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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO Nº 24222.08.51.2019 

 

 

O Pregoeiro torna público o resultado do Pregão Presencial nº 01/2020-CCL/PMO, que trata da 

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EPI’S, cujo objeto foi adjudicado pelo Pregoeiro Jean Shalys Chagas 

Forte e homologado pela Prefeita Maria Orlanda Marques Garcia. Foi a empresa vencedora:  

 
EMPRESA:  NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 21.496.889/0001-10 

ENDEREÇO: Quintino Justo de Almeida nº 449 –- BAIRRO: Perpetuo Socorro - FONE: (096) 98104-8131 - CEP: 68.905-629 - 
Macapá/AP. 

REPRESENTANTE LEGAL: Lucidio Wertma Fontenelle da Costa RG: 093349 PTC/AP, CPF 365.833.242-53. 

ITEM OBJETO UND 
MARCA 

QTD 
VALOR 

UNT 
VALOR 
TOTAL 

01 CARRO PRA GARI plástico de 100LT UND  
JNS 

Plásticos 
20 R$ 340,00 6.800,00 

02 
CARRO DE MÃO, capacidade para 85 litros, 
estrutura em ferro, com pneu com câmara.  

UND Tramontina 20 R$ 148,00 2.960,00 

03 

PICARETO em aço forjado, modelo chibanca, cabo 
de madeira, comprimento mínimo 43 cm Etiqueta 
com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante 

UND Tramontina 25 R$ 63,00 1.575,00 

04 
LIMA, chata, 10 polegadas, para acabamento em 
laminado melaminico Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante 

UND KF 25 R$ 13,20 330,00 

05 

LIMATÃO, meia-cana, com cabo, 8 polegadas, para 
trabalho de desbaste. As seguintes informações 
deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente 
sobre a embalagem em que o produto está 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto. 

UND KF 10 R$ 12,00 120,00 

06 

ENXADA, em aço carbono, diâmetro do olho 
redondo de 38 mm, cabo de madeira com 130 cm, 
variação dimensional de +/- 10%. As seguintes 
informações deverão ser coladas pelo fabricante 
diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereço, bem como 
sobre a segurança dos consumidores. 

UND Tramontina 30 R$ 44,00 1.320,00 

07 

ENXADAO, em aço carbono, diâmetro do olho 
redondo de 38 mm, cabo de madeira com 130 cm, 
variação dimensional de +/- 10%. As seguintes 
informações deverão ser coladas pelo fabricante 
diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereço, bem como 
sobre a segurança dos consumidores 

UND Tramontina 30 R$ 46,50 1.395,00 

08 
PA, de bico, em aço carbono, com cabo em madeira. 
- Comprimento total: 150,3 cm, podendo variar +/- 

UND Tramontina 20 R$ 26,50 530,00 
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5% - Tamanho do cabo: 120 cm, podendo variar +/- 
5% - Largura da pá: 27 cm, podendo variar +/- 5% 
Etiqueta com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

09 
PA DE LIXO - metal zincado tipo gari com cabo longo 
70cm 

UND Tramontina 80 R$ 11,50 920,00 

10 

FOICE, em aço carbono, com cabo em madeira, 
dimensão 90 cm, peso 1,8 Kg. As seguintes 
informações deverão ser coladas pelo fabricante 
diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereço, bem como 
sobre a segurança dos consumidores. 

UND Tramontina 15 R$ 32,20 483,00 

11 
FACAO, de 18 polegadas, lamina em aço carbono 
SAE 1070 

UND Tramontina 30 R$ 24,80 744,00 

12 BROXA - pincel para caiação UND Tramontina 20 R$ 8,00 160,00 

13 
TELA, em nylon, rolo de 1,50 X 50MTS, resistência 
a impacto. 

MTS Leroy 100 R$ 39,50 3.950,00 

14 

CONE, de sinalização, para orientação de transito, 
em PVC, na cor laranja, com faixas na cor branca 
fluorescente, com 75 cm de altura e 40 x 40 cm de 
base, seções para inserir fita zebrada, corda, placa 
total, bandeirola, sinalizador e correntes plásticas. 

UND MSA 30 R$ 54,00 1.620,00 

15 CABO PARA ENXADA, madeira, 1,8mts UND Tramontina 40 R$ 14,00 560,00 

16 ALAVANCA sextavada UND Tramontina 25 R$ 101,00 2.525,00 

17 
TESOURA, de poda, em aço cromo e vanádio, 
profissional, comprimento total 22 cm, lamina 8,5 cm 
de comprimento, 25 cm de largura 

UND Tramontina 15 R$ 31,00 465,00 

18 

CAPACETE, de segurança, acoplado com protetor 
facial, com viseira em acrílico, indicado para 
proteção da cabeça e do rosto, para roçagem, 
tamanho G. Embalagem: O produto deverá ser 
identificado com, no mínimo, o material de 
fabricação, capacidade e o nome ou marca do 
fabricante 

UND MSA 40 R$ 167,00 6.680,00 

19 
CINTO COLETE OMBRO DUPLO Profissional Para 
Todas Roçadeiras 

UND MSA 20 R$ 165,00 3.300,00 

20 

CAVADEIRA, duplo, em aço carbono, articulado, 
com cabo em madeira: - Comprimento do cabo: 150 
cm, podendo variar +/-10% - Comprimento total: 
174,3 cm, podendo variar +/-10% 

UND Tramontina 20 R$ 131,00 2.620,00 

21 

MASCARA, facial, completa, com tiras prendedoras 
reguláveis em lona sintética, com 5 pontos de 
fixação, duplo respiradouro, com filtros rosqueavel, 
para vapores orgânicos e gases ácidos. 

UND 3M 60 R$ 78,50 4.710,00 

22 

CAPA DE CHUVA, para proteção contra intempéries 
e respingos de produto químicos, confeccionada em 
PVC (Trevira) forrado na cor amarela com mangas 
longas e capuz, com cordão, fechamento frontal com 
botões de pressão e certificado de aprovação no 
TEM, tamanho G. Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

UND PONCIO 150 R$ 96,50 14.475,00 

23 PROTETOR ABAFADOR AUDITIVO Auricular UND 3M 10 R$ 20,50 205,00 

24 
LUVA DE SEGURAÇA PVC- palma áspera 45 cm, 
9,5 polegadas - verde. 

PAR USAFE 600 R$ 48,00 28.800,00 
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25 
LUVA, de raspa, cano curto de 0,07cm, modelo 
petroleira, reforço de raspa entre indicador e polegar 
e reforço interno na palma, tamanho único. 

UND USAFE 100 R$ 12,20 1.220,00 

26 

LUVA, de segurança, em PVC, comprimento 70cm, 
interior liso com acabamento clorinado, tamanho G, 
palma e dedos antiderrapante, punho longo, com 
resistência química e mecânica. As seguintes 
informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o produto 
está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço, composição, data de 
fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem 
como sobre os riscos que apresentam a saúde e 
segurança dos consumidores, normas vigentes e 
registros nos órgãos competentes, número do 
Certificado de Aprovação (CA). Embalagem: 
Lacrada com par individual. Na data da entrega, o 
prazo de validade indicado para o produto, não 
deverá ter sido ultrapassado na sua metade, 
tomando-se como referência, a data de fabricação 
ou lote impresso na embalagem. 

PAR USAFE 100 R$ 24,50 2.450,00 

27 

OCULOS, de proteção, lente de policarbonato - 
incolor, desembaçante, anti-impacto, resistente a 
salpicos químicos, flexível e indeformável, ampla 
visão, tratamento anti-risco e ante embaçante, 
armação recoberta com silicone que se ajusta ao 
rosto do usuário, lentes com proteção contra raios 
UVA e UVB Embalagem individual, lacrada, 
contendo os dados do fabricante, deverá estar 
gravado o Certificado de Aprovação do Ministério do 
Trabalho. 

UND 3M 100 R$ 17,20 1.720,00 

28 

CADEADO, 50 mm, em latão maciço, tetra chave, 
haste de aço cimentada, com 2 chaves. Em 
conformidade com NBR vigente. Embalagem com 
dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 

UND PADO 50 R$ 46,50 2.325,00 

29 

BOTINA, de segurança, sem cadarço, cor preto, nº 
38 ao 44, em couro básico, bico de aço, com elástico, 
solado PU mono densidade injetado direto no 
cabedal, com palmilha anti-microbiana, com CA 
(certificado de Aprovação) do MTE gravado no EPI.  

PAR FUJIWARA 100 R$ 41,00 4.100,00 

30 

BOTA, utilizada por eletricistas, cadarço, biqueira 
leve em PVC, forrada em poliéster, cano curto, 
marrom, com solado vulcanizado de borracha com bi 
densidade, com ranhuras antiderrapantes e 
resistente a choque elétrico (isolante a eletricidade). 
Possuir Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho em acordo com o exigido na 
NR-06. Possuir garantia de 1 ano contra defeitos de 
fabricação. Tamanho 38 ao 44. 

PAR FUJIWARA 50 R$ 177,00 8.850,00 

31 
VASSOURA jardim metálica fixa 22 dentes, cabo de 
madeira com 120 cm. 

UND Tramontina 30 R$ 26,50 795,00 

32 
SACO DE LIXO reforçado, capacidade de 100litros, 
fardo com 100 unidades 

FAR
DO 

RAVA 400 R$ 42,20 16.880,00 
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33 
FITA PLÁSTICA 200mt Preto e amarelo - zebrada 
para demarcação de área - 70mm x 100m 

ROL
O 

3M 40 R$ 23,10 924,00 

34 

FURADEIRA DE IMPACTO a bateria, com as 
seguintes especificações: 3/8" (10mm) - Eletrônica e 
reversível 15 níveis de torque para parafusar com 
precisão Duas velocidades mecânicas: 1ª alto torque 
para parafusar - 2ª alta velocidade para furar Impacto 
para perfurar concreto, parada eletrônica para evitar 
sobreaperto de parafusos, Mandril de aperto rápido 
sem chave, Empunhadura auxiliar para melhor 
ergonomia, limitador de profundidade, Soft Grip na 
empunhadura principal e na auxiliar, bateria: Mandril: 
3/8" (10 mm), Rotação: 0-350/0-1300 rotações/min, 
Tempo de carga: 1 hora Peso: +/- 2,5 kg, Torque 
máximo: 22 Nm, Bivolt 

UND BOSCH 05 
R$ 

2.220,00 
11.100,00 

35 TALHADEIRA EM AÇO. Tamanho 10 UND Tramontina 05 R$ 28,00 140,00 

TOTAL GERAL >>>>>>>>>>> R$ 137.751,00 

 

Total Geral R$ 137.751,00 (Cento e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais) 

 

 

 

 

Oiapoque-AP, 20 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

Maria Orlanda Marques Garcia 

Prefeita 

 


