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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia 

Branca/RN. 

CNPJ: 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADA: Arnaldo Araújo Filho.    

CPF – 055.995.124-87. 

OBJETO: Locação de imóvel destinado a atender a nova 

instalação da Fundação de Cultura. 

BASE LEGAL: Artigo 24, inc. X, da Lei Federal Nº 8.666/93. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  

3.3.90.36.00 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física). 

VALOR GLOBAL: R$ 22.400,00 (Vinte e dois mil e 

quatrocentos reais). 

Areia Branca/RN, em 30 de abril de 2019. 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

RESULTADO DO PREGÃO Nº 018/2019 

 

O Pregoeiro do Município de Areia Branca/RN torna 

público que o Pregão Presencial N.º 018/2019, objetivando a 

contratação de empresa especializada em Assessoria de 

Recursos Humanos, na elaboração da Folha de Pagamento, 

informações da SEFIP (GFIP - E-SOCIAL), atualização do 

CNIS e da geração de arquivo SIAI-DP, bem como serviços 

de cadastro funcional e outros serviços correlatos, realizado 

no dia 30 de abril de 2019 às 09:00 (nove) horas teve como 

vencedor a empresa licitante Alexsandro Roberto de Silva 

Rocha - ME - CNPJ - 13.583.710/0001-33 com o valor mensal 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) perfazendo o valor global de R$ 

72.000,00 (setenta e dois mil reais).  

 

Areia Branca/RN, em 30 de abril de 2019.  

 

ANTÔNIO LOPES NETO.  

Pregoeiro da CPL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 018/2019 

 

A Prefeita Municipal de Areia Branca/RN, no uso 

de suas atribuições legais, homologa o resultado do julgamento 

da adjudicação exarada pelo pregoeiro municipal da licitação na 

modalidade Pregão Presencial Nº. 018/2019, objetivando a 

contratação de empresa especializada em Assessoria de 

Recursos Humanos, na elaboração da Folha de Pagamento, 

informações da SEFIP (GFIP - E-SOCIAL), atualização do 

CNIS e da geração de arquivo SIAI-DP, bem como serviços 

de cadastro funcional e outros serviços correlatos, em 30 de 

abril de 2019 o valor global de R$ 72.000,00 (setenta e dois 

mil reais) a empresa licitante Alexsandro Roberto de Silva 

Rocha - ME - CNPJ - 13.583.710/0001-33.  

 

Areia Branca/RN, em 30 de abril de 2019.  

 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PRESIDENTE DA CPL E MEMBROS 

RESULTADO DA TP Nº 001/2019 

 

O Presidente da CPL do Município de Areia 

Branca/RN torna público que a Tomada de Preços N.º 

001/2019, objetivando a contratação de empresa especializada 

no ramo de construção civil para a execução de serviços de 

Revitalização da Orla da Praia de Ponta do Mel no município 

de Areia Branca/RN, realizado no dia 24 de abril de 2019 às 

12:00 (doze) horas teve como vencedor a empresa licitante R T 

Locação, Construção e Serviços Eireli - ME. - CNPJ - 

28.117.228/0001-85, com o valor global de R$ 198.741,32 

(cento e noventa e oito mil setecentos e quarenta e um reais e 

trinta e dois centavos).  

 

Areia Branca/RN, em 30 de abril de 2019.  

 

ANTÔNIO LOPES NETO.  

Presidente da CPL. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL 018 2019 

 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia 

Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO/VALOR: 

Alexsandro Roberto de Silva Rocha – ME. 

CNPJ - 13.583.710/0001-33. 

R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em 

Assessoria de Recursos Humanos, na elaboração da Folha de 

Pagamento, informações da SEFIP (GFIP - E-SOCIAL), 

atualização do CNIS e da geração de arquivo SIAI-DP, bem 

como serviços de cadastro funcional e outros serviços 

correlatos. 

ELEMENTO DE DESPESA:  

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

VIGÊNCIA: 30 de abril de 2019 a 29 de abril de 2020. 

Areia Branca/RN, em 30 de abril de 2019.  

 

 
 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 
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INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA (RN). 

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL SRP 

nº 017/2019. 

OBJETO: Registro de Preço - Aquisição de Material Elétrico 

para Iluminação Pública. 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de análise ao Processo Licitatório - Pregão Presencial 

SRP nº 017/2019, instaurado pelo Município de Areia 

Branca(RN), que tem por objeto o Registro de Preço para futura 

e eventual aquisição de forma parcelada de material elétrico para 

iluminação pública em vias urbanas e rurais, praças e prédios 

públicos; 

 

Realizada em 24 de abril de 2019 a competente sessão para o 

recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preço, 

verificou-se a presença de duas empresas, quais sejam: JOSÉ 

AMADEU & CIA e S. ARÁUJO & CIA LTDA; 

 

Após realizada a fase de lances dos itens licitados, bem como 

classificadas as propostas apresentadas pelas licitantes, 

procedeu-se a abertura dos envelopes de habilitação das 

empresas  presentes, oportunidade  em que fora habilitada a 

licitante S. ARÁUJO & CIA LTDA, em face do atendimento 

integral aos requisitos do Edital, bem como inabilitada a empresa 

JOSÉ AMADEU & CIA, haja vista o não atendimento ao que 

dispõe o item 7.4.1 do Instrumento Convocatório;  

 

Inconformada com a sua inabilitação, o representante da licitante 

JOSÉ AMADEU & CIA apresentou intenção de impetrar 

recurso administrativo, consoante relatado na própria Ata da 

sessão. Concedido prazo para apresentação, a empresa 

Recorrente apresentou suas razões recursais em 06 laudas;  

 

É o que importa relatar. Segue sucinta decisão. 

 

Inicialmente, recebo o recurso interposto, tendo em vista a sua 

tempestividade; 

Com relação ao mérito, compulsando os argumentos interpostos 

pela empresa Recorrente, entendo que assiste razão à empresa 

JOSÉ AMADEU & CIA. Explico: 

Consoante se verifica da decisão guerreada, a licitante 

Recorrente fora inabilitada sob a alegação de não ter atendido o 

requisito previsto no item 7.4.1 do Edital, que assim preceitua: 

 

“7.4.1 - O licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) 

atestado com firma reconhecida, emitido por entidade de direito 

público ou privado comprovando que a empresa licitante 

forneceu produtos/serviços compatíveis com o objeto do presente 

certame (entidade de direito público que emitir o atestado, o 

secretário ou servidor tem FÉ PÚBLICA no exercício de sua 

função, não necessitando ter firma reconhecida facultado ao 
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município fazer consulta ou diligência no sentido de averiguar a 

veracidade do atestado)”; 

 

Para este Pregoeiro, inicialmente, deveria ser inabilitada a 

licitante Recorrente em face dos atestados de capacidade técnica 

apresentados pela empresa JOSÉ AMADEU & CIA não 

estarem com firma reconhecida, conforme preceituado no 

dispositivo supratranscrito; 

 

Todavia, em suas razões recursais, alega o Recorrente que: a) a 

lei de licitações não exige o reconhecimento de firma nos 

atestados de capacidade técnica; b) que esta exigência causa 

restrição à competitividade; c) que havendo dúvidas com relação 

ao conteúdo ou veracidade dos atestados, poderia o Pregoeiro ter 

realizado diligências; d) que os atestados de capacidade técnica 

foram acompanhados das respectivas notas fiscais; 

 

Como sabemos, a exigência contida no item 7.4.1 do Edital visa 

que a empresa licitante demonstre documentalmente que detém 

condições técnicas de, caso seja vencedora do certame, fornecer 

os itens licitados, conforme demais condições previstas no 

instrumento convocatório. Tal exigência inclusive detém 

fundamento no Art. 30 da própria Lei de Licitações 

 

No presente caso, conforme relatou a Licitante Recorrente, 

apesar dos Atestados de Capacidade Técnica não estarem com 

firma reconhecida, conforme previsão editalícia, é certo que tais 

documentos estavam acompanhados das respectivas notas 

fiscais, atestando assim fidedignamente que a Licitante, de fato, 

tem capacidade para o fornecimento do objeto licitado; 

 

Sendo assim, percebe-se que a reforma da decisão guerreada é 

medida que se impõe, pois as notas fiscais apresentadas pela 

empresa Recorrente, acrescidos dos Atestados de Capacidade 

Técnica, mesmo que sem firmas reconhecidas, já são suficientes 

para comprovar que a Recorrente detém capacidade para o 

fornecimento do objeto licitado.   

 

Assim sendo, recebo o presente recurso para, no mérito, dar-lhe 

provimento, retratando assim a decisão guerreada para declarar a 

habilitação da Licitante Recorrente JOSÉ AMADEU & CIA. 

 

Cumpra-se, 

Publique-se, 

Areia Branca (RN), 30 de abril de 2019. 

 

 

ANTÔNIO LOPES NETO 

CPF - 201.437.24-91 

Pregoeiro da CPL 
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