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ANEXO III – LISTAS DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CON SUMO 

 
 
Entende-se como pequenos materiais de consumo os seguintes: 
 

1. Limpeza e solventes: esponja de aço, detergentes, sabões, estopa, 
trapos, panos, flanelas, benzina, querosene, água raz, thinner, álcool, 
lona preta, sacos plásticos para entulho, limpadores de contatos 
elétricos; 

 
2. Lubrificantes: vaselina em pasta e líquida, graxas, óleo mineral, 

desengripante, graxa lubrificante sintética a base de cobre coloidal para 
contatos elétricos; 

 
3. Fitas: fita isolante, fita isolante de auto-fusão, fita teflon (veda-rosca), fita 

crepe, fita de impressão para rotuladora, fita zebrada (preta e amarela 
para sinalização), fita de PVC, fita de borracha de alta-densidade 
(isolante térmico), fita isolante, fita dupla face. 

 
4. Colas, adesivos e fixação: adesivo para tubos e conexões em PVC, 

adesivo epóxi líquido bicomponente, cola quente, massa plástica, 
silicones, cola PVA, buchas, parafusos, porcas, arruelas, arrebites, e 
outros afins; 

 
5. Corte: estiletes, brocas, lixas, lâminas de serra, discos abrasivos, 

rebolos e outros afins; 
 

6. Tintas: tintas para metais, anticorrosivos; 
 

7. Componentes elétricos e eletrônicos: fusíveis, capacitores, cabos, 
extensões, fios, resistores, conectores, bornes, tubo termocontrátil, e 
outros afins. 

 
8. Gases: Nitrogênio, oxigênio, acetileno, gás refrigerante Freon R-22 (ou 

compatível), gás refrigerante R410A. Observação: A fabricante Hitachi 
recomenda o gás refrigerante da DuPont. A CONTRATADA poderá 
utilizar gás refrigerante de outra marca desde que apresente 
comprovante de instituição patente ao assunto comprovando a 
qualidade igual ou superior aos gases refrigerantes da DuPont. 

 
9. Diversos: espuma elastomérica de alta densidade para isolamento 

térmico, tubos de cobre (maleável e rígido), solda branca (estanho), 
varetas de solda, sonda passa-fio com alma de aço, pincéis, brochas, 
rolos, bandejas, recipientes para estoque que materiais pequenos, 
parafusos, rebites, chumbadores. 
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A CONTRATADA deverá manter no posto de trabalho, em local a ser definido 
pela CONTRATANTE, o seguinte ferramental mínimo, além do pequeno 
estoque de materiais de consumo: 
 
        Tabela 1 - Lista de Ferramentas, Equipamentos, Medidores e Mobiliário 

Item Descrição Quantidade 
Máxima 

1 
Alicate universal alça isolante e anti-derrapante 
em aço cromo-vanádio 8” (Marcas de 
Referência: Belzer, Gedore) 

4 

2 Alicate de corte (Marca de referência: Gedore, 
referência: 8314 IOX) 4 

3 Alicate bomba d'agua (Marca de referência: 
Gedore, referência: 141) 4 

4 Alicate de pressão (Marca de referência: 
Gedore) 4 

5 Alicate de bico (Marca de referência: Gedore) 4 

6 
Jogo de chaves combinadas (Boca e estrela) – 
6 a 32mm – 10 peças (Marcas de Referência: 
Stanley, Tramontina, Gedore) 

4 

7 
Jogo completo de chaves de fenda ponta chata 
em aço cromo-vanádio (1/8”x3” a 3/8”x12”-23 
peças) (Marca de Referência: Gedore) 

4 

8 

Jogo completo de chaves de fenda ponta 
Philips (ou fenda cruzada) em aço cromo-
vanádio (1/8”x3” a 3/8”x8”-10 peças) (Marca de 
Referência: Gedore) 

4 

9 
Jogo de chaves de fenda toco ponta chata em 
aço cromo-vanádio (3/16”x 1 ½” e ¼” x 1 ½”) 
(Marca de Referência: Gedore) 

4 

10 
Jogo de chaves de fenda toco ponta Philips em 
aço cromo-vanádio (3/16”x 1 ½” e ¼” x 1 ½”) 
(Marca de Referência: Gedore) 

4 

11 Chave inglesa 10” (chave para tubos) (Marca 
de Referência: Gedore) 2 
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12 
Jogo de Chave Soquete canhão sextavado 
medidas 10mm, 11mm, 12mm, 13mm em aço 
cromo-vanádio (Marcas de Referência: Gedore) 

4 

13 Jogo de chaves estrela plana com catraca 
(Marca de referência: Gedore, referência: 4R) 1 

14 Chave ajustável (Marca de referência: Gedore, 
referência: 62) 4 

15 Jogo de brocas aço rápido para furadeira 1 

16 Nível de alumínio magnático (Marca de 
referência: Stanley, Tramontina) 2 

17 Lanterna tipo holofote com LEDs e recarregável  2 

18 Lanterna tática em alumínio com LEDs 4 

19 
Caixa sanfonada para ferramentas (Marca de 
referência: Marcon, modelo de referência: 
507F) 

4 

20 Estante em aço com 6 (seis) prateleiras 3 

21 Cadeado pequeno para maleta de ferramenta 
(Marca de referência: Papaiz) 4 

22 
Escada profissional 3 em 1 2x9 degraus (Marca 
de referência: Alustep Fechada 3,0m; Estendida 
5,10m; Aberta 2,8m; 11Kg) 

2 

23 Lavadora de alta pressão (Marca de referência: 
Karcher, modelo: K 3.98 M Plus) 1 

24 
Manifold 3 vias e mangueiras para trabalho com 
gás R410a e R22 (Marca de referência: 
Mastercool) 

2 

25 Termômetro de aste (ou vareta) digital (Marca 
de referência: Minipa) 4 

26 Termômetro de cinco pontas (ou penta)  (Marca 
de referência: Full Gauge) 1 
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27 
Multímetro digital, Catgoria III, com alicate 
amperîmetro (Marca de referência: Minipa, 
modelo de referência: ET-3367  ) 

4 

28 Rádio comunicador (Marca de referência: 
Motorola, modelo PRO5150) 4 

29 Pincel (Marca de referência: Tigre, referência 
773) 4 

30 Pincel (Marca de referência: Tigre, referência 
713) 4 

31 Balde de construção 10 Litros 4 

32 Mangueira (Para uso com a lavadora). 
Comprimento: 25 metros 1 

33 Pistola aplicadora de silicone (tubo) 1 

34 Furadeira de impacto velocidade variável e 
reversível (Marca de referência: Dewalt) 1 

35 Kit Expansor e Flangeador 45º, 1/8'' a 3/4'' 1 

36 Cortador de tubos 1/8'' a 1.1/8'' 1 

37 Bomba de vácuo duplo estágio 12 CFM (Marca 
de referência: Vulkan Lokring) 1 

38 
Termômetro Infravermelho/Mira Laser (Marca 
de referência: Minipa, modelo de referência: 
MT-395) 

1 

39 Balança eletrônica para refrigeração (Marca de 
referência: Mastercool, modelo: AccuCharge) 1 

40 
Recicladora e recolhedora de fluidos  (Marca de 
Referência 2: Mastercool, modelo: VL69200-
220) 

1 

41 Tanque de recolhimento, 400 psi, 13 Kg (Marca 
de referência: Mastercool) 1 

42 
Vacuômetro Digital Portátil com display (troca 
anual) (Marca de referência: Vulkan Lokring, 
modelo: VG64) (Troca Anual) 

1 

43 Conjunto de solda Oxi-Acetileno 1 

44 Trena 8 metros fita de aço (Marcas de 
referência: Stanley, Starret) 2 

45 
Ferro de solda, potência 60W ou acima (Marca 
de referência: Toyo, modelo de referência: 
TS60) 

2 
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46 Arco de serra com serra (Marca de referência: 
Starret) 1 

47 Estilete retratil (Marca de referência: Starret) 4 

48 Rotuladora (Marca de referência: Brother, 
modelo de referência: PT80) 1 

49 Rebitadeira manual 1 

50 Armário de aço muti-uso com porta, fechadura 
e prateleiras 1 

51 Armário de aço quatro portas para guarda de 
bens pessoais 1 

52 Soprador térmico (Marca de referência: Dewalt, 
modelo de referência: D26411) 1 

53 

Parafusadeira a bateria com transmissão de 
engrenagens metálicas e torque 35 Nm ou 
acima (Marca de referência: Dewalt, modelo de 
referência: DC745KA) 

1 

54 
Sequencímetro – Categoria III (Marca de 
referência: Minipa, modelo de referência: MFA-
860) 

1 

55 

Compressor de Ar com rodas, pressão mínima 
115 psi, transmissão de correia (Marca de 
referência: Ferrari, modelo de referência: Mega 
Turbo C-50L) 

1 

56 
Pistola de pintura tipo gravidade (Marca de 
Referência: Arprex, modelo de referência: Eco 
21) 

1 

57 
Bico de limpeza com bico prolongador, mínimo 
100 mm (Marca de referência: Arprex, modelo 
de referência: 6 SL) 

1 

58 
Mangueira para compressor espiral 15 metros – 
(Marca de referência: Arcom, modelo de 
referência: MEN1514) 

1 

59 
Pistola profissional aplicadora de cola quente 
(Marca de referência: Rhamos Brito, modelo de 
referência: K1200) 

1 

60 
Jogo Chave Catraca 4 em 1 - 3/8” - 5/16” - 1/4” - 
3/16” (Marca de referência: Mastercool, modelo 
de referência: VL70082) 

3 
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61 Jogo de chaves sextavada (Allen) bitolas 4, 5 e 
10 mm 1 

62 Aspirador profissional (Marca de referência: 
Soteco, modelo de referência: A132) 1 

63 Alargador de tubos 1 

64 Curvador de tubos 1 

65 Cilindro com nitrogênio e válvula reguladora de 
pressão 1 

66 Megôhmetro digital (Marca de referência: Icel, 
modelo de referência: MG-3055) 1 

67 Maçarico Manual com cilíndro de combustível 1 

68 Anemômetro digital (Marca de referência: 
Minipa, modelo de referência: MDA-11) 1 

69 Capacímetro Digital (Marca de referência: 
Minipa, modelo de referência: MC-153) 1 

70 Quadro branco com bordas de alumínio, 90x60 
cm 1 

71 Paquímetro Universal de Metal, 150mm (Marca 
de referência: Digimess) 1 

72 
Moto-esmeril 6'' com proteção (Marca de 
referência: Schulz, modelo de referência: Moto 
Plus) 

1 

73 

Martelo de borracha com cabeça de borracha 
dura (dureza 80 shore) com um lado plano e 
outro lado ondulado. (Marca de referência: 
Gedore, modelo de referência: 258) 

1 

74 
Respirador (máscara semi-facial ) com dois 
filtros para névoas de pintura . (Marca de 
Referência: 3M, modelo de referência: 6200M) 

1 

75 Par de luvas para soldador com resistência anti-
corte e reforço no dedo indicador e polegar  1 

76 Óculos maçariqueiro 2 
 
Além das ferramentas citadas deverá ser fornecida toda e qualquer ferramenta 
necessária para perfeita execução dos serviços. 


