
               

 

 

 

 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº. 014/2021. 

 

O Município de Ibiquera - Bahia torna público que o Senhor Prefeito homologou os atos 

praticados pela Equipe de Pregão, quando do procedimento licitatório referente ao Pregão 

Presencial nº.014/2021, em favor das seguintes empresas: NACIONAL CABORONGA 

COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 00.976.206/0001-51, R$ 78.510,00 

(setenta e oito mil quinhentos e dez reais), referente ao item 01; R$ 78.510,00 (setenta 

e oito mil quinhentos e dez reais), referente ao item 03; R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e 

novecentos reais), referente ao item 04; R$ 17.540,00 (dezessete mil quinhentos e 

quarenta reais), referente ao item 08; R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), 

referente ao item 10; R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), referente ao item 11; 

R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), referente ao item 13; R$ 7.900,00 (sete mil e 

novecentos reais) referente ao item 14; R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais) 

referente ao item 15; R$ 10.625,00 (dez mil seiscentos e vinte e cinco reais) referente 

ao item 18; R$ 21.890,00 (vinte e um mil oitocentos e noventa reais) referente ao item 

19; R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) referente ao item 20; R$ 2.090,00 

(dois mil e noventa reais) referente ao item 21; R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao 

item 23; R$ 3.696,00 (três mil seiscentos e noventa e seis reais) referente ao item 24; 

R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) referente ao item 27; R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais) referente ao item 29; R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco 

reais) referente ao item 31; R$ 1.000,00 (um mil reais) referente ao item 32; R$ 

3.300,00 (três mil e trezentos reais) referente ao item 33; R$ 850,00 (oitocentos e 

cinquenta reais) referente ao item 34; R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) 

referente ao item 36; R$ 14.350,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta reais) referente 

ao item 37; R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) referente ao item 38; R$ 4.900,00 (quatro 

mil e novecentos reais) referente ao item 39. BENICIO PNEUS EIRELI, CNPJ: 

39.535.062/0001-33, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referente ao item 02; R$ 

77.280,00 (setenta e sete mil duzentos e oitenta reais), referente ao item 05;  

R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) referente ao item 6; R$ 36.350,00 (trinta e 

seis mil trezentos e cinquenta reais) referente ao item 7; R$ 36.350,00 (trinta e seis mil 



               

 

trezentos e cinquenta reais) referente ao item 9; R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e 

cinquenta reais) referente ao item 12; R$ 52.550,00 (cinquenta e dois mil quinhentos e 

cinquenta reais) referente ao item 16; R$ 52.550,00 (cinquenta e dois mil quinhentos e 

cinquenta reais) referente ao item 17; R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais) referente ao 

item 22; R$ 1.720,00 (um mil setecentos e vinte reais) referente ao item 25; R$ 

3.790,00 (três mil setecentos e noventa reais) referente ao item 26; R$ 2.240,00 (dois 

mil duzentos e quarenta reais) referente ao item 28; R$ 290,00 (duzentos e noventa 

reais) referente ao item 30; R$ 1.790 (um mil setecentos e noventa reais) referente ao 

item 35, cujo objeto é a Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus, 

câmaras de ar, protetores de aro e baterias automotivas, destinados a suprir às 

demandas das diversas secretarias do Município de Ibiquera-BA. Tipo Menor Preço por 

item. 

 

 

Ibiquera/BA, 16 de novembro de 2021. 

 

 

IVAN CLÁUDIO DE ALMEIDA 
Prefeito Municipal 


