
 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 
HOMOLOGAÇÃO 

 

 

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

aquisição de braços de luz e outros materiais elétricos, conforme edital, 

HOMOLOGO o objeto do presente certame às empresas:  

1) R. D. VELANI - ELÉTRICA, CNPJ nº 21.329.429/0001-05, para os 

seguintes itens: item 01 (braço iluminação pública) pelo valor de R$ 
1.150,00 a unidade; item 10 (lâmpada compacta espiral, 105W X 220V – E-
40) pelo valor de R$ 89,00 a unidade; item 11 (tartaruga de policarbonato) 
pelo valor de R$ 17,50 a unidade; item 13 (contator 63A) pelo valor de R$ 
133,90 a unidade; item 14 (disjuntor bipolar 16A) pelo valor de R$ 15,00 a 

unidade; item 15 (trilho para 4 disjuntores) pelo valor de R$ 4,40 a unidade; 

item 16 (terminal olhal) pelo valor de R$ 0,50 a unidade; item 17 (terminal 
tubular) pelo valor de R$ 0,57 a unidade; item 19 (dispositivo proteção 
contra surto DPS) pelo valor de R$ 26,40 a unidade.  
2)  RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA, CNPJ nº 13.322.944/0001-27, para os seguintes itens: 

item 02 (cabo flexível 4mm preto) pelo valor de R$ 1,12 o metro; item 03 
(cabo flexível 4mm vermelho) pelo valor de R$ 1,12 o metro; item 04 (cabo 
flexível 4mm amarelo) pelo valor de R$ 1,12 o metro; item 05 (cabo flexível 
4mm verde) pelo valor de R$ 1,12 o metro; item 8 (caixa para disjuntor 
sobrepor) pelo valor de R$ 9,45 a unidade; item 09 (lâmpada halogena 
bulbo) pelo valor de R$ 3,48 a unidade; item 12 (timer temporizador digital) 
pelo valor de R$ 89,90 a unidade; item 18 (disjuntor DIN 63A) pelo valor de 

R$ 16,08 a unidade.  

Os itens 06 (disjuntor bipolar 15A – NEMO) e 07 (disjuntor bipolar 15A – 

DIN) foram considerados fracassados pelo Pregoeiro. 

2. Publique-se. 

3. Cumpra-se. 

 

 

Ibitinga, 31 de março de 2020. 

 

 

 

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES 
Prefeita Municipal 

 


