
 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº 069/2019 
Processo Administrativo nº 7019/2019 

 
HOMOLOGAÇÃO 

 
 
1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como 
objeto o registro de preços para aquisições futuras e parceladas de 
materiais elétricos, conforme edital, HOMOLOGO o objeto do 
presente certame às empresas:  
a) V.B. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ nº 
27.675.543/0001-65, para os seguintes itens: item 01 (barra de 
eletroduto galvanizado 1 ½” x 3m) pelo valor de R$ 31,20 a barra; 
item 02 (barra de eletroduto galvanizado 1” x 3m) pelo valor de R$ 
14,20 a barra; item 03 (barra de eletroduto galvanizado ¾” x 3m) pelo 
valor de R$ 10,60) a barra; item 29 (conduite corrugado 2”) pelo valor 
de R$ 2,05 o metro; item 30 (condulete metálico 1 ½”) pelo valor de 
R$ 14,70 a unidade; item 31 (condulete metálico ¾”) pelo valor de R$ 
3,90 a unidade; item 32 (condulete metálico 1”) pelo valor de R$ 6,50 
a unidade; item 36 (eletroduto PVC rígido 3” x 3m) pelo valor de R$ 
34,00 a barra; item 37 (elo fusível 15K) pelo valor de R$ 3,00 a 
unidade; item 38 (elo fusível 5H) pelo valor de R$ 2,70 a unidade; 
item 39 (fita isolante 20m) pelo valor de R$ 3,30 o rolo; item 44 
(lâmpada LED bulbo, 12W, E27, bivolt, 6500K, cor branca) pelo valor 
de R$ 6,90 a unidade; item 52 (lâmpada Ultra LED 40W, 6500K, 
bivolt) pelo valor de R$ 33,46 a unidade; item 53 (lâmpada vapor 
sódio 250W x 220V, tubular) pelo valor de R$ 16,41 a unidade; item 
55 (módulo de interruptor paralelo) pelo valor de R$ 2,70 a unidade; 
item 56 (módulo de interruptor simples) pelo valor de R$ 2,00 a 
unidade); item 57 (módulo de tomada 10A condulete, branca) pelo 
valor de R$ 2,00 a unidade; item 58 (módulo de tomada 10A 
condulete, vermelha) pelo valor de R$ 2,10 a unidade; item 59 
(módulo de tomada 20A condulete, branca) pelo valor de R$ 2,20 a 
unidade; item 60 (módulo de tomada 20A condulete, vermelha) pelo 
valor de R$ 2,20 a unidade; item 61 (módulo tomada 10A, branca) 
pelo valor de R$ 2,00 a unidade; item 62 (módulo tomada 10A, 
vermelha) pelo valor de R$ 2,10 a unidade; item 63 (módulo tomada 
20A, branca) pelo valor de R$ 2,20 a unidade; item 64 (módulo 
tomada 20A, vermelha) pelo valor de R$ 2,20 a unidade; item 66 
(placa condulete 1” para 1 módulo) pelo valor de R$ 2,35 a unidade; 
item 67 (placa condulete 1” para 2 módulos separados) pelo valor de 



 

 

 

R$ 2,35 a unidade; item 68 (placa condulete ¾” para 1 módulo) pelo 
valor de R$ 1,75 a unidade; item 69 (placa condulete ¾” para 2 
módulos separados) pelo valor de R$ 1,75 a unidade; item 70 (placa 
de 1 módulo) pelo valor de R$ 1,20 a unidade; item 71 (placa de 2 
módulos separados) pelo valor de R$ 1,20 a unidade; item 72 (placa 
de 3 módulos) pelo valor de R$ 1,20 a unidade; item 76 (tampa cega 
para condulete ¾”) pelo valor de 1,80 a unidade e item 80 (terminal de 
pressão 954mm) pelo valor de R$ 5,90 a peça. 
b) RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ nº 13.322.944/0001-27, 
para os seguintes itens: item 06 (cabo cobre flexível 95mm Isol 1KV, 
cor azul) pelo valor de R$ 35,00 o metro; item 08 (cabo flexível 
1,5mm, azul) pelo valor de R$ 0,46 o metro; item 09 (cabo flexível 
1,5mm, branco) pelo valor de R$ 0,46 o metro; item 10 (cabo flexível 
1,5mm, amarelo) pelo valor de R$ 0,46 o metro; item 11 (cabo 
flexível 1,5mm, preto) pelo valor de R$ 0,46 o metro; item 12 (cabo 
flexível 1,5mm, verde) pelo valor de R$ 0,46 o metro; item 13 (cabo 
flexível 1,5mm, vermelho) pelo valor de R$ 0,46 o metro; item 40 
(fita isolante classe B, 20m) pelo valor de R$ 15,37 o rolo; item 43 
(lâmpada LED bulbo 30W, E27, 6500K, bivolt, cor branca) pelo valor 
de R$ 24,71 a unidade; item 45 (lâmpada LED bulbo, 15W, E27, 
bivolt, 6500K, cor branca) pelo valor de R$ 8,21 a unidade; item 46 
(lâmpada bulbo LED 15W, cor branca) pelo valor de R$ 8,21 a 
unidade; item 47 (lâmpada LED bulbo, 20W, E27, bivolt, 6500K, cor 
branca) pelo valor de R$ 15,10 a unidade; item 48 (lâmpada LED 
50W, bulbo, E37) pelo valor de R$ 42,57 a unidade; item 49 (lâmpada 
LED T8 18W, 6000K, 1,20m) pelo valor de R$ 12,87 a unidade; item 
50 (lâmpada LED tubular, 10W, bivolt) pelo valor de R$ 10,00 a 
unidade; item 51 (lâmpada LED tubular, 18W, bivolt) pelo valor de 
R$ 12,80 a unidade; item 54 (luminária LED tubular, 40W, Slim) pelo 
valor de R$ 24,75 a unidade e item 65 (para-raio polimérico 15KV) 
pelo valor de R$ 150,00 a unidade. 
c) INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E 
HIDRÁULICA EIRELI, CNPJ nº 19.521.237/0001-46, para os 
seguintes itens: item 04 (cabo cobre 50mm² NU) pelo valor de R$ 
18,50 o metro; item 07 (cabo cobre flexível 95mm Isol 1KV, cor 
preta) pelo valor de R$ 34,65 o metro; item 74 (tampa cega para 
condulete 1 ½”) pelo valor de R$ 2,40 a unidade; item 75 (tampa cega 
para condulete 1”) pelo valor de R$ 2,40 a unidade; item 77 (tampão 
PVC condulete 1 ½”) pelo valor de R$ 0,40 a unidade; item 78 



 

 

 

(tampão PVC condulete 1”) pelo valor de R$ 0,40 a unidade e item 79 
(tampão PVC condulete ¾”) pelo valor de R$ 0,35 a unidade. 
d) JEIZIANI ALVES DA SILVA MATERIAIS ELÉTRICOS – 
ME, CNPJ nº 33.022.812/0001-97, para o seguinte item: item 35 
(disjuntor tripolar 200A) pelo valor de R$ 124,87 a unidade. 
e) MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA – ME, CNPJ nº 
19.099.184/0001-17, para os seguintes itens: item 14 (cabo flexível 
2,5mm, azul) pelo valor de R$ 0,66 o metro; item 15 (cabo flexível 
2,5mm, preto) pelo valor de R$ 0,66 o metro; item 16 (cabo flexível 
2,5mm, vermelho) pelo valor de R$ 0,66 o metro; item 17 (cabo 
flexível 2,5mm, amarelo) pelo valor de R$ 0,66 o metro; item 18 
(cabo flexível 2,5mm, branco) pelo valor de R$ 0,66 o metro; item 19 
(cabo flexível 2,5mm, verde) pelo valor de R$ 0,66 o metro; item 20 
(cabo flexível 6mm, azul) pelo valor de R$ 1,55 o metro; item 21 
(cabo flexível 6mm, branco) pelo valor de R$ 1,55 o metro; item 22 
(cabo flexível 6mm, preto) pelo valor de R$ 1,55 o metro; item 23 
(cabo flexível 6mm, verde) pelo valor de R$ 1,55 o metro; item 24 
(cabo flexível 6mm, vermelho) pelo valor de R$ 1,55 o metro; item 25 
(cabo flexível 6mm, amarelo) pelo valor de R$ 1,55 o metro; item 26 
(cabo quadruplex 35mm²) pelo valor de R$ 11,04 a unidade; item 42 
(lâmpada LED 12W, bivolt) pelo valor de R$ 7,56 a unidade e item 73 
(reator vapor sódio 200W uso externo) pelo valor de R$ 43,56 a 
unidade. 
2. Os itens 05 (cabo cobre coberto 16mm, XLPE, 15KV); 27 (caixa 
magnética com partida manual, eletromagnética); 28 (cobertura bucha 
transformador); 33 (conector unha AL CN 10); 34 (conector derivação 
perfurante) e 41 (haste terra cantoneira 2400mm) foram considerados 
DESERTOS pelo Pregoeiro. 
3. O item 81 (ventilador oscilante de parede, 60cm) foi considerado 
FRACASSADO pelo Pregoeiro.                               
4. Registrem-se os preços. 
5. Cumpra-se. 
 
Ibitinga, 03 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
CRISTINA MARIA KALIL ARANTES 
Prefeita Municipal 

 
 


