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Prefeitura Municipal de Iraquara
Pregão Eletrônico

 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

                                                   PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2020 
 
A Pregoeira do Município de Iraquara torna público para conhecimento dos interessados, que ficou como 
vencedor da presente licitação, que tem como objeto: registro de preço para contratação de empresa 
especializada para fornecimento de condicionador de ar para atender as necessidades das diversas 
secretarias desse município. Tipo: menor preço global, observado as condições e prazos editalícios para 
entrega dos mesmos, com parâmetro mínimo de desempenho e qualidade, bem como as especificações 
técnicas constantes no anexo I, parte inseparável do Edital PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2020, a 
empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRÔNICO EIRELI, inscrita no CNPJ 
nº 16.779.255/0001-34, cuja proposta final do lote montou um valor global de R$ 294.900,00 (duzentos e 
noventa e quatro mil e novecentos reais). Iraquara-BA, 25 de setembro de 2020. Zandra Vieira dos 
Santos – Pregoeira. 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Iraquara - Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2020, 
aberta no dia 02 de setembro de 2020 e julgada no dia 25 de setembro de 2020, resolve, declarar 
vencedor da licitação, que tem como objeto registro de preço para contratação de empresa especializada 
para fornecimento de condicionador de ar para atender as necessidades das diversas secretarias desse 
município. Tipo: menor preço global, a empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E 
ELETROELETRÔNICO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 16.779.255/0001-34, cuja proposta final do lote 
montou um valor global de R$ 294.900,00 (duzentos e noventa e quatro mil e novecentos reais). Iraquara-
Ba, 25 de setembro de 2020. Zandra Vieira dos Santos – Pregoeira. 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O Prefeito Municipal de Iraquara - Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, resolve acatar o Parecer 
da Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, e HOMOLOGAR o resultado da 
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 012/2020, aberta no dia 02 de setembro de 2020 e 
julgada no dia 25 de setembro de 2020, como vencedora a empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE 
PECAS E ELETROELETRÔNICO ERELI, inscrita no CNPJ nº 16.779.255/0001-34, cuja proposta final do 
lote montou um valor global de R$ 294.900,00 (duzentos e noventa e quatro mil e novecentos reais).  
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2020. Edimário 
Guilherme de Novais - Prefeito Municipal. 

 
 

“EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 214/2020” 
 
 
Ref. PROCESSO n.º 1421108/2020, Pregão Eletrônico n.º 012/2020. CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Iraquara. CONTRATADA: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E 
ELETROELETRÔNICO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 16.779.255/0001-34, cuja proposta final do lote 
montou um valor global de R$ 294.900,00 (duzentos e noventa e quatro mil e novecentos reais). 
OBJETO: registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento de 
condicionador de ar para atender as necessidades das diversas secretarias desse município. Tipo: menor 
preço global. PRAZO: até 28 de setembro de 2021. Iraquara-BA, 28 de setembro de 2020. EDIMARIO 
GUILHERME DE NOVAIS, Prefeito Municipal. 
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