mm, concreto de 24mm; acompanha empunhadura completa, 
limitador de profundidade e maleta. 

2 Und 

40 
Martelo com cabeça fabricada em aço forjado e temperado, 
batente com diâmetro de 23 mm, cabo de madeira e 
comprimento total de 32,5 cm.  

10 Und 

41 
Metro de madeira - 2m; Graduação: mm/pol; produzido em 
madeira Marfim. 

4 Und 

42 

Motosserra a gasolina, com potência de 1.8 cv com 30.1cc de 
cilindrada, com comprimento das espadas compatíveis de 35 
cm, com velocidade máxima de 14000 rpm, com sistema anti-
vibração e tipo de cadeia: Picco Micro 3, acompanha lâmina e 
corrente. 

1 Und 

43 Pá redonda em aço com 120cm, cabo de madeira 2 Und 

44 Pá quadrada em aço com 120cm, cabo de madeira 8 Und 

45 

Parafusadeira com carregador e bateria 18v com sistema de 
proteção, gatilho de aperto simples, iluminação, reversível, 2 
opções de velocidade, resistente a água e pó, Bateria: 1 x 18V 
1,5Ah, Comprimento total: 198 mm, Concreto: 13 mm, Impactos 
por min. alta (2): 0 - 28.500, Impactos por min. baixa (1): 0 - 
9.000, Madeira: 38 mm, Parafuso de máquina: M6, Parafuso p/ 
madeira: 10 mm x 90 mm, Peso Líquido (Kg): 1,5 kg,Rotação 
veloc. alta: 0 - 1.900, Rotação veloc. baixa: 0 – 600, Torque - 
Junta flexível: 36 N. M, Torque Junta rígida: 62 N. M. 

2 Und 

46 
Pé de cabra grande - Corpo em aço especial; acabamento com 
pintura eletrostática; medidas: 60cm de comprimento, 11cm de 
largura e 3,4 de altura; 1,55Kg. 

2 Und 

47 
Plaina elétrica - Potência: 580 W, Tamanho da faca: 82mm, 
Profundidade passada: 1mm, Rotações por minuto: 16.000 

1 Und 

48 
Prumo de metal profissional – 500g; Cordão contendo 2 metros, 
em nylon de alta resistência 

4 Und 

49 
Rastelo com regulagem – Aço Arame 22 dentes com cabo de 
madeira. 

12 Und 

50 

Roçadeira à gasolina - Motor: 2 tempos, Potência: 2,2HP / 
1,6KW, Cilindrada: 52cc, Rotação Máxima: 7500 rpm, Rotação 
na lenta: 2800 rpm, Combustível: Gasolina + Óleo 2 Tempos com 
proporção 

2 Und 

51 

Serra circular elétrica – 184 mm - potência 1200 W, Diâmetro do 
disco: 184 mm, Profundidade de corte 45 graus: 45 mm, 
Profundidade de corte 90 graus: 65 mm, Velocidade máxima de 
rotação: 5000 rpm, com botão de bloqueio de disco. 

1 Und 

52 
Serrote de Mão - lâmina de 0.85mm em aço temperado; cabo 
soldado com ultrassom; cabo ergonômico bi-material; dentes de 
aço temperado; afiação tripla dos dentes. 

4 Und 

53 
Tesoura para corte de grama nº 10 - lâmina em aço e cabo em 
metal emborrachado 

5 Und 

54 
Traçador com ajuste de ângulo da base, dupla isolação, base de 
alumínio, adaptável a coletor / aspirador de pó, potência de 
1600W, 5500RPM, diâmetro da lâmina de 185mm, capacidade 

1 Und 



 

 

de corte de 90º (65mm) e 45º (44mm), guia lateral e disco de 
corte. 


