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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
ANO XIV
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 11 DE MARÇO DE 2020
Nº 046

EXECUTIVO/GABINETE
PORTARIA Nº 153/2020-A.P., de 11 de Março de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o inciso XI, do Art. 69, da Lei
Orgânica Municipal:
RESOLVE: desligar do Serviço Público Municipal, o servidor EMILIO
RAULINDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, Matrícula nº 6413, Auxiliar de Serviços Gerais,
do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, tendo em vista o seu falecimento em 23 de
Fevereiro de 2020, constante da Certidão de Óbito de Matrícula nº 0939060155 2020 4
00021 057 0006221 50, expedida pelo 2º Serviço Notarial e Registral de São Gonçalo
do Amarante/RN, em 03 de Março de 2020.
Paulo Emídio de Medeiros
PREFEITO MUNICIPAL
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 154/2020, de 11 de março de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta na Lei Orgânica do
Município e, em observância a Lei Complementar Municipal nº 69/2015, que dispõe
sobre a reestruturação organizacional do Poder Executivo do Município de São
Gonçalo do Amarante,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear BEATRIZ ESTEFANNY FELIX DA SILVA para exercer o
cargo de Gerência de Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 11
de março de 2020.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 217/2020-SEMA, de 11 de Março de 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que
consta no Processo nº 183/2020-SEMA:
RESOLVE: Conceder a DALVANIRA GOMES DE MACEDO, Matrícula
9312, Professora Polivalente, do Quadro de Pessoal do Magistério desta Prefeitura,
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, à partir de 12 de Março de 2020 à 12
de Junho de 2020, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as
suas funções em 13 de Junho de 2020.
.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXECUTIVO/LICITAÇÃO
LEGISLATIVO/LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 191/2020
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal
de Saúde, CNPJ (MF) n.º 08.079.402/0001-35.
CONTRATADA: DEYVESSON ÂNGELO DE MELO FONSECA, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas sob o n.º 069.104.424-40, com endereço na Avenida
Central, n.º 210, Regomoleiro, São Gonçalo do Amarante/RN.
OBJETO: A Locação de um Imóvel constando com área construída de 220,69m2,
situado na Rua Jason Alexandre do Nascimento, s/n.º, GP 005, Loteamento Mirante do
Sol IV, Quadra U, Lote 15, Santo Antônio do Potengi, São Gonçalo do Amarante/RN,
conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, desta Dispensa de
Licitação n.º 017/2020, proposta da CONTRATADA, que o integram
independentemente de transcrição.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).
MODALIDADE LICITATÓRIA: Dispensa de Licitação (Processo/PMSGA/RN n.º
2000001850).
DATA DA ASSINATURA: 06 de março de 2020.
VIGÊNCIA: Da data da assinatura, prolongando-se por doze meses, podendo ser
prorrogada mediante assentimento das partes por iguais períodos até completar
sessenta meses.
SIGNATÁRIOS: Jalmir Simões da Costa – pelo Contratante, e Deyvesson Ângelo de
Melo Fonseca – pela Contratada.
São Gonçalo do Amarante/RN, 06 de março de 2020.
JALMIR SIMÕES DA COSTA
Secretário Municipal de Saúde

LEGISLATIVO/LICITAÇÃO
SAAE/LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020
O (a) DIRETOR (A) PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE /RN, no uso das atribuições que
lhe são conferidas e,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de
junho de 1993,
Art. 24 – É dispensável a Licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto
na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta
Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
(Redação dada pela Lei
nº 9.648, de 1998)
...
CONSIDERANDO, justificativa quanto à necessidade da aquisição materiais elétricos
emergenciais para reposição do almoxarifado;
CONSIDERANDO, que os itens a serem contratados enquadram-se como contratação
de pequeno valor conforme Parecer da Assessoria Jurídica;
R E S O L V E:
1 – Fica dispensado o procedimento licitatório para a contratação aquisição materiais
de elétricos emergenciais para reposição do almoxarifado no valor total de R$
11.691,30 (Onze Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Trinta Centavos) à empresa
ALPHATRONIC COM. E SERVIÇOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica sob o nº 02.162.198/0001-35, sediada Avenida Piloto Pereira Tim, 1235,
Parque de Exposições, Parnamirim/RN, de acordo com o que consta do Processo de
Dispensa nº 005/2020.
São Gonçalo do Amarante/RN, 10 de Março de 2020.
Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente do SAAE
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PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019.
EXTRATO ARP N° 011/2020

OBJETO: aquisição de ferramentas e equipamentos para operação e conservação das estações constituintes do sistema adutor Maxaranguape/ São
Gonçalo, visando suprir as necessidades operacionais do SAAE/SGA
NOME: Marly F. de Oliveira Comércio e Serviços ME
ENDEREÇO: Rua Maurício Fernandes, 450 Loja – CEP 59.290-000 – Santa Terezinha III – São Gonçalo do Amarante/RN
CNPJ: 10.698.964/0001-09
E-MAIL: marlyf.deoliveiracomercioeservicos@hotmail.com
UNIDADE
VALOR
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
DE
QTD
(Marca)
UNITÁRIO
MEDIDA
Talha manual de catraca e alavanca para 1,5t:
Talha de alta resistência e performance com sistema de alavanca
com catraca e Ganchos forjados e dispostos de trava de segurança.
R$ 695,00
01
Und
04
Worker
Fabricada conforme Norma NBR 16.324. Projetada em tamanho e
peso reduzidoscapacidade de 1,5 toneladas e elevação de 2m, peso
de 10,100kg.
Talha Manual para 1,5t e corrente de 4m:
Talha de alta resistência e performance com ganchos forjados e
R$ 295,00
02
dispostos de trava de segurança. Fabricada conforme Norma NBR
Und
04
Vonder
16.324. Projetada em tamanho e peso reduzidoscapacidade de 1,5
toneladas e elevação de 4m, peso de 10,100kg.
Cinta de poliéster paraiçamento de carcas emmunck, 1,5t – 2m:
Cinta de ancoragem confeccionada em fita dupla de poliéster com
R$ 55,30
03
Und
06
Worker
2m de comprimento, capacidade de carga certificada de 1,5t.
Certificada pelo INMETRO e norma: EN 795:2012 Type B.
Cinta de poliéster para içamento de carcas em munck, 1,5t – 4m:
Cinta de ancoragem confeccionada em fita dupla de poliéster com
R$ 98,80
04
Und
06
Worker
4m de comprimento, capacidade de carga certificada de 1,5t.
Certificada pelo INMETRO e norma: EN 795:2012 Type B.
Macaco hidráulico tipo garrafa 3t:
Macaco hidráulico tipo garrafa com válvula de segurança contra
sobrecarga, cabeça de apoio de aço ranhurada para evitar
R$ 143,67
06
Und
04
Vonder
deslizamento, fuso de aproximação à carga, capacidade de 3t. Curso
do pistão: 110mm, curso fuso: 60mm, altura máxima: 350mm, altura
mínima: 180mm.
Esmerilhadeira angular 4.1/2”850w:
Esmerilhadeira angular profissional, arrefecimento direto, tampa de
proteção antitorção, empunhadeira adequado para a palma da mão.
R$ 389,90
07
Und
02
Vonder
Tensão: 220V, potência nominal absorvida 850W, Nº de rotações
(sem carga) 11.000 r.p.m., rosca do eixo M14, 5/8”, diâmetro do
disco 115 mm. Interruptor de dois sentidos.
Esmerilhadeira angular 7”:
Esmerilhadeira Angular compacta 7", com capa de proteção com
trava. Possui engrenagens usinadas e estator com proteção de
R$ 645,42
08
resina, rolamentos com agulhas de alta qualidade e dupla vedação.
Und
02
Vonder
Tensão: 220V, potência nominal absorvida 2000W, Nº de rotações
(sem carga) 8500 r.p.m., rosca do eixo M14, diâmetro do disco 180
mm. Interruptor de dois sentidos.
Disco de lixa para esmerilhadeira angular 4.1/2”:
Disco de lixa com grão de oxido de alumínio , indicado para uso em
R$ 2,24
09
Cx
100
Fertak
esmerilhadeira. Diâmetro do disco:115mm grão 24. Caixa com 30
unidades.
Disco de corte fino para esmerilhadeira angular 4.1/2x1mm:
Corpo reforçado com malha de fibra de vidro, anel interno de aço
R$ 2,55
10
Und
300
Fertak
especial, diâmetro: 4.1/2" (115mm), furo: 7/8" (22,2mm), espessura:
3/64" (1mm), para corte de metal.
Disco abrasivo de desbaste para metal 4.1/2”x1/4x7/8:
Duas malhas de fibra de vidro externas, disco mais denso e menos
R$ 3,90
11
Und
300
Fertak
poroso, para desbaste de metal.
Diâmetro: 4-1/2”, espessura: 1/4" eixo: 7/8”.
Disco abrasivo de desbaste para metal 7”x1/4x7/8:
Duas malhas de fibra de vidro externas, disco mais denso e menos
R$ 7,88
13
Und
100
Fertak
poroso, para desbaste de metal.
Diâmetro: 7”, espessura: 1/4" eixo:7/8”.
Disco de borracha semirrígido para lixadeira 7":
15

20

Disco de borracha semirrígido, fabricado em borracha 100% natural.
Diâmetro de 7" (180mm). Velocidade máxima de trabalho: 6000
RPM, furo do disco: 5/8”
Acompanha porca de trava.
Broca para concreto com encaixe SDS Plus 8x260mm:
Aplicação: Concreto, alvenaria e pedras em geral
Material: Corpo em aço especial; Acabamento: Têmpera total no
corpo; Comprimento útil: 200mm; Comprimento total: 260mm;
Diâmetro: 8mm.

Und

10
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Und
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Worker

R$ 16,65

R$ 11,26
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21

22

23

24

25

26

29

31

32

33

35

Broca para concreto com encaixe SDS Plus 10x260mm:
Aplicação: Concreto, alvenaria e pedras em geral
Material: Corpo em aço especial; Acabamento: Têmpera total no
corpo; Comprimento útil: 200mm; Comprimento total: 260mm;
Diâmetro: 10mm.
Broca para concreto com encaixe SDS Plus 12.5x260mm:
Aplicação: Concreto, alvenaria e pedras em geral
Material: Corpo em aço especial; Acabamento: Têmpera total no
corpo; Comprimento útil: 200mm; Comprimento total: 260mm;
Diâmetro: 12.5mm.
Furadeira de impacto reversível 1/2" 750w com mandril:
Sistema de engrenamento helicoidal e interruptor eletrônico com préseleção de velocidade e comutador de sentido de giro. Botão-trava
para trabalhos contínuos e empunhadura emborrachada.
Tensão: 220V; Potência: 750W; Número de rotações (sem carga): 0
– 3.000 r.p.m; Potência útil: 351W; Mandril: 1/2” (13mm); Amplitude
de aperto: 13mm; Impactos por minuto: 0 – 48.000 min-1;
Amplitude de perfuração: # Concreto: 16mm # Madeira: 30mm # Aço:
13mm # Alvenaria: 18mm.
Broca SDS Plus tipo talhadeira 20x250mm:
Talhadeira de encaixe SDS para trabalhos de rompimentos,
demolições de alvenaria e concreto, restauração de juntas,
pavimentos e etc. 20mm x 250 mm.
Broca SDS Plus tipo ponteiro250mm:
Ponteiro de encaixe SDS para trabalhos de rompimentos,
demolições de alvenaria e concreto, restauração de juntas,
pavimentos e etc. comprimento de250 mm.
Jogo de broca aço rápido 04 peças - 06 a 12,5mm para metal:
Brocas de aço rápido com haste cilíndrica e ângulo de afiação: 118°
Diâmetro: 6,00mm, 8mm, 10mm e 12,5mm.
É feita em aço rápido (HSS) sob a norma internacional DIN 338.
Jogo de ponta montada 05 peças para furadeira – A1 a A5 (Grao 46):
Pedra de desbaste para acabamento fabricadas em óxido de
alumínio rosada. Grão 46, haste de 1/4"
A1 – 3/4 x 2.1/2" A2 – 1 x 1.1/4" A3 – 7/8 x 2.3/4" A4 – 1.1/4 x
1.1/4" A5 – 3/4 x 1.1/8".
Serra copo de videa para concreto 104mm:
Para furar tijolos, concreto, pisos, porcelanato, blocos de cimento,
para passar canos ou outras tubulações. Diâmetro: 104mm; Altura
do diamantado: 8mm; Altura do Corpo: 43mm; Tipo: Segmentada
RPM máxima: 3000; Tamanho da Haste: 15cm
Itens inclusos: 01 serra copo, 01 haste e 01 pino guia
Kit serra copo 6 peças para madeira 32 a 59mm:
Kit Serra Copo Aço Carbono para Madeira6pçs. Ideal para furos em
materiais moles como madeiras e compensados, plásticos e PVC,
borracha, gesso e fibrocimento. utilizada em furadeiras.
RPM (Rotação Máxima): 3.800; Kit com 6 serras mais o adaptador
com broca.
TAMANHOS: – Diâmetro: 1 1/4” (32 mm), 1 1/2” (38 mm), 1 3/4” (44
mm), 2 1/8” (54 mm), 2 5/16” (59 mm).
Rolo de lã de carneiro 10cm:
Rolo de lã 10 cm, com suporte com garfo. Fabricado com lã sintética
de poliéster, empunhadura ergonômica em plástico reforçado
utilizado para pequenas áreas e de difícil acesso.
Inversora de Solda 200A Monofásica 220v
Com corrente de solda ajustável de 10 a 200 para aplicações
profissionais, Solda com eletrodos de até 4,0m, incluindo celulósicos
e E7018., Soldagem TIG (GTAW) – Facilidade de abertura de arco
através da tecnologia liveTig, além de excelente estabilidade de arco
mesmo soldando chapas finas. Possui alças para transporte e painel
digital. Cabos longos com cabos porta eletrodo de 4m e garra obra
de 3m com conectores OKC 50. Função Arc Force e Hotstart Função automático para melhor abertura de arco, não deixando o
eletrodo colar na peça e ótima estabilidade do arco de Solda; Possui
sensor de proteção contra sobrecarga, Especificações técnicas:
Tensão: 220 V;Frequência: 50/60 Hz; Seção cabo de alimentação
(cobre): 3,25 mm² 40% do fator de trabalho: 200 A / 28V; 60% do
fator de trabalho: 163 A / 26,5V; 100% do fator de trabalho: 126 A /
25V; Faixa de Corrente: 10-200 A; Tensão de circuito aberto: 77 V;
Eficiência com corrente máxima: 80 % Dimensões: 153 x 401 x 273
mm; Peso: 7 kg; Grau de proteção da carcaça: IP21S; Grau de
isolamento: H; Corrente Nominal de Entrada: 38 A; Corrente Eficaz
Máxima: 24 A; Potencia Aparente: 8,36 KVA; Potência consumida:
6,2 KW; Transformador ecomendado: 10 KVA; Disjuntor ou Fusível
Retardado recomendado: 40 A; Temperatura de operação: 10 a 40
°C; Norma: IEC 60974-1.Acompanha: 1 Retificador/inversor; 1
conjunto porta-eletrodo (cabo com engate rápido e porta-eletrodo); 1

Und
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Lotus

Und
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Lotus

Und

02

Tramontina

Und

20

Lotus

Und

20
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Jg

10

Irwin

Jg

20

Worker

Und

10

Worker

Kit

10

Lotus

Und

100

Worker

Und

02

Worker

R$ 9,80

R$ 12,95

R$ 360,70

R$ 13,59

R$ 13,10

R$ 75,10

R$ 26,90

R$ 190,70

R$ 39,86

R$ 15,90

R$ 1.252,20
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conjunto garra obra (cabo com engate rápido e garra
negativa);Manual de operação.
Máscara de solda com alto escurecimento – tonalidade 11:
Alimentação por células solares com escurecimento automático.
Área de visão: 90 x 35 mm e dimensões do filtro: 110 x 90 x
9mm.Estágio claro: DIN 3; Estágio escuro: DIN 11; Peso aprox.: 480
gramas; Proteção do filtro: DIN 16; Temperatura de operação: -5°C ~
55°C; Tempo de resposta: 1/5000.
Eletrodo para ferro fundido 2.5mm:
Alma de níquel-ferro; soldagem de ferro fundido cinzento, maleável e
nodular, a frio ou com moderado pré-aquecimento. Corrente45-80 A;
Diâmetro 2.5 mm; Volts18-23 V. Embalagem a granel com peso
variado.
Eletrodo ok serralheiro E6013 2.5mm:
Eletrodo rutílico especial para aplicação em estruturas metálicas,
chapas galvanizadas e construções em geral, baixo índice de
respingos e escória de fácil remoção. Produz cordões com excelente
acabamento. Diâmetro: 2,50mm; Corrente: 75-110ª A; Tensão: 2030V; Resistência à tração: 480 – 520Mpa; Alongamento: 22 – 24%.
Embalagem a granel com peso variado.
Eletrodo E6013 3.25mm:
Eletrodo rutílico especial para aplicação em estruturas metálicas,
chapas galvanizadas e construções em geral, baixo índice de
respingos e escória de fácil remoção. Produz cordões com excelente
acabamento. Diâmetro: 3,25mm; Corrente: 85-160ª; Tensão: 20-30V;
Resistência à tração: 480 – 520Mpa; Alongamento: 22 – 24%.
Embalagem a granel com peso variado.
Eletrodo E7018 2.5mm OK:
Utilizado em reparos navais, estruturas metálicas, vasos de pressão,
plataformas e aços de composição desconhecida. Diâmetro do
eletrodo: 2,50 mm; Atende norma: AWS E7018; Posições de
soldagem: Plana, horizontal, vertical ascendente, sobre-cabeça e
angular; Faixa de corrente do eletrodo: 65 - 105 A; Tensão do
eletrodo: 20 V a 30 V. Embalagem a granel com peso variado.
Chave de grifo americana 14":
Chave Americana para tubos
Comprimento: 14" – 455mm; Mandíbula resistente a quebras e
deformações com dentes endurecidos para melhor pegada e cabeça
em formato de martelo.Fácil regulagem, fácil de girar e dom
tratamento especial para alta durabilidade.
Chave de grifo americana 18":
Chave Americana para tubos
Comprimento: 18" - 460mm; Mandíbula resistente a quebras e
deformações com dentes endurecidos para melhor pegada e cabeça
em formato de martelo.Fácil regulagem, fácil de girar e dom
tratamento especial para alta durabilidade.
Chave de grifo americana 24":
Chave Americana para tubos
Comprimento: 24" – 609mm; Mandíbula resistente a quebras e
deformações com dentes endurecidos para melhor pegada e cabeça
em formato de martelo.Fácil regulagem, fácil de girar e dom
tratamento especial para alta durabilidade.
Piso metálico para andaime tubular:
O piso metálico para andaime de 1,5 m. Com furos e ranhuras que
impedem o acúmulo de água, e tornam a superfície antiderrapante.
Largura de 0,35m e comprimento de 1,5 m para apoio sobre as
travessas do andaime, travado por grampo metálico tipo gancho.
Andaime tubular 1,5mx1,00m:
Sistema de acesso para realização de serviços de engenharia e
apoio para indústria da construção, entre outras. Dimensões: 1,50 x
1,00 m; diâmetro de 1 1/4 " = 3,18 cm com parede de 2,65mm.
Roldana de metal 20 cm com gancho:
Roldana metálica com gancho e com diâmetro de 20 cm para
elevação de cargas até 100 kgs.
Rodizio para andaimes:
A roldana para andaime com roda de poliuretano e fabricada em aço
galvanizado com medidas 6" x 2". Sua roda é coberta com
poliuretano, possui tubo de encaixe de 09 cm e capacidade de carga
de 500kgf.A roldana para andaime, além de giratória ela também
possui sistema de freio, eixo com bucha 3/4 “, parafuso do eixo 1/2 e
roda em alumínio fundido ou ferro fundido revestida em poliuretano
ou borracha e rotação por rolamento esférico na base de giro com
bico de graxa e rolamento cilíndrico no centro da roda com bico de
graxa

Und
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Und
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R$ 178,00

R$ 88,00

R$ 23,95

R$ 23,90

R$ 19,80

R$ 59,65

R$ 82,80

R$ 125,00

R$ 228,00

R$ 132,00
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R$ 198,00
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Escada multifuncional 4x4 com 16 degraus em alumínio:
Escada multifuncional 4x4 com 16 degraus 9X1. São 9 escadas em
uma só, máxima resistência.
Estrutura em alumínio com catracas e travamento automático na
extensão. Sapatas com base anti-derrapante. É uma escada estável
que oferece diversas possibilidades funcionais, Compacta e
totalmente dobrável com largura da barra estabilizadora: 71cm

Alicate universal 8” Super kraft:
Alicate para eletricista isolado ate 1000 volts. Desenvolvido em aço
vanádio, empunhadura em polímero anti-chamas e com acabamento
escurecidos e faces lixadas. Produzido de acordo com as normas
NBR 9699 e de segurança NR 10. Suas arestas de corte longas
permitem o corte em ampla gama de cabos. Podendo corta fios e
malhas de cobre sem deixar rebarbas. Possui dispositivo para
prensar terminais de até 10 mm sem isolação, com ranhuras
cruzadas nas faces dos mordentes garante maior aderência no
agarre de cabos e fios em geral e capas isolantes.
Macho manual para rosca em aço rápido M3 x 0.5mm:
Os machos são utilizados para gerar roscas internas em furos.Corpo
em aço rápido HSS usinado e temperado com acabamento polido;
Tamanho M3 x 0.5m, rosca grossa.
Macho manual para rosca em aço rápido M4 x 0.7mm:
Os machos são utilizados para gerar roscas internas em furos.Corpo
em aço rápido HSS usinado e temperado com acabamento polido;
Tamanho M4 x 0.7mm, rosca grossa.
Macho manual para rosca em aço rápido M5 x 0.8mm:
Os machos são utilizados para gerar roscas internas em furos.Corpo
em aço rápido HSS usinado e temperado com acabamento polido;
Tamanho M5 x 0.8m, rosca grossa.
Macho manual para rosca em aço rápido M6 x 1.0mm:
Os machos são utilizados para gerar roscas internas em furos. Corpo
em aço rápido HSS usinado e temperado com acabamento polido;
Tamanho M6 x 1.0mm, rosca grossa.
Macho manual para rosca em aço rápido M8 x 1.25mm:
Os machos são utilizados para gerar roscas internas em furos. Corpo
em aço rápido HSS usinado e temperado com acabamento polido;
Tamanho M8 x 1.25m, rosca grossa.
Macho manual para rosca em aço rápido M10 x 1.5mm:
Os machos são utilizados para gerar roscas internas em furos. Corpo
em aço rápido HSS usinado e temperado com acabamento polido;
Tamanho M10 x 1.5m, rosca grossa.
Macho manual para rosca em aço rápido M12 x 1.75mm:
Os machos são utilizados para gerar roscas internas em furos. Corpo
em aço rápido HSS usinado e temperado com acabamento polido;
Tamanho M12x 1.75mm, rosca grossa.
Jogo de Chaves Allen tipo Canivete com 7 Peças de 2 a 8mm:
Jogo tipo canivete de Chaves Hexagonais é composto por 7peças
feitas em aço Vanadium, com acabamento escurecido e armação
produzida em polipropileno ou metal, garantindo maior resistência.
Indicadas para parafusos com sextavado interno. Jogo composto por
07 chaves hexagonais. Medidas: 2mm; 2,5mm; 3mm; 4mm; 5mm;
6mm e 8 mm.
Jogo de Chaves Torx tipo Canivete com 8 Peças:
Jogo tipo canivete de chaves perfil torx em aço Vanádium e
fosfatizadas. Suporte para as chaves em polipropileno ou metal e
marcação das medidas no suporte. Contém 8 chaves torx, nas
medidas: T9; T10; T15; 20; T27; T30; T40; T25
Adesivo epóxi profissional para colagens:
Indicado para reparos e colagens de pequenas superfícies de
materiais lisos, porosos como metais e outros materiais. Resiste a
temperaturas de até 70°C; Cura inicial: 90 minutos e cura total: 24
horas. Conteúdo: 23g
Composição: Componente A (resina): Resina epóxi; Componente B
(endurecedor):
Endurecedor:
N,N-Dimetildipropilenotriamina,
trietilenotetramina.
Chave combinada nº 08
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm
Chave combinada nº 10
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.
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Chave combinada nº 11
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm
Chave combinada nº 12
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.
Chave combinada nº 13
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.
Chave combinada nº 14
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas. Inclinação em relação ao
corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina. Acabamento niquelado
comprimento mínimo de 250mmChave combinada com um lado boca
e outro Unit Drive (parte central do sextavado) com as mesmas
medidas em aço vanádio. Inclinação em relação ao corpo: boca 15º
e Unit Drive 10º. Parede fina. Acabamento niquelado comprimento
mínimo de 250mm.
Chave combinada nº 15
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm
Chave combinada nº 16
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm
Chave combinada nº 17
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.
Chave combinada nº 18
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.
Chave combinada nº 19
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.
Chave combinada nº 20
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 250mm.
Chave combinada nº 23
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 500mm.
Chave combinada nº 24
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 500mm
Chave combinada nº 25
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 500mm
Chave combinada nº 28
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 500mm
Chave combinada nº 36
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
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em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 500mm
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Chave combinada nº 41
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 500mm
Chave combinada nº 50:
Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive (parte central
do sextavado) com as mesmas medidas em aço vanádio. Inclinação
em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive 10º. Parede fina.
Acabamento niquelado comprimento mínimo de 500mm
Serra mármore 1500w para cortes a seco:
A Serra Mármore possui 1500W de potência e 12.200 rotações por
minuto, é utilizada para realizar cortes em concreto, pedras,
mármore, granito, azulejos e porcelanatos. Diâmetro do disco de 125
mm, duas chaves sextavadas interiores, uma de boca e uma allen.
Disco de corte de madeira, para serra mármore:
Disco especial para madeira com grãos de carbureto de tungstênio.
Rápido, fácil e seguro, diâmetro externo de 115mm.
Disco diamantado standard turbo, para serra mármore:
Disco Diamantado Standard para uso em serra mármore. Indicado
para materiais de construção em geral, concreto armado, tijolo, pedra
calcária, granitos, mármores, telhas, entre outros. Diâmetro externo
de 110mm.
Jogo de soquete sextavado 1/2” – 10 a 32mm
Jogo de Soquetes Sextavados 1/2".
Estojo termoplástico. Jogo composto por 23 peças, sendo: Soquetes: 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ;
23 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm. - Catraca. - Cabo T. - Extensão 5" , 10". Junta Universal.
Kit moto esmeril de bancada 6" 400w
Moto Esmeril de Bancada 6", 1/2CV voltagem de 220v. Rebolo reto
6" x 3/4", grão 60 e lixa circular de aço 6". Protetores de cavacos
transparente e ajustável e Duas Mesas de apoio ajustável para
desbaste ou afiação.
Lixa circular de aço 6" para motoesmaril:
Escova circular Indicada para limpeza de peças em geral. Utilizada
em motoesmeril. Aço carbono/latonado com cerdas onduladas e
diâmetro do furo de ¾".
Escova de aço tipo copo 3" com haste de ¼":
Escova tipo copo com haste
Indicada para limpeza de peças em geral. Utilizada em furadeiras.
Possui acabamento latonado que proporciona boa resistência à
oxidação e diâmetro da haste de ¾".
Escova manual de aço 4 fileiras e cabo de plástico:
Escova manual com cabo de plástico indicada para limpeza de peças
em geral. Cerdas em aço carbono/polido.
Lavadora de alta pressão 1800w
Lavadora monofásica 220v com dispositivo contra superaquecimento
do motor, equipada com rodas de 180 mm e alça ergonômica.
Pressão máxima: 1.900 psi e moderno sistema de Stop total, que
desliga o motor e alivia a pressão interna através da liberação do
gatilho. Acompanha: pistola de alta pressão com trava, ponteira
turbo, ponteira para regular o jato de saída de água, mangueira de
alta pressão com 5m, filtro para sucção de água, dispositivo interno
para aplicação de sabão, engate rápido e manual de instruções.
Kit irrigação 3 micro aspersores para jardins e gramados:
Kit composto por: Conector para torneira 1/2'' e 3/4''. Conector
engate rápido (ER) para mangueira 1/2'': 1 unidade
Conector para microtubo 4mm: 2 unidades. Adaptador fim de linha
13mm: 1 unidade Tubo de polietileno (PELBD 0437): 15m, Conector
tê 4mm: 2 unidades Estaca: 3 unidades Microaspersor MFM 43 LPH
azul: 3 unidades Vazador 4mm: 1 unidade
Mangueira para irrigação perfurada 25mm ou 1":
Pressão de serviço: 0,2 a 0,8 Kgf/cm2. Distância entre emissores:
0,15 a 1,05mDiâmetro dos emissores: 0,3 mm. Diâmetro da
mangueira: 28mm Espessura da parede: 0,20 mm/200µ. Rolo com
100m
Bico presilha para encher pneus:
Para calibradores eletrônicos digitais e balanças mecânicas sem
retenção do ar (passagem livre), Espiga para mangueira de 1/4"
Comprimento da espiga: 22mm. Gatilho construído em uma só peça
para maior resistência
Mangueira para compressor de ar com engate macho conector 1/4":
Mangueira de borracha e ponta de metal, 5/16" com engate macho e
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conector para 1/4", pressão 16 bar (300 psi), comprimento de 15m
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Engate rápido fêmea, para compressor de ar
Fabricado em aço e utilizados em sistemas de ar-comprimido,
equipamentos de pintura e lubrificação, calibradores, ferramentas
pneumáticas, etc. Diâmetro interno: 1/4 “,Vedação: Borracha Nitrílica
, Molas: aço DIN 17223/64C, Pressão máx. trabalho: 250 lbs/ pol2/
16bar.
Bico de limpeza acionado por botão, para compressor de ar:
Corpo em metal e válvula em latão. Rosca de entrada de ar: 1/4"
NPT e bico curto.
Bico soprador de ar com mangueira, acionado por botão:
Corpo em alumínio e válvula em latão. Rosca de entrada de ar:
1/4"NPT,bico curto e mangueira de boa qualidade.
Pistola para pintura por gravidade com caneca de alumínio de 500ml
e bico de 1.5mm:
Tipo gravidade com caneca em alumínio com tampa rosqueável e
corpo da pistola com acabamento polido. Entrada de ar: ¼", incluso
adaptador e engate rápido. Regulagem de abertura do leque e vazão
de ar.
Compressor de ar 100 litros 2HP 140psi:
Motor 2,0 HP de 220v com proteção: Circuito de parada automática
integrado e proteção térmica no motor
Faixa de pressão nominal 140 (lbf/pol) Equipado com regulador de
pressão, indicadores de pressão do reservatório e saída e sistema
de acionamento do motor por pistão. Equipado com rodas, dreno do
óleo, visor do óleo, alça de transporte, protetor de correia, plug de
reposição do óleo.
Chave Ajustavel/Inglesa 8”.
Aço liga de alta resistência, Tipo Fosfatizada
Caixa para ferramentas “safona” com 5 gavetas:
Confeccionada em chapa reforçada de aço especial, comprimento de
500mm, largura de 200 mm e altura de 230mm, com capacidade de
25kg. Estrutura e alça com acabamento em pintura padrão,
articulação com acabamento niquelado e cromado, caixa resistente e
soldada, furo com diâmetro de 8,3 mm para utilização de cadeado
(não incluso).
Alicate Prensa Terminais Pino Tubular 8”:
Material do corpo do alicate em Aço carbono, Conta com sistema de
catraca que libera o terminal após atingir a pressão pré estabelecida.
Trena de aço 10M:
Fita em Aço com graduação em milímetros, centímetros e polegadas,
fita com trava que facilita a leitura, alça em nylon e presilha para
cinto, auxiliando no transporte e segurança durante o uso.
Fita Isolante Alta Tensão 19mm x 10m:
Para uso profissional, com proteção UV. Utilizada para isolação
primária de fios e cabos para baixa, média e alta tensão. Isolação
primária de fios, cabos, emendas, terminais e terminações com
classe de tensão de até 69 kV· Atua como isolante elétrico nas
emendas e terminações de cabos que possam atingir a temperatura
de 90°C· Cor: Cinza; Espessura: 0,76 mm; Materiais: Borracha de
Etileno Propileno.
Fita Isolante baixa Tensão 19mm x 20m:
Fita Isolante Classe A - Uso Profissional utilizada para Isolação de
fios e cabos elétricos até 750V. Atua como camada protetora contra
raios UV (UltraVioleta Classe de temperatura de 105ºC
Motobomba à gasolina 2" 7,0 hp com motor 4 tempos:
Bomba autoescorvante, ou seja, ela consegue fazer a sucção da
água mesmo contendo ar dentro da tubulação, com isso, pode-se
eliminar a válvula de fundo de poço. Tipo de motor a combustão:4
tempos Combustível: gasolina comum Potência: 7,0 hp - 212 cm³
(cc) Vazão máxima da motobomba: 36 m³/hora Sucção máxima da
motobomba: 8,0 m
Recalque máximo da motobomba: 25,0 m Consumo aproximado do
motor da motobomba: 1,8 litros/hora Capacidade do tanque de
combustível da motobomba: 3,6 litros Capacidade de óleo no cárter:
0,5 litro Diâmetro do tubo de entrada da motobomba: 50 mm
Diâmetro do tubo de saída da motobomba: 50 mm Sistema de
partida: manual retrátil Sistema de ignição: transistorizado magneto
Temperatura do ambiente de trabalho: -15 °C a +40 °C.
Passa fios com alma de aço, 20m.
Facilitador para passagem de fios e cabos; Ponta de tração soldada
(Mega forte); Cabo de aço revestido de popipropileno (altamente
resistente); 20 metros.
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Ferro de solda 50w 220V
Potencia mínima de 50W, Aquecimento Rápido, Resistencia de
cerâmica com filamento de níquel-cromo, ponta com núcleo de
cobre, coberta de ferro e revestimento de estanho, Temperatura
nominal +-500°C.
Solda em tubo
Base de estanho, 25 gramas, resina ativa, diâmetro 1mm.
Sugador de solda
Corpo antiestático, confeccionado em plástico, Material interno em
ferro, Bico de Teflon, Sucção de 29cmHg
Pistola de graxa para rolamentos:
Para uso com cartuchos de 400 g. Estrutura estriada para uma
aderência firme e segura. O aço de alta qualidade, resistente a
mossas, que permita fácil colocação do cartucho; Pressão máxima
de 40 MPa (5.800 psi);volume/curso: 1,5 cm³ (0,092 pol.³ )
volume/curso; Comprimento: 380 mm (14.9 in).
Graxa para rolamentos:
Graxa com boa resistência a lavagem por água e estabilidade ao
cisalhamento com características antioxidante, anticorrosiva e
antidesgaste utilizada em rolamentos e mancais planos de
equipamentos industriais. Temperatura de Operação: -20ºC a 120ºC.
Óleo pneumático ISO 10
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Utilizado em redes de ar comprimido para lubrificação de
ferramentas pneumáticas. Viscosidade ISO VG 10.
154

Lubrifica e protege partes móveis de máquinas e equipamentos de ar
comprimido, evitando corrosão/oxidação e preservando juntas e
mangueiras. Tem baixa viscosidade, proporcionando fácil arraste e
alta estabilidade. Tolerante a altas pressões e é antiespumante.

R$ 40,00

R$ 10,80
R$ 25,00

R$ 189,00

R$ 33,70

R$ 39,80

São Gonçalo do Amarante, 11 de março de 2020.
Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente do SAAE
PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019.
EXTRATO ARP N° 04/2020
OBJETO: fornecimento de combustíveis diversos (gasolina comum, diesel comum, diesel S 10
NOME: AUTO POSTO SÃO TOME LTDA
ENDEREÇO: AV: BACHAREL TOMAZ LANDIM N° 1340 – OLHO DÁGUA –SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – CEP: 59.295-569
CNPJ: 04.839.900/0001-88
E-MAIL: ivoloopes@gruposaotome.com.br
LOTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA
QTD
DESCONTO (%)
Gasolina Comum
01
LITRO
60.000
I

02
03

Diesel Comum
Diesel S 10

LITRO

35.000

LITRO

10.000

4,1%

São Gonçalo do Amarante, 31 de Janeiro de 2020.
Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente do SAAE

LEGISLATIVO/LICITAÇÃO
LEGISLATIVO
LEGISLATIVO/LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 92/2020.

PORTARIA Nº 93/2020.

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - EXONERAR, SANDRA MARIA GALVÃO DE MELO MENDES
CORRÊA do cargo de Assessor II.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições
em contrário.

A Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante RN, no
uso das atribuições que lhes são conferidas e, especialmente na conformidade do
Inciso IX, Art. 21, do Regimento Interno da Casa;
RESOLVE,
Art. 1º - NOMEAR, IRANDRÉ GAMELEIRA DO RÊGO para exercer em
comissão, o cargo de Assessor II integrante da estrutura de pessoal do gabinete de
Vereador deste poder, criado pela Lei nº 1.362/2012 de 19 de dezembro de 2012.
Art.2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 12
de março de 2020, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo do Amarante-RN, 11 de março de 2020.
São Gonçalo do Amarante-RN, 11 de março de 2020.
EDSON VALBAN TINOCO DE OLIVEIRA
Presidente

EDSON VALBAN TINOCO DE OLIVEIRA
Presidente
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11 DE MARÇO DE 2020

LEGISLATIVO/LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação nº 005/2020
Processo Administrativo nº 095/2020
Respaldado no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico, objeto
do Processo Administrativo nº 095/2019, AUTORIZO a contratação direta, através da
dispensa de licitação nº 005/2020, visando a Contratação de empresa no ramo de
plantas e flores naturais para futuras aquisições de arranjos de flores de tipos variados
para ornamentação das dependências da Câmara, junto a FLORES ONLINE
FLORICULTURA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.254.526/0001-10, com
valor Global R$ 14.160,00 (Quatorze Mil Cento e Sessenta Reais).
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93 DETERMINO a
publicação da presente ratificação no Jornal Oficial do Estado, para que produza os
efeitos legais.
Publique-se e cumpra-se.
São Gonçalo do Amarante, 10 de fevereiro de 2020.
Edson Valban Tinôco Oliveira
Vereador Presidente

