
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

    

 

JUSTIFICATIVA 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
FERRAMENTAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA POR UM PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES. 

 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

 

BASE LEGAL: Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e Decreto 3.555/2020 

 

O Prefeito Municipal de Castanhal/PA, em face da necessidade de contratação de 

empresa especializada para fornecimento ferramentas, destinado a atender a demanda 

das diversas secretarias e órgãos do município de castanhal/PA por um período de 12 

(doze) meses. Justifica a abertura do presente procedimento licitatório, para manter os 

trabalhos administrativos e operacionais rotineiro da frota de máquinas pesadas da 

Prefeitura Municipal de Castanhal - PA. Bem como, manter os serviços públicos em níveis 

aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com 

eficiência, continuidade e economia. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO 

A chamada Lei do Pregão foi instituída pela lei federal 10.520/2002 e foi 

regulamentada na forma de Pregão Eletrônico pelo decreto 5.450/2005. Ela é uma 

modalidade de licitação que os entes públicos brasileiros utilizam para a contratação de 

bens e serviços comuns. 
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No pregão eletrônico é facilitada a entrada de vários fornecedores, fazendo com 

que tenha uma ampliação na disputa licitatória, pois empresas de diversas localidades 

podem participar, além de baratear o processo licitatório, pois é simplificado as etapas 

burocráticas. 

Trata-se de uma modalidade de licitação muito mais ágil e transparente, pois é 

feito por um sistema com comunicação via internet. 

No caso do presente Procedimento Licitatório, não restam dúvidas acerca da 

viabilidade da modalidade Sistema de Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico, 

tendo em vista que permite que a Administração Pública contrate de forma mais célere e 

menos burocrática, mantendo a legalidade do procedimento e obedecendo ao critério do 

menor preço por item, garantindo a escolha da melhor proposta. 

DA MOTIVAÇÃO 

Trata-se da motivação para licitar ferramentas, com vista ao atendimento da 

demanda das diversas secretarias do município de Castanhal – PA, ressaltamos que é 

imprescindível a aquisição do objeto a licitar com entrega parceladas para o desempenho, 

execução dos serviços rotineiros de construção civil, como manutenção dos prédios 

públicos, Sistema de drenagem, limpeza pública, serviços de terraplanagem, e os mais 

variados serviços, que serão realizados por execução direta pela administração 

municipal, uma vez que a prefeitura dispõe de mão de obra para realização do serviço. 

Ademais, os prédios públicos, Sistema de drenagem, e a manutenção da limpeza 

pública, serviços de terraplanagem precisam ser executados diariamente pela 

administração municipal. Assim sendo, a Prefeitura Municipal de Castanhal, no sentido de 

atender suas necessidades precípuas incorporadas, necessita que a sua estrutura física 

dos diversos setores esteja adequada e a sua funcionalidade interna e externa capaz de 

atender sua missão. Para tanto, no desenvolvimento de seu mister existe a necessidade 

de que a estrutura física do patrimônio público que pertencem a administração pública 

municipal desempenhe obras de melhoria. 

https://comprasbr.com.br/fornecedor/
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Justifica-se ainda que a necessidade de licitar esses materiais para a 

manutenção, dos diversos serviços de manutenção de prédios, sistema de drenagem, 

serviços de limpeza pública e serviços de terraplanagem, serão realizadas pelos próprios 

servidores da prefeitura municipal, sem a qual poderá prejudicar as atividades 

desenvolvidas pelos órgãos que compõe a esfera municipal, sendo manutenção e 

conservação prédios da administração municipal, visando manter as instalações 

adequadas e ambiente seguro e conservado, proporcionando estímulo, saúde e 

bem-estar não somente aos servidores, mas também a toda a comunidade em geral, 

uma vez que estando conservado os bens públicos o patrimônio público é valorizado. 

Sendo assim, é necessário que a Administração Pública Municipal tenha disponibilidade 

de ferramentas, a fim de sanar os reparos necessários à conservação da sua estrutura 

física patrimonial interna e externa. 

 

 

DO QUANTITATIVO 

No que versa sobre a quantidade a ressuprir, constante no Termo de Referência, 

cujo objeto refere-se ao fornecimento de ferramentas, a Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo encaminhou para a Secretaria Municipal de Licitação, Termo de Referência 

com indicação do objeto de forma precisa e concisa, bem como com os quantitativos 

necessários para suprir a necessidade da mesma e das diversas secretarias e orgãos, 

tais como: Subprefeitura do Jaderlândia, Subprefeitura do Apeú, Secretaria de 

Agricultura, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria Municipal de educação Secretaria de 

esporte e Lazer, Secretaria de Saúde, por um período de 12 (doze) meses. 

Nesse prisma, ressaltamos que os produtos deverão ser originais, de primeira 

linha e devem respeitar os quantitativos descritos nas especificações descritas no Termo 

de referência. Salientamos ainda, que a não aquisição das ferramentas solicitadas pelos 

secretários, poderá prejudicar as atividades desenvolvidas por essas diversas 

secretarias órgãos que compõem a esfera municipal, conforme disposto no anexo I do 

Termo de Referência, pois tratam-se de itens básicos e essenciais, em quantitativo 
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proveniente do resultado da consolidação das quantidades planejadas e informadas pelos 

Órgãos partícipes (planilha de demanda por secretaria em anexo). 

 

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

Será adotado o Sistema de Registro de Preços, haja vista a conveniência da 

aquisição com previsão de entregas parceladas, levando-se em conta a capacidade de 

armazenamento dos depósitos, visando minimizar os riscos de desabastecimento e 

reduzir os custos de estocagem. O mesmo possui uma vasta gama de vantagens, 

principalmente ao permitir a evolução significativa do planejamento das atividades da 

Administração. Outro ponto que merece destaque é o fato do registro permitir melhor 

controle de estoque, recurso público empregado e evitar danificação dos materiais no 

Almoxarifado. Por fim, as contratações são constantes, variando de acordo com a 

demanda setorial. 

Ademais, a opção pelo Sistema de Registro de Preço originário de Pregão 

Eletrônico, é a mais viável, pois possui características vantajosas para a administração 

pública, por exemplo o fato da existência de facultatividade na aquisição do objeto 

licitado, sendo assim, a Administração tem a discricionariedade de agir conforme suas 

necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos 

recursos disponíveis. 

É válido ressaltar que o processo em epígrafe, trata-se de licitação por Sistema de 

Registro de Preço, ou seja, não há a necessidade de aquisição do quantitativo total 

estimado, sendo assim, as quantidades serão adquiridas de acordo com a demanda de 

cada setor. 

Nesse sentido, justifica-se ainda a motivação para utilização do Sistema de 

Registro de Preços em razão da demanda ser eventual e futura, sendo utilizado o registro 

de acordo com a necessidade do Setorial, levando em consideração o desgaste natural 

dos itens. Outro ponto que merece destaque é o emprego de recursos financeiros 

somente para o atendimento imediato da demanda. 
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DO PREÇO 

O preço estimado da contratação foi obtido através de Mapa Comparativo de 

Preços, levando-se em consideração as pesquisas junto ao Banco de Preços e cotações 

encaminhada por empresas cadastradas no município, tendo-se como valor total 

estimado, após cálculo da média a importância de R$ 4.749.650,19 (quatro milhões 

setecentos e quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta reais e dezenove centavos). 

Os recursos para a referida contratação serão provenientes das Secretarias e 

órgãos municipais conforme dotação orçamentária constante nos autos. 

Verifico, mediante as informações apresentadas, que se trata de valor compatível 

com os valores praticados no mercado, portanto, pertinente a média estimada preço para 

contratação, encontram-se nos parâmetros de razoabilidade em prol da receita municipal. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Isto posto, uma vez revestido das formalidades legais e necessárias, pelo 

presente, JUSTIFICO a necessidade da abertura de processo licitatório, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada para ferramentas, destinado a atender a demanda 

das diversas secretarias e órgãos do município de castanhal/PA por um período de 12 

(doze) meses. 

 

Castanhal/Pará, 28 de abril de 2021. 

 

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 





































1

ALAVANCA 1" x 1,50m - Alavanca redonda lisa fabricada em aço forjado e

pontas temperadas, sendo uma ponta tipo talha e a outra ponta tipo

ponteiro, com 1,5m de comprimento. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 200 100 100 18 30 2 3 0 453

2

ALICATE BICO MEIA CANA 6" - Corpo forjado em aço especial e temperado

com acabamento cromado, espessura 18mm , cabeça e articulações lixadas.

Tendo cabo em formato ergonômico e isolação elétrica de 1000V C.A, para

aumentar o conforto e a segurança. Têmpera especial no gume de corte e

mandíbulas, garantindo maior resistência. Articulação suave para facilitar o

uso, em conformidade com a NR10 e NBR 9699. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 200 50 50 18 30 2 0 0 350

3

ALICATE DE PRESSÃO MORDESTE TRIANGULAR 10" - Forjado em aço

carborno especial, acabamento cromado, peso 0,59 kg, com sistema de

rebites especialmente projetado para aumentar a resistência do produto.

Tendo formato ergonômico para maior conforto e mordentes forjados em

aço especial e temperados. Corpo formado por chapas conformadas e

abertura regulável. Possui alavanca para destravar e mordentes com perfil

triangular,em conformidade com a NR10 e NBR 9699. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 200 50 50 18 30 2 0 2 352

4

ALICATE UNIVERSAL 8" - Forjado e temperado em aço carbono e

temperado, acabamento fosfatizado, com cabos ergonômicos com

isolamento 1000 V CA, têmpera especial do gume de corte e mandíbulas.

Estando em conformidade com a NBR 9699 e NR 10. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 200 50 50 6 30 5 5 5 351

5

ANCINHO 14 DENTES COM CABO DE 145 CM - Fabricado em aço carbono

especial de alta qualidade, tendo 3,75 mm de espessura e pintura

eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior

proteção contra oxidação. Possui olho de 29 mm de diâmetro e cabo de

145 cm de ótima resistência, com acabamento envernizado, para um

melhor acabamento e apresentação do produto. A camada protetora em

verniz incolor realça sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais

liso ao produto. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 500 200 200 5 40 4 15 5 969

6

ANCINHO 12 DENTES SEM CABO - Fabricado em aço carbono especial de

alta qualidade, Possui 3,75 mm de espessura, com pintura eletrostática a

pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra

oxidação. Olho para cabo de 29 mm de diâmetro. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 300 200 200 0 40 0 10 0 750

7

ANCINHO PARA JARDINAGEM COM 3 DENTES E CABO DE MADEIRA -

Fabricado em aço carbono ao boro especial de alta qualidade, com pintura

eletrostática a pó, melhor apresentação visual. Com cabo forjado em

madeira de eucalipto, renovável. Tendo o comprimento de 190mm e a

largura do pente de 75mm.Alta proteção contra oxidação. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 200 50 50 5 20 0 5 5 335

8
ARCO DE SERRA 12" - em aço carbono com cabo ergônomico injetado.

(Item exclusivo ME/EPP/MEI)
UNID. 200 50 50 10 30 5 10 5 360

9

CABO MULTIUSO- madeira nativa de origem legal, maior resistência,

acabamento de superficie feito com lixas grossas e finas que provocam

melhor sensibilidade e conforto, com comprimento de 1300mm. (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 700 300 300 5 100 0 0 10 1.415

10

CABO PARA MACHADO - Produzido em madeira, acabamento da superfície

feito com lixas grossas e finas, com 940mm de comprimento. (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 500 150 150 5 30 5 0 840

11

CABO PARA PICARETA - madeira nativa de origem legal, maior resistência,

acabamento de superficie feito com lixas grossas e finas que provocam

melhor sensibilidade e conforto, tendo comprimento de 915mm com

diametro da base superior de 54mm. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 500 150 150 5 30 5 0 0 840

12
CAÇAMBA FUNDO PLÁSTICO- caçamba redonda fábricada em plástico de

alta resistência com 3,5mm de espessura, com capacidade para 55L. 
UNID. 500 100 100 5 5 5 0 2 538

13

CAÇAMBA FUNDO PLÁSTICO- caçamba redonda fábricada em plástico de

alta resistência com 3,5mm de espessura, com capacidade para 55L. (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 179

14
CAÇAMBA GALVANIZADA- caçamba redonda, fabricada em aço 0,45mm,

chapa 26, com acabamento em aço galvanizado, capacidade de 50L.
UNID. 500 100 100 5 0 5 2 0 534

15

CAÇAMBA GALVANIZADA- caçamba redonda, fabricada em aço 0,45mm,

chapa 26, com acabamento em aço galvanizado, capacidade de 50L. (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 178

ANEXO I TERMO DE REFERENCIA

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. SEMOB
SUBPREF. 

JADERLÂNDIA

SUBPREF. 

DO APEÚ
SEMADA SINFRA SEMED SEMEL SESMA

TOTAL 

ESTIMADO



16

CARRO DE MÃO COM CAÇAMBA METÁLICA REDONDA 65 LITROS -

Conjunto carrinho de mão com braço metálico, caçamba metálica funda de

0,6mm [chapa 24], com acabamento com pintura eletrostática a pó, que

tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação.

Dimensões do Produto (Compr. X Larg. X Alt.): 1488x590x620 mm. Com

braço de madeira e pneu e câmara de 3.25/8".

UNID. 500 50 50 10 0 5 4 3 467

17

CARRO DE MÃO COM CAÇAMBA METÁLICA REDONDA 65 LITROS -

Conjunto carrinho de mão com braço metálico, caçamba metálica funda

de 0,6mm [chapa 24], com acabamento com pintura eletrostática a pó,

que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra

oxidação. Dimensões do Produto (Compr. X Larg. X Alt.): 1488x590x620

mm. Com braço de madeira e pneu e câmara de 3.25/8". (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 155

18

CARRO DE MÃO EXTRA FORTE - Carro de mão completo, com caçamba

quadrada reforçada fabricada em chapa de aço 1,5mm, com varal reorçado

fabricado em tudo de aço de 1,5mm, volume máximo de 60 litros e carga

máxima de 150kg. Dimensões: comprimento de 1,6000mm x largura de

620mm x altura de 610mm.

UNID. 500 50 50 10 0 0 0 0 458

19

CARRO DE MÃO EXTRA FORTE - Carro de mão completo, com caçamba

quadrada reforçada fabricada em chapa de aço 1,5mm, com varal

reorçado fabricado em tudo de aço de 1,5mm, volume máximo de 60 litros

e carga máxima de 150kg. Dimensões: comprimento de 1,6000mm x

largura de 620mm x altura de 610mm. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 152

20

CARRO DE MÃO COM CAÇAMDA DE FUNDO PLÁSTICO- Carro de mão

completo, caçamba redonda fábricada em plástico de alta resistência com

3,5mm de espessura, com capacidade para 55L.

UNID. 600 100 100 5 30 5 2 0 632

21

CARRO DE MÃO COM CAÇAMDA DE FUNDO PLÁSTICO- Carro de mão

completo, caçamba redonda fábricada em plástico de alta resistência com

3,5mm de espessura, com capacidade para 55L. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 210

22

CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA DE 1,20m COM

BATENTE METÁLICO - Fabricada em aço temperado, e pintura eletróstatica

a pó em todo corpo da peça, possui 02 cabos produzidos em madeira de

origem renovável com 1,20m de comprimento. A chapa metálica possui

dimensão de 13cm de largura e 32cm de comprimento. A chapa é fixada ao

cabo de madeira por parafusos e ligadas entre si por meio de uma

articulação. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 500 50 50 5 5 5 4 3 622

23

CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA DE 1,20m COM

BATENTE PLÁSTICO - Fabricação em aço temperado, e pintura eletrostática

a pó em todo corpo da peça, possui 02 cabos produzidos em madeira de

origem renovável com 1,20m de comprimenro. A chapa metálica possui

dimensão de 16cm de largura e 45cm de comprimento. A chapa é fixada ao

cabo de madeira por parafusps e ligadas entre si por meio de uma

articulação.

UNID. 500 50 50 10 5 5 4 468

24

CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA DE 1,20m COM

BATENTE PLÁSTICO - Fabricação em aço temperado, e pintura eletrostática 

a pó em todo corpo da peça, possui 02 cabos produzidos em madeira de

origem renovável com 1,20m de comprimenro. A chapa metálica possui

dimensão de 16cm de largura e 45cm de comprimento. A chapa é fixada

ao cabo de madeira por parafusps e ligadas entre si por meio de uma

articulação. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 156

25

CAVADEIRA RETA Nº 08 COM CABO - Fabricada em aço carbono especial de 

alta qualidade, com pintura eletrostática a pó. Olho de 35 mm de diâmetro

e cabo de 120 cm, com acabamento envernizado. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 300 50 50 5 5 5 2 3 420

26

COLHER DE PEDREIRO Nº 08 - Fabricada em aço carbono especial, com

pintura eletrostática a pó.Possui cabo madeira com acabamento

envernizado,madeira de origem renovável. Haste soldada através do

processo TIG. E guarnição metálica protege o cabo contra rachaduras e

desgastes. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 350 100 100 2 10 5 5 10 582

27

COLHER DE PEDREIRO Nº 09 - Fabricada em aço carbono especial, com

pintura eletrostática a pó. Possui cabo madeira com acabamento

envernizado. Haste soldada através do processo TIG. E guarnição metálica

protege o cabo contra rachaduras e desgastes. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 350 100 100 2 10 5 5 8 580

28

DESEMPENADEIRA DENTADA DE AÇO, COM CABO - Com cabo fixado por

eletrofusão e lâmina em aço 0,6mm. Dentes com 8 x 8 mm. Tamanho: 12 x

27,2 cm. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 350 100 100 0 10 5 5 10 580

29

DESEMPENADEIRA LISA, DE AÇO, COM CABO - Placa em aço com medida:

12 x 27,2 cm e cabo feito em plástico resistente. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 350 100 100 0 10 5 5 10 580

30

ENXADA ESTREITA, COM CABO - Fabricado em aço carbono especial, com

pintura eletrostática em pó, lâmina de 2,5mm, com olho de 38mm de

diâmetro.Cabo reto de madeira de origem renovável de 1450mm, com

acabamento envernizado. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 400 100 100 3 20 5 5 10 643



31

ENXADA LARDA LARGA, COM CABO - Fabricada em aço carbono especial,

com pintura eletrostática a pó. Lâmina possui tamanho 2.5mm e sua esfera

é feita com máquinas automatizadas,possui olho de 38 mm de diâmetro.

Cabo reto de madeira de origem renovável de 1450mm, com acabamento

envernizado. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 400 150 150 5 20 5 20 10 760

32

ENXADA LARGA, SEM CABO - Fabricada em aço carbono especial, com

pintura eletrostática a pó. Lâmina possui tamanho 2.5mm e sua esfera é

feita com máquinas automatizadas, possui olho de 38 mm de diâmetro.

(Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 400 150 150 1 5 3 5 0 714

33

ENXADÃO COM CABO DE MADEIRA - Enxadão largo com cabo, lâmina de

2,5mm fabricado em aço especial, possui olho de 38mm de diâmetro cabo

reto de madeira de origem renovável de 1300mm, cabo com acabamento

envernizado. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 300 150 150 3 3 5 5 0 616

34

ENXADÃO ESTREITA, COM CABO - Fabricado em aço especial, com

proteção contra ferrugem e extremidades afiadas. Cabo reto de madeira de

1200mm, com lâmina de 2,5mm e olho de 38mm de diâmetro. Cabo com

acabamento envernizado e produzido com madeira de origem renovável.

(Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 300 150 150 3 5 5 0 613

35

ENXADÃO LARGO SEM CABO - Enxadão largo, temperado em todo o corpo

da peça, fabricado com aço carbono especial ,com lâmina de 2,5mm e com

olho de 38mm de diâmetro.  (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 200 50 50 0 3 5 0 308

36

ESCADA DE ALUMÍNIO COM 12 DEGRAUS - Fabricado em liga de alumínio

6063/6005 com acabmento em polietileno e rebites de

alumínio.Especificações: altura total: 332 cm, altura útil de 264cm, largura

de 65cm, peso da escada 17,5 kg e peso suportado 120kg.

UNID. 250 50 50 1 2 5 5 273

37

ESCADA DE ALUMÍNIO COM 12 DEGRAUS - Fabricado em liga de alumínio

6063/6005 com acabmento em polietileno e rebites de

alumínio.Especificações: altura total: 332 cm, altura útil de 264cm, largura

de 65cm, peso da escada 17,5 kg e peso suportado 120kg. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 90

38

ESCARDILHO EM LÂMINA DE AÇO ESPECIAL- com 5 dentes e cabo de

madeira, largura do pente de 95mm e comprimento do pente de 120mm,

cabo de madeira de origem renovavél, ideial para jardinagem. (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 200 50 50 30 3 0 0 333

39

ESTROVENGA LEVE (SEM CABO) - fabricado em aço carbono de alta

qualidade, temperado em todo corpo da peça, com pintura eletrstática em

pó em todo corpo da peça, dimensão: largura de 128mm,comprimento de

195mm,altura de 75mm, com olho de 29mm. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 250 50 50 0 0 0 5 355

40

FACÃO COM CABO DE ARAME- fabricado em aço carbono 21" com fio liso,

lâmina com acabamento lixado e um revestimento em verniz, cabo de

madeira com maior resistência e durabilidade, arame traçado em alumínio

esmaltado. Com espessura de 2mm. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 300 100 100 2 0 8 0 510

41

FACÃO COM CABO DE MADEIRA Nº 18 - Fabricado em aço com alto teor de

carbono, com cabo de madeira fixado com pregos de alumínio, tamanho da

lâmina 18'' e comprimento total da peça 5,80cm. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 300 100 100 5 5 0 5 515

42

FACÃO COM CABO DE MADEIRA Nº 20 - Fabricado em aço com alto teor de

carbono, com cabo de madeira fixado com pregos de alumínio, tamanho da

lâmina de 20" e comprimento total da peça de 63,0cm. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 300 100 100 5 5 0 5 515

43

FACÃO COM CABO DE MADEIRA Nº 22 - Fabricado em aço com alto teor de

carbono, com cabo de madeira ergonomico e envernizado, lâmina com 22"

e comprimento total da peça de 62,1cm. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 300 100 100 10 0 0 5 515

44

FACÃO, COM CABO DE MADEIRA Nº 12 - Fabricado em aço com alto teor

de carbono, com cabo de madeira ergonomico e envernizado, lamina com

12''. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 300 100 100 10 5 2 0 517

45

FOICE ROÇADEIRA, SEM CABO - Fabricada em aço carbono especial

temperada em todo corpo da peça, com olho de 32 mm de diâmetro,

pintura em verniz transparente. Recebe pintura eletrostática a pó. (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 300 75 75 5 0 4 2 461

46

FORCADO RETO, COM 4 DENTE - Fabricado em aço carbono especial de alta 

qualidade, com pintura eletrostática a pó. Possui empunhadura plástica

ergonômica. Possui 4 dentes e cabo de 71 cm em madeira de origem

renovável, cabo em acabamento envernizado. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 300 75 75 0 10 0 0 460

47

GADANHO FORCADO CURVO COM 4 DENTES - Pintura eletrstática a pó,

resistente a oxidação. Utilizado na construção civil para movimentar e

espalhar cascalho ou brita, (SEM CABO). (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 350 75 75 2 0 3 0 505

48

GADANHO FORCADO RETO COM 10 DENTES - Pintura eletrstática a pó,

resistente a oxidação. Utilizado na construção civil para movimentar e

espalhar cascalho ou brita, cabo com acabamento envernizado, cabo de 71

cm, possui empunhadura plástica ergonômica. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 250 75 75 2 5 2 0 409

49

JOGO DE CHAVE COMBINADA COM 17 PEÇAS - Corpo forjado em aço

especial e temperado com acabamento cromado, abertura das bocas

calibradas e pescoço longo. Ideal para apertar e afrouxar parafusos ou

porcas com perfil quadrado ou sextavado,

UNID. 300 30 30 3 2 1 6 279



50

JOGO DE CHAVE COMBINADA COM 17 PEÇAS - Corpo forjado em aço

especial e temperado com acabamento cromado, abertura das bocas

calibradas e pescoço longo. Ideal para apertar e afrouxar parafusos ou

porcas com perfil quadrado ou sextavado, (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 93

51

JOGO DE CHAVE COMBINADA COM 6 PEÇAS - Corpo forjado em aço

especial e temperado com acabamento cromado, abertura das bocas

calibradas e pescoço longo. Ideal para apertar e afrouxar parafusos ou

porcas com perfil quadrado ou sextavado.

UNID. 300 50 50 3 2 1 5 309

52

JOGO DE CHAVE COMBINADA COM 6 PEÇAS - Corpo forjado em aço

especial e temperado com acabamento cromado, abertura das bocas

calibradas e pescoço longo. Ideal para apertar e afrouxar parafusos ou

porcas com perfil quadrado ou sextavado. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 102

53

LIMA PARA ENXADA N° 8 - em aço carbono e temperado denteado de face

e da borda tipo murli simples. Caixa com 12 unidades. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 400 100 100 5 10 20 24 5 664

54

LIMA PARA SERROTE Nº 04 - Lima triangulo, confeccionada em aço

carobono denteadatipo murço simples. Caixa com 12 unidades. (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 400 50 50 5 10 5 8 0 528

55

MACHADO COM CABO - Fabricado em aço carbono especial forjado, com

lâmina de tamanho 3.5 mm. Recebe pintura eletrostática a pó, com olho

oval de 32 x 68mm e cabo de 90cm desta ferramenta, produzido em

madeira com acabamento envernizado. O sistema de encabamento com

bucha plástica proporciona excelente fixação do machado, evitando que os

cabos se soltem durante o uso, a bucha absorve a contração da madeira,

mantendo o cabo sempre firme, e auxilia na absorção do impacto durante

o uso. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 200 50 50 5 5 5 3 1 319

56

MACHADO SEM CABO - Fabricado em aço carbono especial forjado, com

lâmina de tamanho 3.5 mm. Recebe pintura eletrostática a pó, com olho

oval de 32 x 68mm. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 200 25 25 0 5 3 0 0 258

57

MARRETA BORRACHA 60mm - Com cabo em madeira autofixável e

diâmetro da cabeça de 60 mm, cabeça de borracha preta. Possuindo

comprimento total de 330 mm. Uma extremidade da cabeça plana e outra

abaulada.Sendo utilizada para verificar se os pneus do veículo estão

devidamente calibrados. Não propagam faíscas, podendo ser utilizados em

emergências. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 400 25 25 5 10 3 4 4 476

58

MARRETA BORRACHA 80mm- Com cabo em madeira autofixável e

diâmetro da cabeça de 80 mm, cabeça de borracha preta. Possuindo

comprimento total de 360 mm. Uma extremidade da cabeça plana e outra

abaulada.Sendo utilizada para verificar se os pneus do veículo estão

devidamente calibrados. Não propagam faíscas, podendo ser utilizados em

emergências. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 400 25 25 5 10 3 0 4 472

59

MARRETA COM CABO 3KG - Fabricada em aço com acabamento polido na

área de choque. Possui tratamento temperado e revenido. Com proteção

em verniz. Desenvolvido pensando na qualidade e durabilidade. Dimensões

da marreta: 150 x 55 x 55 mm,Dimensões da entrado do cabo: 34 x 32

mm.cabo reto de madeira de origem renovável,cabo com acabamento

envernizado. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 400 25 25 5 10 2 3 2 472

60

MARTELO DE UNHA 25mm - Cabeça forjada e temperada em aço carbono

especial com acabamento jateado e cabeça envernizada. Com cabo de

madeira envernizada fixado com epóxi. Diâmetro da cabeça de 25 mm e

comprimento total de 325 mm. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 400 100 100 10 10 10 5 5 640

61

MARTELO DE UNHA 27mm - Cabeça forjada e temperada em aço carbono

especial com acabamento jateado e cabeça envernizada. Com cabo de

madeira envernizada fixado com epóxi. Diâmetro da cabeça de 27 mm e

comprimento total de 325 mm. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 400 100 100 10 10 10 5 5 640

62

PÁ DE BICO LAMINA LEVE, COM CABO - Fabricada em aço carbono especial

cortado a laser, temperada em todo o corpo da peça, com pintura

eletrostática a pó. Com cabo de 71 cm em madeira com acabamento

envernizado. Com empunhadura plástica reta ergonômica, pá leve. (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 400 150 150 10 30 10 10 3 763

63

PÁ QUADRADA COM CABO - Fabricada em aço carbono especial,

temperada em todo o corpo, com pintura eletrostática a pó. Com cabo de

71 cm em madeira de origem renovável com acabamento envernizado,

camda protetora de verniz incolor. Com empunhadura plástica ergonômica.

(Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 400 150 150 0 30 10 5 0 745

64
PÉ DE CABRA LISO 3/4 60cm- Forjado em aço acrbono especial, com 47cm

de comprimento e peso de 2,00 kg. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)
UNID. 300 50 50 5 10 5 2 3 425

65

PÉ DE CABRA LISO 30cm - Forjado em aço carbono especial, pintura

protetiva que lhe confere grande durabilidade e resistência mecânica para

trabalhos diversos, comprimento de 30cm e diâmetro de 23mm. (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 300 50 50 5 10 5 2 0 422



66

PEDRA PARA AFIAR DUPLA FACE 108N - Pedra para afiar objetos cortantes,

modelo 108. Fabricada em carbureto de silíco, possui uma camada grossa

para o desbaste (grão #120) e uma camada fina para o acabamento (grão

#320). Indicada para afiação de ferramentas cortantes, facas, ferramentas,

formões e cutelaria em geral. Dimesões: 20cm x 5cm x 3cm. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 300 50 50 20 10 20 2 0 452

67

PAZINHA ESTREITA EM LÂMINA DE AÇO ESPECIAL, COM CABO DE

MADEIRA- Fabricado em aço carbono especial de alta qualidade, pintura

eletrostática a pó, cabo com acabamento envernizado, camada protetora

de verniz incolor, comprimento total da peça de 31cm. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 0 0 0 30 5 0 0 0 35

68

PAZINHA LARGA EM LÂMINA DE AÇO ESPECIAL, COM CABO DE MADEIRA-

Fabricado em aço carbono especial pintura eletrostática a pó, cabo com

acabamento envernizado, camada protetora de verniz incolor,

comprimento total da peça de 30cm. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 0 0 0 30 5 0 0 0 35

69

PICARETA CHIBANCA - Forjada em aço carbono especial de alta qualidade,

temperada em todo o corpo da peça, com pintura eletrostática a pó. Cabo

em madeira de 90 cm de comprimento, com sistema de encabamento com

bucha plástica,que garante a fixação do cabo com a lâmina e evitando que

o mesmo se solte com o uso.

Dimensões gerais: (Comp. x Larg. x Alt.): 905 x 378 x 98 mm. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 350 100 100 2 5 5 0 2 564

70

PICARETA DE PONTA E PÁ ESTREITA (COM CABO)- Fabricado em aço

carbono especial forjado de alta qualidade, recebe pintura eletrostática a

pó, possui olho oval de 70 X45mm.cabo reto de madeira de origem, cabo

com acabamento envernizado. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 350 100 100 2 5 5 5 2 569

71
PRUMO DE CENTRO - Corpo em aço fundido e capa traseira em plástico.

Régua em aço carbono e cordão de 2 metros. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)
UNID. 200 100 100 5 10 5 3 4 427

72

SACHO CORAÇÃO, COM CABO - Produzido em aço carbono ao boro

especial de alta qualidade, temperado em todo o corpo da peça. Lâmina

tem um exelente fio, com pintura eletrostática a pó. Com olho de 29

mm.cabo reto de madeira de origem, cabo com acabamento envernizado.

O sacho possui duas extremidades proporcionando versatilidade sendo

usado em várias situações na horticultura, floricultura e jardinagem. Serve

para capinar, abrir valos e outras utilizações semelhantes ás enxadas (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 180 75 75 2 10 0 0 0 342

73

SERROTE DE PODA -Lâmina em aço de carbono temperado lixadada com

cabo de madeira ergonômico e envernizado, possui dentes travados. (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 25 25 25 3 5 5 3 0 91

74

SERROTE Nº 18 - poda profissional ( com cabo) lâmina em aço de carbono

temperado lixada com cabo de madeira ergonômico e envernizado -

dentes travado- proteção plástica para dos dentes. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 400 100 100 3 10 5 0 0 618

75

SERROTE Nº 22- poda profissional ( com cabo) lâmina em aço de carbono

temperado lixada com cabo de madeira ergonômico e envernizado -

dentes travado- proteção plástica para dos dentes. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 350 100 100 3 10 5 2 0 570

76
TESOURA CORTA VERGALHÃO 1/2 - Medida: 42” – 1050mm e dureza das

lâminas de 58-60HRc. Feita em aço carbono. 
UNID. 350 50 50 1 10 5 2 0 351

77
TESOURA CORTA VERGALHÃO 1/2 - Medida: 42” – 1050mm e dureza das

lâminas de 58-60HRc. Feita em aço carbono. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)
UNID. 117

78
TESOURA CORTA VERGALHÃO - Medida: 24” – 600mm. Feita em aço

carbono - CA-24.
UNID. 350 50 50 5 10 0 2 0 351

79
TESOURA CORTA VERGALHÃO - Medida: 24” – 600mm. Feita em aço

carbono - CA-24. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)
UNID. 116

80

TESOURA CORTA VERGALHÃO - Medida: 30” – Feita em aço carbono,

Têmpera por indução no gume de corte, acabamento fosfatizado e cabos

com revestimento especial. Para vergalhão 3/8" ou 10mm-CA-30 (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 350 50 50 5 10 5 0 0 353

81

TESOURA CORTA VERGALHÃO - Medida: 30” – Feita em aço carbono,

Têmpera por indução no gume de corte, acabamento fosfatizado e cabos

com revestimento especial. Para vergalhão 3/8" ou 10mm-CA-30 (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 117

82

TESOURA DE PODA PEQUENA- Tesoura robusta, lâminas em aço

temperado, ajuste de aproximação das lãminas estrutura maciça forjada,

cabo anatômico e ergonômico, diâmetro de corte máximo 17mm.  (Item 

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 50 25 25 5 0 0 0 0 105

83

TESOURA DE PODA PROFISSIONAL - Estrutura maciça em aluminio injetado

com cabo emborrachado, trava de segurança para quanto não estiver em

uso, diâmetro máximo de corte 20mm.  (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 50 25 25 5 0 0 3 2 110

84

TESOURÃO COM CABO DE MADEIRA 43cm- Lâminas em aço carbono

especial, temperado , com maior durabilidade e um corte macio e preciso,

afiação das lâminas em máquinas CNC, possui batentes plásticos

amortecendo impacto de fechamento das lâminas. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 350 50 50 5 10 5 3 2 475



85

TORQUÊS ARMADOR 12" - Corpo forjado em aço especial com cabeça

polida. Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas e acabamento

com pintura eletrostática na cor azul. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 350 50 50 5 0 10 4 2 471

86

TRANSPLANTADOR ARTICULADO- Fabricado em aço carbono cromado ,

cabo produzido em plástico de alta resistência, marcação na lateral do

produto com 5cm X 10cm. Produto leve que gera menos esforço físico ao

usuário. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 0 0 0 5 0 0 2 0 7

87

TRENA 100m- Trena fibra aberta 100 metros produzida em fibra de vidro.

Material resistente a alto impacto, largura da fita de 13mm. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 200 50 50 2 30 2 1 0 335

88

TRENA 20m LONGA, PROFISSIONAL - Produzida por meio de plástico,

corpo em abs injetado e a fita em fibra de vidro, empunhadura

emborrachada, com ponta para fixação no solo. Tamanho da fita métrica:

20 metros. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 250 50 50 0 30 5 1 0 386

89

TRENA 50m LONGA PROFISSIONAL - Produzida por meio de plástico

injetado e a fita em fibra de vidro,material não condutor de eletricidade,

Largura da fita: 1/2" (13 mm).Tamanho da fita métrica 50 metros.  (Item 

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 250 50 50 2 30 2 0 1 385

90

TRENA 10m METALICA - Trena métrica Gancho móvel e magnético para

uma medição mais precisa.Tamanho da fita métrica: 10 Metros. (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 250 50 50 5 30 10 1 5 401

91

TRENA 5m METALICA - Trena métrica Gancho móvel e magnético para uma

medição mais precisa.Tamanho da fita métrica: 5 Metros. (Item exclusivo

ME/EPP/MEI)

UNID. 250 50 50 5 50 10 0 0 415

92
VASSOURA METÁLICAS REGULÁVEIS COM 22 DENTES - Servem para ruas e 

calçadas com palhetas de arame com cabo de madeira 1,20cm.
UNID. 3.000 500 500 0 100 10 15 12 3.103

93

VASSOURA METÁLICAS REGULÁVEIS COM 22 DENTES - Servem para ruas e 

calçadas com palhetas de arame com cabo de madeira 1,20cm. (Item 

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 1.034

94
VASSOURA PIAÇAVA 30 FILAS- vassoura tipo prefeitura, para limpeza geral,

vassoura com 60 cm cerdas em piaçava e com cabo de 120cm.
UNID. 3.000 500 500 0 100 200 0 0 3.225

95

VASSOURA PIAÇAVA 30 FILAS- vassoura tipo prefeitura, para limpeza

geral, vassoura com 60 cm cerdas em piaçava e com cabo de 120cm. (Item

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 1.075

96

VASSOURA PLÁSTICA 26 DENTES- Fabricada em polipropileno de alta 

resistência, proporcionado maior durabilidade e ótimo acabamento, possui 

olho de 23mm de diâmetro. Cabo de 120 cm , envernizado.

UNID. 1.000 500 500 0 100 10 10 0 1.590

97

VASSOURA PLÁSTICA 26 DENTES- Fabricada em polipropileno de alta 

resistência, proporcionado maior durabilidade e ótimo acabamento, 

possui olho de 23mm de diâmetro. Cabo de 120 cm , envernizado. (Item 

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 530

98
VASSOURÃO DE NYLON- vassoura para limpeza em geral, ideal para pisos

ásperos e limpeza de grandes áreas. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)
UNID. 500 100 100 10 100 10 0 0 820

99
VASSOURÃO PIAÇAVA 38 FILAS-vassoura tipo prefeitura, para limpeza 

geral, vassoura com 60 cm cerdas em piaçava e com cabo de 120cm.
UNID. 4.000 500 500 20 100 200 0 0 3.990

100

VASSOURÃO PIAÇAVA 38 FILAS-vassoura tipo prefeitura, para limpeza 

geral, vassoura com 60 cm cerdas em piaçava e com cabo de 120cm. (Item 

exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 1.330

101
DISCO DE DESBASTE 4. 1/2"-  Utilizado em trabalhos de aços e metais 

ferroso em geral. Espessura: 115 X 22,23mm.  (Item exclusivo ME/EPP/MEI)
UNID. 500 100 100 0 30 30 0 10 770

102

DISCO DE DESBASTE 7"-  Fabricado com grão zirconato , indicado para 

debasre em aço inoxidável, reforçado com tela de fibra de vidro. Expessura: 

1/4'', Diâmetro: 7" e Máxima Rpm: 8.500/ 80m/s. (Item exclusivo 

ME/EPP/MEI)

UNID. 500 100 100 20 30 30 10 4 794

103

DISCO DE DESBASTE 9"- Utilizado em trabalhos de aços e metais ferrosos 

em geral, Espessura: 230 x 6 x 22,23mm e Máxima Rpm: 6.650 / 80m/s 

(Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 200 75 75 20 30 0 0 4 404

104

DISCO DE DESBASTE 180mm - Produto reforçado com 3 telas de fibra de 

vidro para reforço, podendo ser usado nas máquinas esmirilhadeira e 

lixadeira, indiado para uso em concreto, mármore e granito e pedra 

decorativas em geral. Espessura: 6mm, Diâmetro 180mm e furo central  

22,23mm. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 200 75 75 30 30 10 0 4 424

105

DISCO DE DESBASTE- Disco de desbaste diamantado de dupla linha 

desenvolvido especialmente para desbaste de concreto, mármore, granito, 

pedra entre outros. Preparando a superfície para a pintura ou polimento. 

Velocidade periférica 63m/s. Norma ABNT NBR 15545. (Item exclusivo 

ME/EPP/MEI)

UNID. 200 75 75 50 30 0 0 0 430

106

DISCO DE CORTE MADEIRA- Disco de tungstênio corte para madeira, 

compatível com serra mármore e esmirilhadeira. Possui cavidades para 

refrigeração, evita trancos e vibrações. Grãoos de Carbono de tungstênio 

fundidos a laser. Furação 22,23mm ( com redução para 20 e 22mm) e 

Diâmetro: 110mm. (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 200 75 75 50 30 30 10 20 490



107

DISCO DE CORTE DE AÇO - Disco de corte produzido em óxido de alumínio , 

indicado para cortes em aço e metais ferrosos em geral. Dimensões do 

disco: Diâmetro 7'', espessura 1/8'', furo 7/8'' e Máxima rpm 8.500/80 m/s. 

(Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 200 75 75 0 30 30 50 20 480

108

DISCO DE SERRA PARA MADEIRA- Disco de serra circular oara corte em 

madeira, 4 polegadas e 24 dentes, indicado para corte de madeira, 

madeirite, mdf e etc.  (Item exclusivo ME/EPP/MEI)

UNID. 200 75 75 50 30 30 20 20 500
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