
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 061/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3594/2022 

OFERTA DE COMPRA nº 834400801002022OC00073 

 

HOMOLOGAÇÃO 

 

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto a 

aquisição de materiais elétricos, conforme edital, HOMOLOGO o objeto do 

presente certame às licitantes vencedoras: a) ZL – ELETROTUDO 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ nº 07.050.899/0001-04, para os itens: 

01 “Abraçadeira de nylon 25cm”, pelo valor de R$ 0,18 a unidade; 02 

“Abraçadeira tipo U 1.1/4”, pelo valor de R$ 0,60 a unidade; 04 “Bucha SX 6mm 

+ parafuso Philips”, pelo valor de R$ 0,40 a unidade; 07 “Conector derivação 

perfurante isolado 150-35mm”, pelo valor de R$ 15,95 a unidade e 14 “Luva PVC 

de 1.1/4”, pelo valor de R$ 1,00 a unidade; b) CONTATTOS RIO PRETO 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ nº 18.237.962/0001-24, para os itens: 

03 “Braquete 1 polo e isolador”, pelo valor de R$ 15,00 a unidade; 06 “Conduíte 

de 2 Pol.” pelo valor de R$ 4,85 o metro;  08 “Conector split bolt 35mm” pelo 

valor de R$ 7,50 a unidade; 09 “Conector split bolt 50mm” pelo valor de R$ 10,50 

a unidade; 10 “Conector split bolt 70mm” pelo valor de R$ 12,00 a unidade; 12 

“Curva PVC 90 x 1.1/4” pelo valor de R$ 4,00 a unidade; 13 “Haste de 

aterramento 5/8" x 2,00m sem rosca” pelo valor de R$ 39,20 a unidade e 16 “Split 

bolt 16" - conector tipo parafuso fendido para cabo 16mm” pelo valor de R$ 3,90 

a unidade; c) LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS, CNPJ nº 29.953.468/0001-82, para os itens: 05 “Caixa 

condulete PVC 1.1/4 com tampa”, pelo valor de R$ 54,00 a unidade e 11 

“Conector torção rosca isolado 2,5 a 10,0mm”, pelo valor de R$ 0,58 a unidade; 

d) COMERCIAL ELETRICA SÃO PAULO LTDA, CNPJ nº 

62.440.326/0001-97, para o item 15 “PVC eletroduto 1.1/4” pelo valor de R$ 

18,00 a unidade; e) BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME, 

CNPJ nº 17.055.604/0001-38, para os itens: 17 “Terminal compressão 25mm” 

pelo valor de R$ 1,94 a unidade; 18 “Terminal compressão 95mm” pelo valor de 

R$ 7,40 a unidade; 19 “Terminal de compressão 16mm” pelo valor de R$ 1,29 a 

unidade; 20 “Terminal de compressão 50mm” pelo valor de R$ 3,85 a unidade; 21 

“Terminal de compressão 70mm” pelo valor de R$ 5,80 a unidade; 22 “Terminal 

de compressão 35mm” pelo valor de R$ 2,15 a unidade; 23 “Terminal tubular para 

cabo 10mm flexível” pelo valor de R$ 0,25 a unidade; 24 “Terminal tubular para 

cabo 16mm flexível” pelo valor de R$ 0,27 a unidade; 25 “Terminal tubular para 



 

 

cabo 4mm” pelo valor de R$ 0,12 a unidade e 26 “Terminal tubular para cabo 

6mm” pelo valor de R$ 0,18 a unidade; 

2. Publique-se. 

3. Cumpra-se. 

 

Ibitinga, 28 de junho de 2022 

 

 

 

 

Cristina Maria Kalil Arantes 

Prefeita Municipal 
 


