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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 032/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 10265/2018-59 

 

Em atendimento ao disposto no inciso IV do Art. 7º do Decreto Federal nº 3.555/2000 e inciso VI do art. 8º do Decreto Federal nº 5.450/2005, 

HOMOLOGO o procedimento da licitação supracitada que tem por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

materiais de SEGURANÇA, para atender as necessidades da Secretaria de Segurança Institucional, tendo como vencedor a empresa que adiante 

seguem, por estar em conformidade com as normas legais: Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, da Lei Complementar nº 123/06, Decreto nº 

7.892/13 e Lei nº 8.666/93, conforme abaixo: 

 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT MARCA  VLR-UNIT 

1 
Fonte regulável para câmera, entrada de 110 a 240 Vac, e saída 12Vdc com 10A. que 
permita variação de voltagem  

UND 10 GRAVO 172,00 

2 
Fonte para câmera, sem regulagem, blindada, entrada de 110 a 240 Vac, e saída 12Vdc 
com 10A.  

UND 10 GRAVO 290,00 

3 Fonte para conversor de fibra ótica, entrada de 110 a 240Vac e saída de 5Vdc, com 3A. UND 10 NET FORT 150,00 

4 Lanterna recarregável híbrida mínimo de 19 leds bivolt UND 15 RAYOVAC 174,00 

5 Lanterna recarregável, mínimo 11 leds bivolt UND 20 TITANIUM 90,00 

6 Fita zebrada amarela e preta 70mm x 200m, no mínimo UND 25 PLASTCOR 8,00 

7 
Cone de sinalização fabricado em material de PVC, de cor laranja com faixa branca, 75 
cm, com refletivo e base quadrada de borracha na cor preta, tamanho 38x38 cm. 

UND 60 KTELLI 70,00 

8 
Capa de chuva na cor preta com refletivo, confeccionada em material impermeável de 
PVC, com forro. Refletivo de 2cm aproximadamente.Acabamento: fechamento frontal com 
velcro e zíper. Manga longa e capuz. Tamanho: P 

UND 3 REDUCAP 60,00 

9 
Capa de chuva na cor preta com refletivo, confeccionada em material impermeável de 
PVC, com forro. Refletivo de 2cm aproximadamente.Acabamento: fechamento frontal com 
velcro e zíper. Manga longa e capuz. Tamanho: M 

UND 10 REDUCAP 60,00 

10 
Capa de chuva na cor preta com refletivo, confeccionada em material impermeável de 
PVC, com forro. Refletivo de 2cm aproximadamente.Acabamento: fechamento frontal com 
velcro e zíper. Manga longa e capuz. Tamanho: G 

UND 26 REDUCAP 60,00 

11 
Capa de chuva na cor preta com refletivo, confeccionada em material impermeável de 
PVC, com forro. Refletivo de 2cm aproximadamente. Acabamento: fechamento frontal com 
velcro e zíper. Manga longa e capuz. Tamanho: GG 

UND 10 REDUCAP 65,00 

12 
Capa de chuva na cor preta com refletivo, confeccionada em material impermeável de 
PVC, com forro. Refletivo de 2cm aproximadamente. Acabamento: fechamento frontal com 
velcro e zíper. Manga longa e capuz. Tamanho: EGG 

UND 1 REDUCAP 65,00 

13 

Canalizador (conão) de tráfego na cor laranja e branca. Características: Base quadrada 
com cantos arredondados; corpo totalmente cilíndrico; proteção da fita refletiva; alça 
anatômica para transporte; Encaixe próprio para fixação de sinalizadores; empilhável; 
altura total de 115 cm, aproximada; formato totalmente cilíndrico com diâmetro mínimo de 
40cm na área refletiva sobre base quadrada com cantos arredondados de 25 cm altura x 
61 cm de lado, aproximadamente. 

UND 30 PLANETA 233,00 

14 
Cavalete para sinalização tipo A, fabricado em polietileno semi-flexível. Dimensão mínima: 
1000x900x900 mm. Peso aproximado de 6,5 Kg. 

UND 30 PLANETA 615,00 

Empresa vencedora=> DSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 17.878.902/0001-28 

 

Porto Velho/RO, 17 de janeiro  de 2019. 

 

ARILDO LOPES DA SILVA 

SECRETÁRIO GERAL -  ALE/RO 
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