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EXECUTIVO/LICITAÇÃO 
 

 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

BRANCA/RN.  

 

CNPJ: 08.077.265/0001-08. 

 

CONTRATADO: DROGARIA PREÇO BAIXO LTDA. 

 

CNPJ: 08.912.879/0001-50 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT SAÚDE PARA REALIZAR O 

TRABALHO EFEITVO DE PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS 

FOLIÕES NO PERIODO CARNAVALESCO. 

 

VALOR GLOBAL: R$ 13.105,00 (TREZE MIL E CENTO E 

CINCO REAIS). 

 

BASE LEGAL: ART. 24, INC. II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

 

 

 

AREIA BRANCA/RN, EM 04 DE FEVEREIRO DE 2020. 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

PREFEITA DO MUNICIPIO DE AREIA BRANCA/RN. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

RESULTADO DO PREGÃO Nº 004/2020 

 

O Pregoeiro do Município de Areia Branca/RN torna público 
que o Pregão Presencial SRP N.º 004/2020, objetivando o registro de 

preços para locação futura e de forma parcelada de Brinquedos e 

Equipamentos Diversos para atender as necessidades das Secretarias 

do Município de Areia Branca/RN, realizado no dia 04 de fevereiro de 

2020 às 08:30 (oito e trinta) horas teve como vencedor a empresa 
licitante Jose Divanir de Oliveira - CNPJ - 35.614.447/0001-35 para 
todos os itens com os valores assim discriminados; 01 - R$ 365,00 

(trezentos e sessenta e cinco reais) perfazendo o valor global de R$ 

10.950,00 (dez mil novecentos e cinquenta reais); 02 - R$ 380,00 

(trezentos e oitenta reais) perfazendo o valor global de R$ 17.100,00 

(dezessete mil e cem reais); 03 - R$ 350,00 (trezentos cinquenta reais) 
perfazendo o valor global de R$ 15.750,00 (quinze mil setecentos e 

cinquenta reais); 04 - R$ 2.715,00 (dois mil setecentos e quinze reais) 
perfazendo o valor global de R$ 27.150,00 (vinte e sete mil cento e 

cinquenta reais); 05 - R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) perfazendo 
o valor global de R$ 13.650,00 (treze mil seiscentos e cinquenta reais); 
06 - R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) perfazendo o valor global de 

R$ 12.950,00 (doze mil novecentos e cinquenta reais); 07 - R$ 335,00 

(trezentos e trinta e cinco reais) perfazendo o valor global de R$ 

11.725,00 (onze mil setecentos e vinte e cinco reais); 08 - R$ 480,00 

(quatrocentos e oitenta reais) perfazendo o valor global de R$ 

16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais); 09 - R$ 600,00 (seiscentos 

reais) perfazendo o valor global de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); 
10 - R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais) perfazendo o valor global de 
R$ 17.675,00 (dezessete mil seiscentos e setenta e cinco reais); 11 - R$ 

690,00 (seiscentos e noventa reais) perfazendo o valor global de R$ 

13.800,00 (treze mil e oitocentos reais); 12 - R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais) perfazendo o valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais); 13 - R$ 600,00 (seiscentos reais) perfazendo o valor global de 
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); 14 - R$ 3,45 (três reais e quarenta 

e cinco centavos) perfazendo o valor global de R$ 20.700,00 (vinte mil 

e setecentos reais); 15 - R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos) 
perfazendo o valor global de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais); 
16 - R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) perfazendo o valor 

global de R$ 126.750,00 (cento e vinte e seis mil setecentos e cinquenta 

reais); 17 - R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) perfazendo o valor 

global de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais); 18 - R$ 

345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) perfazendo o valor global 
de R$ 51.750,00 (cinquenta e um mil setecentos e cinquenta reais); 19 

- R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) perfazendo o valor global de 
R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais); 20 - R$ 680,00 

(seiscentos e oitenta reais) perfazendo o valor global de R$ 8.160,00 

(oito mil cento e sessenta reais); 21 - R$ 870,00 (oitocentos e setenta 

reais) perfazendo o valor global de R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem 

reais); 22 - R$ 35,00 (trinta e cinco reais) perfazendo o valor global de 
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); 23 - R$ 8.566,66 (oito mil 

quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) perfazendo 
o valor global de R$ 51.399,96 (cinquenta e um mil trezentos e 

noventa e nove reais e noventa e seis centavos) e 24 - R$ 47,00 

(quarenta e sete reais) perfazendo o valor global de R$ 37.600,00 

(trinta e sete mil e seiscentos reais) perfazendo o valor global da 

licitação em R$ 680.809,96 (seiscentos e oitenta mil oitocentos e nove 

reais e noventa e seis centavos).  

Areia Branca/RN, em 04 de fevereiro de 2020.  
ANTÔNIO LOPES NETO.  

Pregoeiro. 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 004/2020 

 

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN no uso de suas atribuições 

legais, adjudica o resultado da licitação na modalidade Pregão 

Presencial SRP Nº. 004/2020, que tem como objeto o registro de preços 

para locação futura e de forma parcelada de Brinquedos e 

Equipamentos Diversos para atender as necessidades das Secretarias 

do Município de Areia Branca/RN, realizado no dia 04 de fevereiro de 

2020 às 08:30 (oito e trinta) horas a empresa licitante Jose Divanir de 

Oliveira - CNPJ - 35.614.447/0001-35 o valor global de R$ 680.809,96 

(seiscentos e oitenta mil oitocentos e nove reais e noventa e seis 

centavos).  

Areia Branca/RN, em 04 de fevereiro de 2020.  
ANTÔNIO LOPES NETO  

Pregoeiro. 

 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 004/2020 

 

A Prefeita Municipal de Areia Branca/RN, no uso de suas atribuições 
legais, homologa o resultado do julgamento da adjudicação da licitação 
na modalidade Pregão Presencial SRP Nº. 004/2020, objetivando o 
registro de preços para locação futura e de forma parcelada de 

Brinquedos e Equipamentos Diversos para atender as necessidades 

das Secretarias do Município de Areia Branca/RN, em 04 de fevereiro 

de 2020, o valor global de R$ 680.809,96 (seiscentos e oitenta mil 

oitocentos e nove reais e noventa e seis centavos) a empresa licitante 

Jose Divanir de Oliveira - CNPJ - 35.614.447/0001-35. Areia 

Branca/RN, em 04 de fevereiro de 2020.  

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE ARP DO PREGÃO 004/2020 

 

 

CONTRATANTE:  

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO/VALOR: 

Jose Divanir de Oliveira. 

CNPJ - 35.614.447/0001-35. 

R$ 680.809,96 (seiscentos e oitenta mil oitocentos e nove reais e 

noventa e seis centavos). 

OBJETO: Registro de preços para locação futura e de forma 

parcelada de Brinquedos e Equipamentos Diversos para atender as 

necessidades das Secretarias do Município de Areia Branca/RN. 

ELEMENTO DE DESPESA:  

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

VIGÊNCIA: 04 de fevereiro de 2020 a 03 de fevereiro de 2021. 

Areia Branca/RN, em 04 de fevereiro de 2020.  

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

RESULTADO DO PREGÃO Nº 005/2020 

 

O Pregoeiro do Município de Areia Branca/RN torna público que 
o Pregão Presencial SRP N.º 005/2020, objetivando o registro de 

preços para futura e eventual aquisição de fogos de artifícios para 

serem usados nos eventos oficiais do município de Areia Branca/RN, 

realizado no dia 04 de fevereiro de 2020 às 11:00 (onze) horas teve como 
vencedor a empresa licitante Francisco Xavier Nogueira - CNPJ - 

02.293.086/0001-13 para todos os itens com os valores assim 
discriminados; 01 - valor unitário R$ 189,97 (cento e oitenta e nove 

reais e noventa e sete centavos) perfazendo o valor global de R$ 

2.849,55 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e 

cinco centavos); 02 - R$ 366,10 (trezentos e sessenta e seis reais e dez 

centavos) perfazendo o valor global de R$ 14.644,00 (catorze mil 

seiscentos e quarenta e quatro reais); 03 - R$ 158,31 (cento e 

cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) perfazendo o valor 

global de R$ 3.957,75 (três mil novecentos e cinquenta e sete reais e 

setenta e cinco centavos); 04 - R$ 387,86 (trezentos e oitenta e sete 

reais e oitenta e seis centavos) perfazendo o valor global de R$ 

5.817,90 (cinco mil oitocentos e dezessete reais e noventa centavos); 

05 - R$ 2.117,41 (dois mil cento e dezessete reais quarenta e um 

centavos) perfazendo o valor global de R$ 6.352,23 (seis mil trezentos 

e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos); 06 - R$ 2.067,94 (dois 

mil sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) perfazendo o 

valor global de R$ 6.203,82 (seis mil duzentos e três reais e oitenta e 

dois centavos); 07 - R$ 672,82 (seiscentos e setenta e dois reais e 

oitenta e dois centavos) perfazendo o valor global de R$ 4.036,92 

(quatro mil trinta e seis reais e noventa e dois centavos); 08 - R$ 

1.476,24 (um mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro 

centavos) perfazendo o valor global de R$ 7.381,20 (sete mil trezentos 

e oitenta e um reais e vinte centavos); 09 - R$ 2.067,93 (dois mil 

sessenta e sete reais e noventa e três centavos) perfazendo o valor 

global de R$ 8.271,72 (oito mil duzentos e setenta e um reais e setenta 

e dois centavos); 10 - R$ 1.870,04 (um mil oitocentos e setenta reais e 

quatro centavos) perfazendo o valor global de R$ 9.350,20 (nove mil 

trezentos e cinquenta reais e vinte centavos); 11 - R$ 2.067,94 (dois 

mil sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) perfazendo o 

valor global de R$ 12.407,64 (doze mil quatrocentos e sete reais e 

sessenta e quatro centavos); 12 - R$ 190,96 (cento e noventa reais e 

noventa e seis centavos) perfazendo o valor global de R$ 2.864,40 

(dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos); 13 

- R$ 306,73 (trezentos e seis reais e setenta e três centavos) perfazendo 

o valor global de R$ 3.067,30 (três mil sessenta e sete reais e trinta 

centavos); 14 - R$ 2.067,94 (dois mil sessenta e sete reais e noventa e 

quatro centavos) perfazendo o valor global de R$ 6.203,82 (seis mil 

duzentos e três reais e oitenta e dois centavos); 15 - R$ 621,37 

(seiscentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos) perfazendo o 

valor global de R$ 9.320,55 (nove mil trezentos e vinte reais e 

cinquenta e cinco centavos); 16 - R$ 29,58 (vinte e nove reais e 

cinquenta e oito centavos) perfazendo o valor global de R$ 3.549,60 

(três mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) e 17 

- R$ 20,28 (vinte reais e vinte e oito centavos) perfazendo o valor 

global de R$ 12.168,00 (doze mil cento e sessenta e oito reais) 

perfazendo o valor global da licitação em R$ 118.446,60 (cento e 

dezoito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos).  
Areia Branca/RN, em 04 de fevereiro de 2020.  

ANTÔNIO LOPES NETO.  

Pregoeiro. 
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 005/2020 

 

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN no uso de suas 
atribuições legais, adjudica o resultado da licitação na modalidade 
Pregão Presencial SRP Nº. 005/2020, que tem como objeto o registro 

de preços para futura e eventual aquisição de fogos de artifícios para 

serem usados nos eventos oficiais do município de Areia Branca/RN, 
realizado no dia 04 de fevereiro de 2020 às 11:00 (onze) horas a empresa 
licitante Francisco Xavier Nogueira - CNPJ - 02.293.086/0001-13 o 
valor global de R$ 118.446,60 (cento e dezoito mil quatrocentos e 

quarenta e seis reais e sessenta centavos).  

Areia Branca/RN, em 04 de fevereiro de 2020.  
ANTÔNIO LOPES NETO  

Pregoeiro. 
 

 

 

 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 005/2020 

 

A Prefeita Municipal de Areia Branca/RN, no uso de suas atribuições 
legais, homologa o resultado do julgamento da adjudicação da licitação 
na modalidade Pregão Presencial SRP Nº. 005/2020, objetivando o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de fogos de 

artifícios para serem usados nos eventos oficiais do município de 

Areia Branca/RN, em 04 de fevereiro de 2020, o valor global de R$ 

118.446,60 (cento e dezoito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e 

sessenta centavos) a empresa licitante Francisco Xavier Nogueira - 

CNPJ - 02.293.086/0001-13.  
Areia Branca/RN, em 04 de fevereiro de 2020.  

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE ARP DO PREGÃO 005/2020 

 

 

CONTRATANTE:  

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO/VALOR: 

Francisco Xavier Nogueira. 

CNPJ - 02.293.086/0001-13. 

R$ 118.446,60 (cento e dezoito mil quatrocentos e quarenta e seis 

reais e sessenta centavos). 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

fogos de artifícios para serem usados nos eventos oficiais do 

município de Areia Branca/RN. 

ELEMENTO DE DESPESA:  

3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

VIGÊNCIA: 04 de fevereiro de 2020 a 03 de fevereiro de 2021. 

Areia Branca/RN, em 04 de fevereiro de 2020.  

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 
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