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COMISSÃO PERMANENTE DE 
CONTRATAÇÕES  

    
 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº. 030/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2023- PP  
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Mesa 
Diretiva da Câmara Municipal de Suzano HOMOLOGOU o julgamento 
do certame realizado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
030/2023, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
PARA USO NESTA EDILIDADE, à empresa ELETRO HIDRAULICA 
SUZANO LTDA:  
Item 01: com o menor valor unitário de R$ 7,11 (sete reais e onze 
centavos). 
Item 02: com o menor valor unitário de R$ 51,90 (cinquenta e um reais 
e noventa centavos) 
Item 03: com o menor valor unitário de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e 
noventa centavos).  
item 04: com o menor valor unitário de R$ 0,65 (sessenta e cinco 
centavos) 
item 05: com o menor valor unitário de R$ 8,70 (oito reais e setenta 
centavos) 
item 06: com o menor valor unitário de R$ 6,28 (seis reais e vinte e oito 
centavos) 
item 07: com o menor valor unitário de R$ 3,45 (três reais e quarenta e 
cinco centavos) 
item 08: com o menor valor unitário de R$ 18,60 (dezoito reais e ses-
senta centavos) 
item 09: com o menor valor unitário de R$ 33,90 (trinta e três reais e 
noventa centavos) 
item 10: com o menor valor unitário de R$ 13,45 (treze reais e quarenta 
e cinco centavos) 
item 11: com o menor valor unitário de R$ 3,79 (três reais e setenta e 
nove centavos) 
item 12: com o menor valor unitário de R$ 0,23 (vinte e três centavos) 
item 13: com o menor valor unitário de R$ 4,74 (quatro reais e setenta 
e quatro centavos) 
item 14: com o menor valor unitário de R$ 3,16 (três reais e dezesseis 
centavos) 
item 15: com o menor valor unitário de R$ 2,11 (dois reais e onze 
centavos) 
item 16: com o menor valor unitário de R$ 4,99 (quatro reais e noventa 
e nove centavos) 
item 17: com o menor valor unitário de R$ 27,80 (vinte e sete reais e 
oitenta centavos) 
item 18: com o menor valor unitário de R$ 7,30 (sete reais e trinta 
centavos) 
item 19: com o menor valor unitário de R$ 2,75 (dois reais e setenta e 
cinco centavos) 
item 20: com o menor valor unitário de R$ 0,22 (vinte e dois centavos) 
item 21: com o menor valor unitário de R$ 3,36 (três reais e trinta e seis 
centavos) 
item 22: com o menor valor unitário de R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito 
centavos) 
item 23: com o menor valor unitário de R$ 1,95 (um real e noventa e 
cinco centavos) 
item 24: com o menor valor unitário de R$ 2,49 (dois reais e quarenta e 
nove centavos) 
item 25: com o menor valor unitário de R$ 25,93 (vinte e cinco reais e 
noventa e três centavos) 
item 26: com o menor valor unitário de R$ 175,70 (cento e setenta e 
cinco e setenta centavos)  
item 27: com o menor valor unitário de R$ 176,00 (cento e setenta e 
seis reais) 

item 28: com o menor valor unitário de R$ 418,40 (quatrocentos e 
dezoito reais e quarenta centavos) 
item 29: com o menor valor unitário de R$ 418,40 (quatrocentos e 
dezoito reais e quarenta centavos) 
item 30: com o menor valor unitário de R$ 7,69 (sete reais e sessenta e 
nove centavos) 
item 31: com o menor valor unitário de R$ 7,69 (sete reais e sessenta e 
nove centavos) 
item 32: com o menor valor unitário de R$ 18,90 (dezoito reais e noven-
ta centavos) 
item 33: com o menor valor unitário de R$ 18,90 (dezoito reais e noven-
ta centavos) 
item 34: com o menor valor unitário de R$ 138,90 (cento e trinta e oito 
reais e noventa centavos) 
item 35: com o menor valor unitário de R$ 77,00 (setenta e sete reais) 
item 36: FRACASSADO 
item 37: com o menor valor unitário de R$ 18,69 (dezoito reais e ses-
senta e nove centavos) 
item 38: FRACASSADO 
item 39: com o menor valor unitário de R$ 13,90 (treze reais e noventa 
centavos) 
item 40: com o menor valor unitário de R$ 5,69 (cinco reais e sessenta 
e nove centavos) 
item 41: DESERTO 
item 42: com o menor valor unitário de R$ 2,67 (dois reais e sessenta e 
sete centavos) 
item 43: com o menor valor unitário de R$ 1,16 (um real e dezesseis 
centavos) 
item 44: com o menor valor unitário de R$ 1,32 (um real e trinta e dois 
centavos) 
item 45: com o menor valor unitário de R$ 0,84 (oitenta e quatro centa-
vos) 
item 46: com o menor valor unitário de R$ 0,39 (trinta e nove centavos) 
item 47: com o menor valor unitário de R$ 0,15 (quinze centavos) 
item 48: com o menor valor unitário de R$ 57,58 (cinquenta e sete reais 
e cinquenta e oito centavos) 
item 49: com o menor valor unitário de R$ 157,80 (cento e cinquenta e 
sete reais e oitenta centavos) 
item 50: com o menor valor unitário de R$ 34,80 (trinta e quatro reais e 
oitenta centavos) 
item 51: com o menor valor unitário de R$ 33,84 (trinta e três reais e 
oitenta e quatro centavos) 
item 52: com o menor valor unitário de R$ 32,54 (trinta e dois reais e 
cinquenta e quatro centavos) 
Sendo que os itens: 36 e 38 foram DECLARADOS FRACASSADOS e 
o item 41 foi DECLARADO DESERTO. TENDO HOMOLOGADO 
também o presente certame. Suzano, 17 de março de 2023. MESA 
DIRETIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. 
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