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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 014/2016 
 
Após analisado o resultado do Pregão Presencial 014/2016 - PMC – PP - SRP, o pregoeiro, 
Sr. Marcos Antonio da Silva, ADJUDICA a licitante vencedora: PAULIANNE SERVIÇOS, 
COMÉRCIO DE GÊNEROS E TRANSPORTES LTDA – EPP, CNPJ Nº 13.443.444/0001-43, 
conforme indicado no quadro abaixo: 
 

Item Descrição Und. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Empresa 
Vencedora 

1 

Ancinho  curvo  leve  14  dentes com  cabo. 
Material: aço  carbono  e cabo  em  madeira.  
Acabamento em  pintura  eletrostática  a  pó.  
Comprimento  do  cabo:  150cm. 

UNIDADE 100 R$ 34,00 R$ 3.400,00 PAULIANNE 

2 
Arame zincado maleável e resistente (macio) 
18 mm 

QUILO 500 R$ 8,05 R$ 4.025,00 PAULIANNE 

3 

Avental  de  pvc  (kp  1000),  tamanho  1,00  x  
0,70,  peça  única,  modelo  frontal,  com  ilhós  
e  3  cadarço,  nas  cores branco,  laranja (ou 
dupla face).  

UNIDADE 100 R$ 15,50 R$ 1.550,00 PAULIANNE 

4 

Balde  concreta  12L. Confeccionado  em  
plástico reforçado,  possui  alça  metálica para  
transporte  com  revestimento plástico,  
conferindo  maior  conforto ao  operador.  
Possui  fundo  com ressalto,  que  facilita  o  
apoio  das mãos  em  todo  seu  contorno,  e 
graduação  na  parte  interna. Material:  
Plástico; Cor/acabamento:  Preto; Capacidade  
do  Balde:  12  litros. 

UNIDADE 100 R$ 15,00 R$ 1.500,00 PAULIANNE 

5 
Bobina de fio de nylon redondo 2,00 mm - 1 
kg , para roçadeira (cortar grama) 

UNIDADE 50 R$ 205,00 R$ 10.250,00 PAULIANNE 

6 

Bota  de  segurança  confeccionada  em  pvc,  
cor  preta,  solado  antiderrapante  na  cor  
creme  ou  preto, acabamento interno com 
meia (forro) de poliéster na cor branca e cano 
longo (32cm) ou curto (25cm) 

PAR 200 R$ 35,00 R$ 7.000,00 PAULIANNE 

7 

Capa composta de peça única confeccionada 
em tecido sintético revestido em pvc em 
ambos os  lados,  com  espessura  mínima  de  
0,35mm,  impermeável,  resistente  e  flexível,  
na  cor  amarela,  fechamento frontal através 
de  botões de pressão, manga longa que 
permita amplo movimento.  As costuras 
devem ser seladas por solda eletrônica, 
proporcionando a mesma impermeabilidade 
do tecido. Tamanho: p, m, g, gg e xg. 

UNIDADE 100 R$ 23,00 R$ 2.300,00 PAULIANNE 

8 

Colher  de  Transplantio/ Pá transplantadora  
de  alumínio  com cabo  emborrachado  e  
ergonômico.  Utilidade:  Ideal  para  fazer  
covas para  plantio  de  mudas  e transplante  
de  plantas  com  raiz. 

UNIDADE 100 R$ 10,58 R$ 1.058,00 PAULIANNE 

9 

Cadeado clássico, produzido em Zamac, um 
composto por 4 tipos de ligas metálicas, 
conferindo boa resistência contra corrosão, 
choques e desgastes. 40mm 

UNIDADE 100 R$ 20,01 R$ 2.001,00 PAULIANNE 

10 

Cadeado clássico, produzido em Zamac, um 
composto por 4 tipos de ligas metálicas, 
conferindo boa resistência contra corrosão, 
choques e desgastes. 50mm 

UNIDADE 100 R$ 21,50 R$ 2.150,00 PAULIANNE 

11 
Câmara para pneu de carrinho de mão 3,25" x 
8" - Pressão máxima: 25 lb/pol²  

UNIDADE 100 R$ 6,90 R$ 690,00 PAULIANNE 
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12 
Conjunto cabeçote fio de nylon, diâmetro do 
fio 2,00mm para roçadeira 

UNIDADE 50 R$ 65,00 R$ 3.250,00 PAULIANNE 

13 

Caixa de Ferramentas sanfonada Profissional, 
com um puxador retrátil para facilitar o 
transporte, alça, rodinhas e 5 gavetas. Caixa 
composta de 35 ferramentas, sendo: 01  
Alicate  de  pressão  10";  01  Alicate  
universal  8" isolada  1.000V;  01 Alicate  
diagonal  6"  isolada  1.000V; 03  chaves  de  
fenda  ponta  chata  3x125,  5x100, 6x125mm;  
01  Chave  de  fenda  toco  ponta  chata 
5x38mm;  03  chaves  de  fenda  ponta  
cruzada:  3x75, 5x100,  6x100mm;  01  Chave  
de  fenda  toco  ponta cruzada: 5x38mm; 04 
chaves biela: 10,13,17,19mm; 11 chaves  
combinadas:6,7,8,10,11,12,13,14,17,19mm;  
09 chaves  hexagonais:  
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm. Martelo de 27mm 
com cabeça forjada e temperada em aço 
especial, cabo em fibra de vidro 
(emborrachado) e polipropileno.  

UNIDADE 20 R$ 515,00 R$ 10.300,00 PAULIANNE 

14 

Carro/Carrinho  de  mão 50  litro, com  pneu  
325x8”.  Capacidade  de 46L.  Capacidade  de  
Carga  60Kg. Chassi,  pés,  travessas,  escoras  
e caçamba  fabricados  em  aço carbono. 

UNIDADE 100 R$ 135,00 R$ 13.500,00 PAULIANNE 

15 

Cavadeira  articulada  com  cabo  de  madeira  
de  150cm, fabricada  em  aço  carbono  
especial  de  alta  qualidade, pintura  
eletrostática  a  pó,  medidas:  comprimento: 
174,3cm,  comprimento  do  cabo:  150cm,  
comprimento das garras: 24 cm  

UNIDADE 100 R$ 71,50 R$ 7.150,00 PAULIANNE 

16 

Cavadeira  articulada  com  cabo  de  madeira  
de  180cm, fabricada  em  aço  carbono  
especial  de  alta  qualidade, pintura 
eletrostática a pó, dimensões 272mm x 
120mm x 110mm x1290mm 

UNIDADE 100 R$ 84,00 R$ 8.400,00 PAULIANNE 

17 

Contentor/lixeixa 120lts com roda sem pedal, 
fabricados com Polietileno de Alta 
Densidade(PEAD). As rodas são feitas com 
borracha maciça. Resistentes a altos 
impactos, raios ultra violetas (UV), 
intempéries e repetidas lavagens. Atendem as 
mais rigorosas normas da vigilância sanitária, 
trazendo segurança, confiabilidade e 
durabilidade. 

UNIDADE 200 R$ 435,00 R$ 87.000,00 PAULIANNE 

18 
Enxada  estreita  de  1,5  libras  (0,681kg),  
COM  CABO, medindo: 225x210mm (Alt X 
larg), com olho redondo de 38mm.  

UNIDADE 100 R$ 40,00 R$ 4.000,00 PAULIANNE 

19 

Enxadão, COM CABO, com  corpo  em  aço  
alto  carbono, com encaixe de cubo reforçado 
com espessura superior ao  copo  do  
enxadão,  feito  também  em  aço  carbono, 
largura  de  corte  de  13  cm,  altura  mínima  
de  26  cm, espessura mínima de 3 mm  

UNIDADE 100 R$ 40,40 R$ 4.040,00 PAULIANNE 

20 Lima chata bastarda 10 polegadas  UNIDADE 100 R$ 31,50 R$ 3.150,00 PAULIANNE 

21 

Luva de segurança, confeccionada em quatro 
fios de algodão cru tricotado em uma só peça, 
com pigmento em pvc preto na palma, punho 
curto, acabamento em overloque e punho 
com elástico.  Tamanho: único.  

PAR 100 R$ 7,00 R$ 700,00 PAULIANNE 

22 

Luva em raspa, punho 20 cm com tira de 
reforço externo entre o polegar e o indicador, 
reforço interno na palma da mão e dedos e 
costura em nylon. Tamanho: único.  

PAR 100 R$ 17,60 R$ 1.760,00 PAULIANNE 

23 

Luva de látex de borracha natural, anatômica, 
espessura 0,60 mm, sem revestimento 
interno (flocos), superfície externa 
antiderrapante (na palma e nos dedos), cor 
amarela e verde, acondicionada em uma 

PAR 100 R$ 7,50 R$ 750,00 PAULIANNE 
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embalagem plástica individual. Tamanho 
p/m/g/eg.  

24 
Luva de policloreto de vinila (pvc), forrada 
com malha de algodão, punho 45 cm, palma, 
dedos e dorso liso. Tamanho: Único. 

PAR 100 R$ 20,50 R$ 2.050,00 PAULIANNE 

25 

Mangueira  jardim  trançada  PVC flexível  ¾.  
Mangueira  Jardim  PT-120  3/4,  reforçada  
com  trama  de fio  de  poliéster  garantindo  
mais resistência ao tempo e facilitando o dia a 
dia da jardinagem. Mangueira recomendada  
para  uso  na jardinagem  ou  agricultura. 
Características: Suporta pressão de trabalho  
de  até  120  libras; Construída  em  PVC  
flexível  e reforço  com  fios  de  Poliéster 30m 

UNIDADE 50 R$ 82,00 R$ 4.100,00 PAULIANNE 

26 

Caixa de primeiros socorros: Algodão – 100g 
(1 pacote) Esparadrapo - 12mm x 3m (1 rolo)  
Micropore branco - 12,5mm x 10m (1 rolo)  
Atadura de crepom Neve - 10cm Pacotes com 
25 gases esterilizadas - 10cm x 10cm  (2 
unidades) Luvas descartáveis (2 pares) Soro 
fisiológico – 100ml (4 unidades) Tesoura 
pequena (1 unidade) Termômetro (1 
unidade) Caixa  plástica  para  guardar  o  
material  (1  unidade) (medida aprox. 30 x 25 
x 20cm)   

UNIDADE 50 R$ 98,00 R$ 4.900,00 PAULIANNE 

27 

Óculos de segurança, constituído de um visor 
e uma única peça de policarbonato anti-
embaçante e anti-risco,  nas cores incolor, 
amarelo, marrom claro, cinza, marrom 
espelhado verde. Haste regulável e 
dispositivo que apóia o óculos no septo nasal. 
Cores: incolor, fume, verde e amarelo.  

UNIDADE 100 R$ 10,90 R$ 1.090,00 PAULIANNE 

28 

Pá  de  bico  com  cabo  em madeira.  
Fabricada  em  aço carbono especial de lata 
qualidade. É  temperada  em  todo  o  corpo  
da peça,  proporcionando  maior resistência  e  
menor  desgaste durante  o  uso.  Recebe  
pintura eletrostática  a  pó,  que  tem  uma 
melhor  apresentação  visual  e maior  
proteção  contra  oxidação.  O cabo desta 
ferramenta é produzido com madeira de 
origem renovável. 

UNIDADE 100 R$ 37,00 R$ 3.700,00 PAULIANNE 

29 

Par de perneiras confeccionadas em  couro 
sintético (bedin) de 15mm de espessura, 
forrada internamente, em peça única (para 
sobrepor sobre vestimenta – sem 
ajuste/regulagem de altura), contendo três 
lâminas de aço na parte  frontal  da  perneira,  
de  16  cm  de  comprimento  e  0,6  mm  de  
espessura,    sem  furos  nas  laterais e 
fechamento  em velcro. Medidas:  40  cm  de  
comprimento  na  frente,  20  cm  de  
comprimento  atrás,  9  cm  de  comprimento  
sobre  o metatarso, 0,8 cm de espessura e 40 
cm de circunferência.   

PAR 100 R$ 38,50 R$ 3.850,00 PAULIANNE 

30 
Peneira para areia de 55cm com aro plástico, 
malha: 8, fio: 28 (0,36 mm), abertura: 
2,79mm, diâmetro: 55cm.  

UNIDADE 100 R$ 25,50 R$ 2.550,00 PAULIANNE 

31 
Pneu para carro de mão tipo tubo de nylon e 
câmara de ar 3,25x8", pressão máxima 
recomendada : 25 p.s.i. 

UNIDADE 100 R$ 25,27 R$ 2.527,00 PAULIANNE 

32 

Protetor auricular  tipo conha com parte 
externa em abs, haste de sustentação em aço 
inoxidável, espuma anti-ruído,  almofada  
desmontável  com  bolsa  interna  em  gel  
líquido  para  um  perfeito  conforto,  ajuste  e  
vedação, atenuação de NRRsf 20 dB. 

UNIDADE 100 R$ 41,80 R$ 4.180,00 PAULIANNE 

33 
Protetor auricular tipo plug, atenuação de 
NRRsf 16 dB, composto de três flanges de 
silicone macias e cônicas, pré-moldadas,  

UNIDADE 100 R$ 3,40 R$ 340,00 PAULIANNE 
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flexíveis,  antialérgicas,  laváveis,  
reutilizáveis,  tamanho  único,  moldável  a  
diferentes  canais auditivos, em cores 
variáveis e com cordão. 

34 

Protetor facial  de  segurança,  constituído  de  
coroa  e  carneira  de  material  plástico,  com  
regulagem  de  tamanho através de ajuste 
simples ou com catraca e visor de material 
plástico (policarbonato) incolor e verde,  
tamanho 8” e 10”.  

UNIDADE 100 R$ 30,00 R$ 3.000,00 PAULIANNE 

35 

Respirador purificador de ar, peça semifacial 
PFF-2 (peça facial filtrante), modelo dobrável, 
com solda ultra-sônica em todo o seu 
perímetro.  Possui elástico nas laterais 
perfazendo duas alças uma na parte superior 
para fixação da peça na altura da nuca e uma 
na parte inferior para fixação na altura do 
pescoço do usuário,  sem válvula de exalação, 
tira de material metálico  (click nasal) 
localizado na parte frontal superior externa 
da peça. 

UNIDADE 100 R$ 135,00 R$ 13.500,00 PAULIANNE 

36 
Regador  plástico  10  LT.  Forma de 
Utilização: Utilizados para regar plantas.  Cor:  
Azul  ou  verde. Material  Plástico.  

UNIDADE 100 R$ 36,00 R$ 3.600,00 PAULIANNE 

37 

Sapato de segurança em couro curtido (preta) 
, sem bico de aço. Com  ou  sem  cadarço,  
palmilha  de  montagem  sintética  não  tecido  
antimicróbios,  solado  em  duas  camadas  de 
poliuretano (pu) expandido bidensidade, 
injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª 
camada (entressola) macia e leve 
proporcionando maior conforto, e a 2ª 
camada resistente a objetos cortantes, 
perfurantes e abrasão, com sistema shock 
absorvedor para melhor mobilidade ao 
caminhar.  

PAR 100 R$ 64,00 R$ 6.400,00 PAULIANNE 

38 

Saco de lixo 100 litros preto, fabricado em 
Polietileno, medindo 75x95 cm, pacote com 
50 unidades. Gramatura: 0,006 micrasLitros: 
100L, Tamanho: Tam 75 x 95 Cor: Preto 

PACOTE 100 R$ 100,00 R$ 10.000,00 PAULIANNE 

39 

Saco de lixo 200 litros preto, fabricado em 
Polietileno, medindo 90x112 cm, pacote com 
50 unidades. Gramatura: 0,006 micras Litros: 
200L, Tamanho: Tam 90 x 112 Cor: Preto  

PACOTE 100 R$ 140,00 R$ 14.000,00 PAULIANNE 

40 

Saco p/mudas, fabricado em Polietileno, 
medindo 15x25 cm, pacote com 50 unidades. 
Gramatura: 0,006 micras Tamanho: Tam 15 x 
25 Cor: Preto  

PACOTE 200 R$ 40,00 R$ 8.000,00 PAULIANNE 

41 
Serrote para poda profissional, com lâmina 
metálica de 13 polegadas e cabo de madeira 

UNIDADE 50 R$ 50,00 R$ 2.500,00 PAULIANNE 

42 

Tela  sombrite  50%.  Tela  para 
Sombreamento  Preta  Leve 50%.Tamanho do 
Rolo: 1,5 x 50m. Será  utilizada  em  projetos 
agrícolas,  em  cultivo de  hortaliças, para 
locais que necessitam de mais sombra.  
Material:  Fabricado  com polietileno  de  alta  
densidade  e matéria  –  prima  100%  virgem,  
maleável,  leve,  atóxico  e  com  alta 
resistência á tensão, compressão e tração.  

METRO 1000 R$ 14,50 R$ 14.500,00 PAULIANNE 

43 

Terçado de  18  polegadas  com  material  da  
Lâmina  em Aço  arbono,  com  fio  liso,  
material  do  Cabo  em Polipropileno  fixado  
por  pregos  de  alumínio. comprimento  
lamina  45cm,  comprimento  total  58,5cm, 
espessura da lâmina 2mm, peso 385 gramas.  

UNIDADE 50 R$ 62,70 R$ 3.135,00 PAULIANNE 

44 

Tesoura  para  poda  –  frutas. Tesoura  de  
poda  com  lâmina metálica  profissional  e  
cabo revestido  de  plástico.  A  tesoura  é 
própria  para  poda  de  frutíferas, flores  e  
plantas  ornamentais. Lâmina  em  aço  liga  

UNIDADE 50 R$ 80,45 R$ 4.022,50 PAULIANNE 
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cromo vanadium,  temperada  para  corte 
preciso  e  macio;  Estrutura  maciça em  
alumínio injetado;  A  afiação das  lâminas  
com  excelente  fio  ás peças. Cabo  revestido  
com  plastisol, anatômico  e  ergonômico;  
Possui trava  de  segurança  com acionamento  
em  um  único  botão. Tamanho:  215  mm.  

45 

Trena  de  50  metros  em  fibra  de  vidro  
com  duplo revestimento,  disposta  em  fita,  
com  graduação  em milímetro  na  frente  e  
polegada  no  verso  da  fita, contendo  ainda,  
caixa  /  estojo  aberto  em  ABS  com proteção 
em borracha termoplástica, manivela 
dobrável - sistema de engrenagem com 
rebobinamento rápido da fita gancho na 
ponta da fita. Medida: 50 m e Largura da fita 
de 13mm 

UNIDADE 50 R$ 147,00 R$ 7.350,00 PAULIANNE 

46 
Vassoura metálica 18 dentes com haste 
regulável, olho de 23 mm e cabo de madeira 
de 120 cm 

UNIDADE 100 R$ 31,40 R$ 3.140,00 PAULIANNE 

47 
Vassourão Piaçava 40 cm, base em madeira 
c/cabo em madeira 120cm 

UNIDADE 100 R$ 28,30 R$ 2.830,00 PAULIANNE 

48 

Isca formicida em forma de péletes à base de 
sulfluramida com teor de 0,2%, utilizada no 
controle de formigas cortadeiras, saúvas e 
quenquéns. Concentração baixa, pouco tóxica. 
Classificação - classe IV (pouco tóxico) de 
acordo com a ANVISA e destinado à aplicação 
em jardins, canteiros e região do 
peridomicílio. Princípio ativo: N-
ethylperfluoro-octane-1-sulfonamide 
(SULFLURAMIDA) 2,0 g/Kg (0,2% m/m) 
Ingredientes Inertes 998,0 g/Kg (99,8% 
m/m)  

PACOTE 500 R$ 42,50 R$ 21.250,00 PAULIANNE 

Valor Global R$ 326.438,50 
 

 
 
 

Curuçá - PA, 23 de Agosto de 2016 

 

 

____________________________________________________________ 
Marcos Antonio da Silva 

Pregoeiro 
 


		2016-10-19T09:45:05-0200




