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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

RESULTADO DO PREGÃO Nº 021/2019 

 

O Pregoeiro do Município de Areia Branca/RN torna 

público que o Pregão Presencial SRP N.º 021/2019, 

objetivando o registro de preços para contratação futura, 

eventual e de forma parcelada de empresa para aluguel de 

mesas, cadeiras, tendas, brinquedos infláveis, máquina de 

algodão doce, pipoca e equipamentos diversos para suprir as 

demandas das Secretarias do Município de Areia Branca/RN, 

realizado no dia 20 de maio de 2019 às 09:00 (nove) horas teve 

como vencedor em todos os itens a empresa licitante Francisca 

Alcione de Souza Lima Oliveira - ME - JD Recreação 

Comercio & Serviços - CNPJ - 20.143.200/0001-00, com os 

valores finais para os Itens 01 R$ 332,49 - 02 R$ 370,49 - 03 R$ 

351,49 - 04 R$ 2.897,43 - 05 R$ 398,99 - 06 R$ 370,49 - 07 R$ 

332,49 - 08 R$ 470,23 - 09 R$ 550,99 - 10 R$ 499,22 - 11 R$ 

712,50 - 12 R$ 560,48 - 13 R$ 3,32 - 14 R$ 4,46 - 15 R$ 14,25 - 

16 R$ 332,50 - 17 R$ 285,00 - 18 R$ 304,00 e 19 R$ 380,00 

perfazendo o valor global de R$ 421.308,95 (quatrocentos e 

vinte e um mil trezentos e oito reais e noventa e cinco 

centavos).  
Areia Branca/RN, em 21 de maio de 2019.  

 

ANTÔNIO LOPES NETO.  

Pregoeiro da CPL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 021/2019 

 

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN no uso de 

suas atribuições legais, adjudica o resultado da licitação na 

modalidade Pregão Presencial SRP Nº. 021/2019, que tem 

como objeto o registro de preços para contratação futura, 

eventual e de forma parcelada de empresa para aluguel de 

mesas, cadeiras, tendas, brinquedos infláveis, máquina de 

algodão doce, pipoca e equipamentos diversos para suprir as 

demandas das Secretarias do Município de Areia Branca/RN, 

realizado no dia 20 de maio de 2019 às 09:00 (nove) horas a 

empresa licitante Francisca Alcione de Souza Lima Oliveira - 

ME - JD Recreação Comercio & Serviços - CNPJ - 

20.143.200/0001-00 o valor global de R$ 421.308,95 

(quatrocentos e vinte e um mil trezentos e oito reais e 

noventa e cinco centavos).  

Areia Branca/RN, em 21 de maio de 2019.  

 

ANTÔNIO LOPES NETO.  

Pregoeiro da CPL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE ARP DO PREGÃO 021/2019 

 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia 

Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO/VALOR: 

Francisca Alcione de Souza Lima Oliveira - ME - JD 

Recreação Comercio & Serviços. 

CNPJ - 20.143.200/0001-00. 

R$ 421.308,95 (quatrocentos e vinte e um mil trezentos e oito 

reais e noventa e cinco centavos). 

OBJETO: Registro de preços para contratação futura, 

eventual e de forma parcelada de empresa para aluguel de 

mesas, cadeiras, tendas, brinquedos infláveis, máquina de 

algodão doce, pipoca e equipamentos diversos para suprir as 

demandas das Secretarias do Município de Areia Branca/RN. 

ELEMENTO DE DESPESA:  

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. 

VIGÊNCIA: 20 de maio de 2019 a 19 de maio de 2020. 

 

Areia Branca/RN, em 21 de maio 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 022/2019 

 

O Pregoeiro do Município de Areia Branca/RN torna 

público que o Pregão Presencial SRP N.º 022/2019, 

objetivando o registro de preço para futura e eventual 

aquisição de forma parcelada de Insumos Médicos 

Hospitalares destinados a atender as necessidades das 

Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal, Centro de 

Reabilitação e CAPS do Município de Areia Branca/RN, 

realizado no dia 20 de maio de 2019 às 13:00 (treze) horas teve 

como vencedores as empresas licitantes Antônio Cavalcante 
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Pinto Neto Eireli - ME - CNPJ - 32.127.100/0001-70, nos itens 

52, 78, 82, 95, 127, 184, 185 e 198 perfazendo o valor de R$ 

13.801,50 (treze mil oitocentos e um reais e cinquenta 

centavos); Kirei Tecnolab Ltda. - EPP -  CNPJ - 

06.912.821/0001-80 nos itens 01, 04, 16, 17, 29, 65, 66, 68, 81, 

87, 91, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 124, 125, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 186, 203, 

204, 205, 206, 207, 208, 211, 213 e 227 perfazendo o valor de 

R$ 446.965,20 (quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos 

e sessenta e cinco reais e vinte centavos); Nacional Comercio 

e Representação Eireli - CNPJ - 18.588.224/0001-21nos itens 

02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63 e 

64 perfazendo o valor de R$ 784.491,35 (setecentos e oitenta e 

quatro mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta e cinco 

centavos); Phospodont Ltda. - CNPJ - 04.451.626/0001-75 nos 

itens 62, 84, 128, 147, 149, 154, 196, 201, 202, 215, 222, 223, 

224  e 303 perfazendo o valor de R$ 30.381,00 (trinta mil 

trezentos e oitenta e um reais) e W.S. Comércio e Serviços 

Ltda. - ME - CNPJ - 10.212.250/0001-49 nos itens 20, 32, 34, 

36, 55, 97, 121, 122, 129, 150, 172, 173, 174, 175, 176, 190, 

195, 197, 199, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 226, 298 e 302 

perfazendo o valor de R$ 133.945,14 (cento e trinta e três mil 

novecentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos). 

Após análise da documentação de habilitação, verificou-se que 

todas as empresas participantes apresentaram documentação 

conforme previsto no instrumento convocatório, estando portanto 

devidamente habilitadas, com exceção da empresa licitante Kirei 

Tecnolab Ltda. - EPP - 06.912.821/0001-80  que foi inabilitada 

por descumprimento do item 7.5.2 do edital. Na oportunidade, o 

representante da empresa licitante Kirei Tecnolab Ltda. - EPP, 

demonstrou intenção de recorrer da decisão que o inabilitou, 

razão pela qual foi-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 

para interposição de suas razões recursais.  

Areia Branca/RN, em 21 de maio de 2019. 

 

ANTÔNIO LOPES NETO. 

Pregoeiro da CPL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

AVISO DE LICITAÇÃO PP/SRP 024 2019 

AVISO DE REAPARAZAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN, torna 

público que a licitação na modalidade de Pregão, do tipo 

Presencial Com Sistema de Registro de Preços N.º 024/2019 - 

MAIOR PERCENTUAL TOTAL DE DESCONTO, que tem 

como objeto o registro de preços para futura e eventual 

contratação de pessoa jurídica especializada para prestação 

de serviços de manutenção predial e de infraestrutura 

(incluindo os insumos), assim como de outros pequenos 

serviços gerais de engenharia, inclusive os de reforma e 

ampliação, constantes da tabela do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI e, 

de modo secundário, os constantes em tabelas referenciais de 

custos e índices da construção civil, adotados por órgãos 

governamentais, que estava marcada para ser realizada no dia 

27 de maio de 2019 as 11:00  (onze) horas horário local, foi 

reaprazada para o dia 04 de junho de 2019 as 09:00 (nove) 

horas horário local. O motivo da reaprazação se dá para 

readequação do Edital. O Edital contendo maiores informações 

encontra-se à disposição na sala da Comissão Permanente de 

Licitações, situado na Rua Padre Antônio Joaquim - 354 - 1º 

Andar, Centro, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 

(oito) horas às 12:00 (doze) horas, ou poderá ainda ser solicitado 

através do e-mail licitacoesab@gmail.com.  

 

Areia Branca/RN, em 21 de maio de 2019.  

 

ANTÔNIO LOPES NETO.  

Pregoeiro da CPL 
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INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA (RN). 

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 

024/2019. 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual 

contratação de pessoa jurídica especializada para prestação 

de serviços de manutenção predial e de infraestrutura 

(incluindo os insumos), assim como de outros pequenos 

serviços gerais de engenharia, inclusive os de reforma e 

ampliação, constantes da tabela do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI e, 

de modo secundário, os constantes em tabelas referenciais de 

custos e índices da construção civil, adotados por órgãos 

governamentais. 

 

DECISÃO 



 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
Instituído pela Lei Nº 952 de 17 de outubro de 2002 
Alterada pela Lei Nº 1.111 de 18 de março de 2009 

Administração da Excelentíssima Prefeita Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças 

ANO XVI - Nº 067  Edição - Areia Branca/RN,  21 de maio de 2019. 
 

3  

 

 Trata-se de reanálise do Edital do Pregão Presencial nº 

024/2019, que tem por objeto o registro de preços para futura 

e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para 

prestação de serviços de manutenção predial e de 

infraestrutura (incluindo os insumos), assim como de outros 

pequenos serviços gerais de engenharia, inclusive os de 

reforma e ampliação, constantes da tabela do Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

- SINAPI e, de modo secundário, os constantes em tabelas 

referenciais de custos e índices da construção civil, adotados 

por órgãos governamentais; 

 

 A presente reanálise deu-se em virtude de vários 

questionamentos realizados perante este Pregoeiro, seja 

presencialmente, seja por meio telefônico, indagando o critério 

de julgamento para a escolha da melhor proposta a ser 

apresentada, tendo em vista o tipo da presente licitação ser do 

tipo o maior percentual total de desconto.  

  

 É o que importa relatar. Segue sucinta decisão. 

 

 Compulsando o presente instrumento licitatório, 

juntamente com a Assessoria Jurídica desta Equipe de Pregão e 

Comissão Permanente de Licitações, foi constatado que, de fato, 

o Edital Convocatório não se encontra claro com relação ao 

critério a ser adotado pelas empresas interessadas para a 

elaboração da sua respectiva proposta de preço; 

 

 Tal fato, além de causar dificuldades na elaboração das 

propostas pelos proponentes, pode acarretar em equívocos no 

julgamento por parte deste Pregoeiro, razão pela qual a correção 

do instrumento convocatório, no presente caso, é medida que se 

impõe; 

 

 Para tanto, decidiu este Pregoeiro, respaldado na 

orientação da Assessoria Jurídica, acrescentar ao instrumento 

convocatório o Item 4.8, que terá a seguinte redação: 

 

4.8 - O PERCENTUAL TOTAL DE DESCONTO 

deve ser digitado separando com vírgula, que pode 

ser representado com até 4 (quatro) casas decimais. 

 

4.8.1 - Para obtenção do PERCENTUAL TOTAL 

DE DESCONTO deverá ser utilizado a seguinte 

fórmula: 

 

PTD = 1 − [0,8 x (1 − d)x (1 +
BDI%)], 

 

   em que: 

 

   PTD = Percentual Total de Desconto; 

Constante = 0,8 (este valor foi obtido através da 

razão entre Valor Estimado de Insumos e Serviços 

SINAPI, fixado em R$ 1.280.000,00 pelo Valor 

Total a ser contrato fixado em R$ 1.600.000,00); 

   d = Desconto sobre a tabela de preços de insumos 

e serviços SINAPI; 

   BDI % = O licitante deverá preencher a fórmula 

com percentual inerente a sua empresa. 

 

Sendo assim, considerando que a alteração (acréscimo) 

no Instrumento Convocatório afetará, necessariamente, na 

elaboração das propostas de preço, a designação de nova data 

para a sessão de recebimento de envelopes, com a reabertura do 

prazo de publicação do aviso licitatório, são medidas necessárias, 

sob pena de nulidade do presente certame. 

 

É o que determina Art. 21, §4º da Lei de Licitações, 

senão vejamos:  

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das 

concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e 

dos leilões, embora realizados no local da repartição 

interessada, deverão ser publicados com antecedência, 

no mínimo, por uma vez: 

(...)  

§ 4
o
  Qualquer modificação no edital exige divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 
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 Ante o exposto, decide este Pregoeiro alterar o 

instrumento convocatório, acrescentando para tanto o item 4.8, 

conforme redação acima, cancelando, em face disso, a sessão 

inicialmente designada para o dia 27 de maio de 2019 às 11:00 

(onze) horas. 

 

Na oportunidade, com fundamento no §4, do Art. 21 da 

Lei de Licitações, designo para o próximo dia 04 (quatro) de 

junho de 2019 às 09:00 (nove) horas, a sessão para o 

recebimento dos envelopes de proposta de preço e documentos 

habilitatórios do Pregão Presencial nº 024/2019. 

 

 Cumpra-se, Publique-se. 

  

Areia Branca (RN), 21 de maio de 2019. 

 

 

_____________________ 

ANTÔNIO LOPES NETO 

CPF - 201.437.024-91 

Pregoeiro Municipal 
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