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EXECUTIVO/GABINETE 

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO QUE AVALIA O 

PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS E DE NÍVEL TÉCNICO. 

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas da 

manhã, respeitando as orientações de proteção à saúde em relação à 

situação atual de pandemia do Coronavírus, reuniram-se on-line por 

meio do Google Meet, os membros da Comissão que avalia o Programa 

de Bolsa de Estudos para Estudantes Universitários e de Nível Técnico 

com o objetivo de analisar a situação de quatro estudantes, que passaram 

por reprovações em algumas disciplinas, mudança de curso ou 

trancamento de matrícula. Participaram da reunião o presidente 

Francisco Jânio Filgueira Aires (Secretaria de Assistência Social), 

Elisângela Maria de Lemos (Gabinete Civil), Jussiê Nazareno de 

Oliveira (Conselho Municipal de Educação) e Laércio Borges da Silva 

Júnior (Conselho Municipal de Assistência Social). O presidente deu 

início cumprimentando e agradecendo a participação de todos e, em 

seguida pediu para a secretária ler as pautas da reunião. Após 

apresentação das pautas e debate sobre a situação, Laércio questionou 

sobre o quórum e a importância da presença dos representantes da 

Associação Universitária e dos estudantes técnicos nas reuniões. Então, 

após a discussão das ausências recorrentes de alguns membros e da 

necessidade dos setores substituírem os faltantes, a ouvinte Izabel 

Mendonça (equipe técnica da Assistência Social) sugeriu a criação do 

Regimento Interno da Comissão. Após discussão e concordância de 

todos, ficou decidido que a reunião seria cancelada e que a secretária 

enviaria um ofício para todos os membros da Comissão convocando-os 

para a próxima reunião no dia vinte e dois de julho, às dez horas. E um 

outro para a Associação Universitária solicitando a indicação de um 

novo representante para substituir Jerry Kennedy Fernandes de 

Medeiros que requereu afastamento da Comissão. 

O Presidente deu por encerrada a reunião. Eu, Cirley Roseo de Oliveira, 

secretária dessa reunião, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, 

pelo presidente e pelos demais membros da Comissão presentes nessa 

reunião. 

Francisco Jânio Filgueira Aires   

Elisângela Maria de Lemos    

Laércio Borges da Silva Júnior 

Jussiê Nazareno de Oliveira 

Cirley Roseo de Oliveira  

 

 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO QUE AVALIA O 

PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS E DE NÍVEL TÉCNICO. 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dez horas 

da manhã, respeitando as orientações de proteção à saúde em relação à 

situação atual de pandemia do Coronavírus, reuniram-se on-line por 

meio do Google Meet, os membros da Comissão que avalia o Programa 

de Bolsa de Estudos para Estudantes Universitários e de Nível Técnico 

com o objetivo de analisar a situação de seis estudantes, que passaram 

por reprovações em algumas disciplinas, mudança de curso ou 

trancamento de matrícula, e de discutir a criação do Regimento Interno 

da Comissão. Participaram da reunião o presidente Francisco Jânio 

Filgueira Aires (Secretaria de Assistência Social), Jussiê Nazareno de 

Oliveira (Conselho Municipal de Educação) e Laércio Borges da Silva 

Júnior (Conselho Municipal de Assistência Social). A membra 

Elisângela Maria de Lemos (Gabinete Civil) justificou a ausência por 

problemas na internet. O presidente deu início cumprimentando e 

agradecendo a participação de todos. A secretária da reunião informou 

que foi enviado o Ofício Circular nº 02/2020 de 15 de julho 2020 para 

todos os membros e que apenas o de Wagner Tavernard do Vale Souza 

(Poder Legislativo) e o de Rafael Araújo de Medeiros (Cursos Técnicos) 

não foram entregues. E que também foi enviado o Ofício nº 01/2020 de 

15 de julho de 2020 para a Associação Universitária. E que essa 

respondeu por meio do Ofício Nº 003/2020 de 22 de julho de 2020 

indicando o estudante Lucas Vinícius Bezerra Alves como representante 

dos estudantes universitários. O Presidente esclareceu que todos os 

membros fazem parte do grupo do WhatsApp da Comissão e que nesse 

também são feitas as convocações para as reuniões. E, constatando-se 

que o número de participantes foi inferior ao da reunião anterior e que a 

indicação do representante dos estudantes universitários havia chegado 

pouco antes da reunião, decidiu-se novamente encerrar a reunião e 

remarcar para o dia vinte e quatro de julho de dois mil e vinte ás quinze 

horas. Ficando claro que a próxima será realizada independentemente do 

número de participantes. 

O Presidente deu por encerrada a reunião. Eu, Cirley Roseo de Oliveira, 

secretária dessa reunião, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, 

pelo presidente e pelos demais membros da Comissão presentes nessa 

reunião. 

Francisco Jânio Filgueira Aires   

Laércio Borges da Silva Júnior 

Jussiê Nazareno de Oliveira 

Cirley Roseo de Oliveira  
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO QUE AVALIA O 

PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS E DE NÍVEL TÉCNICO. 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quinze 

horas da tarde, respeitando as orientações de proteção à saúde em 

relação a situação atual de pandemia do Coronavírus, reuniram-se on-

line por meio do Google Meet, os membros da Comissão que avalia o 

Programa de Bolsa de Estudos para Estudantes Universitários e de Nível 

Técnico com o objetivo de analisar a situação de sete estudantes, que 

passaram por reprovações em algumas disciplinas, mudança de curso ou 

trancamento de matrícula, e de discutir a criação do Regimento Interno 

da Comissão, a previsão do retorno da prestação de serviços voluntários 

e da convocação dos selecionados no Edital 01/2020.  Participaram da 

reunião o presidente Francisco Jânio Filgueira Aires (Secretaria de 

Assistência Social), Jussiê Nazareno de Oliveira (Conselho Municipal 

de Educação), Laércio Borges da Silva Júnior (Conselho Municipal de 

Assistência Social), Elisângela Maria de Lemos (Gabinete Civil), Karla 

Kaliane da Silva Castro (Secretaria de Educação), Wagner Tavernard do 

Vale Sousa (Poder Legislativo), Rafael Araújo de Medeiros (Cursos 

Técnicos) e Lucas Vinícius Bezerra Alves (Associação Universitária). O 

presidente deu início a reunião cumprimentando a todos e apresentando 

o novo representante da Associação Universitária. Na sequência 

esclareceu que o adiamento das últimas reuniões se deu devido ao 

número pequeno de participantes e a necessidade e importância da 

presença dos representas dos estudantes. Enfatizou o quanto era 

importante os estudantes bolsistas procurarem a Secretaria de 

Assistência Social para pedir orientações em caso de alterações nos 

cursos ou quaisquer dúvidas relacionadas a Bolsa para que futuramente 

não sejam prejudicados. Enfatizou também a transparência do processo 

do Programa Bolsa estudante, onde todos os trâmites são publicados no 

Diário Oficial do Município. E que a Prefeitura paga mensalmente os 

valores da bolsa, dando os reajustes anuais, conforme a Lei 1.334/2018. 

Em seguida foi apresentada a situação da estudante Viviane. Ela estava 

com o pagamento bloqueado desde maio de dois mil e vinte por 

apresentar problemas de reprovações em 2019.2, transferência de curso 

e frequência baixa. Enviou a justificativa de que arranjou um emprego 

de meio período, ganhando quatrocentos reais por mês e que quando 

saía do trabalho não dava tempo pegar o ônibus. E que depois havia 

conseguido mudar o horário junto à empresa (comprovado por 

declaração) para poder continuar estudando. E alegou precisar do 

emprego e da bolsa para poder manter seus estudos universitários. 

Laércio questionou a avaliação semestral e anual da bolsa e sugeriu que 

existisse uma comprovação de vínculo trimestral. Jânio relatou as 

dificuldades dessa avaliação trimestral.  Após análise da situação e 

muito debate, a comissão decidiu, por seis votos a um, aceitar a 

justificativa da estudante e dá uma segunda chance, mantendo-a no 

Programa e desbloqueando o seu pagamento. Antes disso, a Comissão 

decidiu, por unanimidade, que o representante da Associação 

Universitária poderia votar nessa reunião, mesmo não tendo ainda a sua 

nomeação publicada. 

O presidente junto com Cirley, a Secretária da reunião, relataram a 

situação da estudante Natanna, que estava com o pagamento bloqueado 

desde maio de dois mil e vinte devido às reprovações acima da média no 

ano letivo de dois mil e dezenove. Ela alegou na época está fazendo 

tratamento para depressão e que isso afetou sua memória e 

concentração. Enviou justificativa e receita médica comprovando a 

indicação da medicação. Wagner Tavernard falou sobre a dor da sua 

família devido à depressão e perda inesperada do seu filho. E que após o 

ocorrido vários pais os procuravam para saber mais sobre a depressão e 

os seus sintomas. Que esse é um problema muito sério e delicado, 

enfrentado por muitos adolescentes e jovens. E que precisa ser tratado 

com muito cuidado. Ele e Laércio sugeriram aceitar a justificativa da 

estudante, mantendo-a com a bolsa, e que a Secretaria de Assistência 

Social fizesse o acompanhamento do caso. O presidente Jânio falou que 

poderia encaminhar para o CRAS fazer visitações e o acompanhamento 

psicológico. Após várias opiniões, a maioria da Comissão decidiu 

manter a estudante no Programa e solicitar o desbloqueio do pagamento. 

E também definiu que ela deverá apresentar um laudo do médico que a 

acompanha, e que a situação dela deverá ser encaminhada para o CRAS 

fazer o acompanhamento. 

Em seguida foi vista a situação de Alex. O estudante encontrava-se com 

pagamento bloqueado desde fevereiro de dois mil e vinte por não 

apresentar histórico de 2019.1. E em junho de dois mil e vinte informou 

que havia trancado o curso. Após análise da situação, a maioria 

concordou que não havendo mais vínculo com a instituição de ensino, o 

estudante deveria ser excluído do Programa. 

Dando continuidade, foi vista a situação de Edival. O estudante estava 

com o pagamento bloqueado desde maio de dois mil e vinte por não 

haver apresentado o histórico de 2019.2 e o comprovante de matrícula 

de 2020.1. Ele alegou que por problemas de horário não concluiu 2019.2 

e não conseguiu fazer a matrícula de 2020.1. E que se inscreveu 

novamente no processo seletivo para reingressar em 2020.2. Após 

análise da situação, a maioria concordou que como não havia matrícula 

ativa do estudante, ele não poderia permanecer no Programa. 

Na sequência foi vista a situação de Renata.  A estudante estava com 

pagamento bloqueado desde maio de dois mil e vinte por não haver 

apresentado o histórico de 2019.2 e o comprovante de matrícula de 

2020.1. Em 2019.1 ela teve reprovações em todas as disciplinas e deu a 

justificativa que precisou faltar à várias aulas devido ao 

acompanhamento de seu terceiro trimestre de gestação.  Em julho de 

dois mil e vinte, ela informou que não concluiu 2019.2 e que não 

renovou a matrícula em 2020.1. Kaliane e Jânio ressaltaram que as 

instituições de ensino oferecem a opção de licença maternidade e de 

envio de um plano de estudo para que a aluna gestante possa dá 

continuidade aos estudos.  Após debater o assunto, a maioria concordou 



 
 

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 124 Edição - Areia Branca/RN, 10 de agosto de 2020. 
  

3  

que como não havia matrícula ativa da estudante, ela não poderia 

permanecer no Programa. 

Em seguida foi vista a situação de Izabel Eulália. A estudante estava 

com pagamento bloqueado desde maio de dois mil e vinte por não haver 

apresentado o histórico de 2019.2 e matrícula de 2020.1. Em julho de 

dois mil e vinte ela informou que havia concluído 2019.2, mas não havia 

efetuado a matrícula de 2020.1. Após debater o assunto a maioria 

concordou que como não havia matrícula ativa da estudante, ela não 

poderia permanecer no Programa. 

Dando continuidade, foi vista a situação de Dhessica. A estudante estava 

com pagamento bloqueado desde maio de dois mil e vinte por não haver 

apresentado o histórico de 2019.2 e matrícula de 2020.1.  Em julho de 

dois mil e vinte a estudante apresentou o histórico de 2019.2 o 

comprovante de matrícula de 2020.2. Sobre 2020.1, a mãe dela 

encaminhou uma mensagem de um responsável da UNIP dizendo que o 

período ainda não havia fechado e que provavelmente na próxima 

semana as informações de 2020.1 estariam disponíveis. Após debater a 

situação, a maioria decidiu por dá um prazo de 15 dias a estudante para 

ela apresentar a documentação pendente. E que o pagamento seria 

desbloqueado após essa comprovação. E que, se no final dos 15 dias ela 

ainda não tiver conseguido a documentação de 2020.1, deveria 

apresentar uma declaração da Instituição. 

Foi discutida a necessidade da criação do Regimento Interno da 

Comissão para a normatização dos membros e do funcionamento. Todos 

concordaram com isso, então ficou determinado que haveriam mais 

reuniões para discutir o tema.  

Também foi questionado alguns pontos da Lei 1.334/2018 e do 

Regulamento do Edital. Jussiê e Kaliane sugeriram algumas mudanças 

no Regulamento. Jânio explicou que para alterar o Regulamento teria 

que primeiramente rever a Lei, já que o Regulamento foi de acordo com 

a Lei.  E que levaria a proposta para a Prefeita, porém que as mudanças 

na Lei precisariam da aprovação da Câmara.  

Discutiu-se a previsão de retorno do cumprimento das vinte horas 

semestrais de serviços voluntários e foi definido pela maioria que deve 

continuar suspenso devido à pandemia, mas que se o estudante insistisse 

em cumprir as horas ele deveria fazer uma solicitação e assinar um 

termo de responsabilidade. 

Quanto a previsão de convocação dos onze estudantes selecionados e 

dos seis do cadastro de reserva do Edital 01/2020 - que ainda não foram 

convocados devido à pandemia e a suspensão das aulas -  Jânio relatou 

que já havia sido feita a solicitação de um parecer junto a Secretaria de 

Administração, e que de acordo com a própria Lei, o pagamento da 

bolsa também depende da disponibilidade financeira. E que nesse 

momento de pandemia houve uma redução dos recursos financeiros. E 

que também alguns setores ainda não retornaram com o atendimento 

presencial, o que poderia dificultar os trâmites do processo de assinatura 

do termo de compromisso dos estudantes. Então ficou definido que 

deveria se aguardar a avaliação de toda a situação mencionada, assim 

como o retorno das aulas e a situação da pandemia. 

Agradecendo e ressaltando a importância da presença de todos devido 

ao surgimento de situações novas, complicadas e delicadas que precisam 

ser avaliadas cuidadosamente pela comissão, o Presidente deu por 

encerrada a reunião. Eu, Cirley Roseo de Oliveira, secretária dessa 

reunião, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo presidente 

e pelos demais membros da Comissão presentes nessa reunião. 

 

Francisco Jânio Filgueira Aires   

Laércio Borges da Silva Júnior 

Jussiê Nazareno de Oliveira 

Elisângela Maria de Lemos 

Karla Kaliane da Silva Castro 

Wagner Tavernard do Vale Sousa 

Rafael Araújo de Medeiros 

Lucas Vinícius Bezerra Alves 

Cirley Roseo de Oliveira  

 

 

EXECUTIVO/LICITAÇÃO 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 053/2020 - SALDO 

REMANESCENTE 

ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2019  

(Pregão Presencial nº 041/2019) 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO: PHOSPODONT LTDA. 

CNPJ - 04.451.626/0001-75. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. 

VALOR GLOBAL: R$ 47.528,79 (quarenta e sete mil e quinhentos e 

vinte e oito reais e setenta e nove centavos). 

VIGÊNCIA: 05/08/2020 a 31.12.2020. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 12 do Decreto nº 7.892, de 23 de 

janeiro de 2013. 

Areia Branca/RN, em 05 de agosto de 2020.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita 

Victor Johnson dos Anjos Pino  

Representante Legal. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 054/2020 - SALDO 

REMANESCENTE 

ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2019  

(Pregão Presencial nº 041/2019) 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO: SAÚDE DOCTOR COM. LTDA. 

CNPJ - 11.511.020/0001-43. 
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. 

VALOR GLOBAL: R$ 308.842,35 (trezentos e oito mil e oitocentos e 

quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos). 

VIGÊNCIA: 05/08/2020 a 31.12.2020. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 12 do Decreto nº 7.892, de 23 de 

janeiro de 2013. 

Areia Branca/RN, em 05 de agosto de 2020.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita 

Fábio Fernades da Cunha  

Representante Legal. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 055/2020 - SALDO 

REMANESCENTE 

ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2019  

(Pregão Presencial nº 041/2019) 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO: W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. 

CNPJ - 10.212.250/0001-49. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. 

VALOR GLOBAL: R$ 76.318,75 (setenta e seis mil, trezentos e 

dezoito reais e setenta e cinco centavos). 

VIGÊNCIA: 05/08/2020 a 31.12.2020. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 12 do Decreto nº 7.892, de 23 de 

janeiro de 2013. 

Areia Branca/RN, em 05 de agosto de 2020.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças   

Prefeita 

Kaio César Lucena Melo  

 Representante Legal. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE ADITIVO CONTATUAL DE VIGÊNCIA 

 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO: G. P. DE ARAÚJO ME. 

CNPJ – 27.128.851/0001-70. 

OBJETO: Contrato de empresa para prestação de serviços técnicos 

especializados na estruturação e organização das atividades, serviços e 

programas a serem implantados e implementados na Secretaria 

Municipal de Saúde. 

VIGÊNCIA: Prorrogada até 31 de dezembro de 2020. 

VALOR DO ADITIVO: R$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos 

reais). 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

Areia Branca/RN, em 09 de julho de 2020.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças   

Prefeita 

George Pereira de Araújo  

Sócio Administrador 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

ATA DA SESSÃO PARA ABERTURA DOS  

ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2020 (dois mil e vinte) as 13:00 

(treze) horas (horário local), nas dependências da sala da Comissão de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN, localizada na 

Rua Padre Antônio Joaquim 03 - Centro Administrativo  - Centro desta 

cidade, sob a Presidência do Sr. Antônio Lopes Neto, conforme dispõe a 

Portaria da Senhora Prefeita Municipal 001/2020 - GC - de 09 de janeiro 

de 2020, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 

Licitações do Município de Areia Branca/RN para processar os 

trabalhos referente a abertura dos “Envelopes de Proposta de Preços” 

das empresa licitantes habilitadas a participar da Tomada Preços de Nº 

006/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 

para Pavimentação em Paralelepípedo de Diversas Ruas do Bairro 

Ilha do Bom Jesus (Rua Laureano Couto e Entorno da Quadra de 

Esportes Existente no Local) no Município de Areia Branca/RN. A 

referida sessão havia sido marcada para ser realizada as 09:00 (nove) 

horas desta mesma data, mas em virtude de conflito de horários de 

sessões de pregões, a mesma foi iniciada as 13:00 (treze) horas. 

Conforme mencionado na sessão passada, foram habilitadas as seguintes 

empresas licitantes; 1) F Raimundo Filho Eireli - CNPJ - 

22.309.459/0001-04; 2) FL Engenharia, Serviços e Empreendimentos 

Ltda. - CNPJ - 36.783.315/0001-08; 3) AMV Projetos & Construções 

Eireli - EPP - CNPJ - 10.480.822/0001-70; 4) Oeste Construções e 

Serviços Eireli - EPP - CNPJ - 17.039.881/0001-57; 5) DR & J 

Locações e Serviços Eireli - CNPJ - 17.382.733/0001-30; 6) GSC 

Construtora e Serviços Ltda. - EPP - CNPJ - 14.055.950/0001-28; 7) 

Soares Construções & Consultoria Ltda. - EPP - CNPJ - 

13.518.835/0001-80; 8) WB Empreendimentos, Serviços e Comércio 

Eireli - CNPJ - 28.240.229/0001-12; 9) R & N Empreendimentos 

Imobiliários e Serviços Ltda. - EPP - CNPJ - 17.604.005/0001-26 e 

10) CONSTRUMAIS - Construções e Serviços Eireli - ME - CNPJ - 

22.924.281/0001-01. No horário marcado para a sessão, não haviam 

representantes das referidas empresas licitantes habilitadas. Procedida à 

abertura dos envelopes de Proposta de Preços, as empresas licitantes 

apresentaram os valores conforme discriminado no quadro 

demonstrativo; 
LICITANTES VALORES R$ 

1) - F Raimundo Filho Eireli - CNPJ - 

22.309.459/0001-04; 279.911,12 

2) - FL Engenharia, Serviços e Empreendimentos 

Ltda. - CNPJ - 36.783.315/0001-08; 296.557,30 

3) - AMV Projetos & Construções Eireli - EPP - 

CNPJ - 10.480.822/0001-70; 264.830,21 

4) - Oeste Construções e Serviços Eireli - EPP - 

CNPJ - 17.039.881/0001-57; 279.734,46 

5) - DR & J Locações e Serviços Eireli - CNPJ - 

17.382.733/0001-30; 
310.830,87 

6) - GSC Construtora e Serviços Ltda. - EPP - CNPJ 

- 14.055.950/0001-28; 
268.003,20 

7) - Soares Construções & Consultoria Ltda. - EPP - 

CNPJ - 13.518.835/0001-80; 
244.514,12 

8) - WB Empreendimentos, Serviços e Comércio 

Eireli - CNPJ - 28.240.229/0001-12; 
295.328,61 

9) - R & N Empreendimentos Imobiliários e Serviços 

Ltda. - EPP - CNPJ - 17.604.005/0001-26;  
271.319,09 

10) - CONSTRUMAIS - Construções e Serviços 

Eireli - ME - CNPJ - 22.924.281/0001-01; 
254.274,95 

 

As propostas foram analisadas em sessão pelas Senhoras Priscilla 

Carolina de Souza - CPF - 035.215.694-59 - Engenheira Civil e 

Claudiana Fernandes da Silva - CPF - 023.692.544-08 - Assessora 

Técnica, ambas do quadro funcional da Secretaria Municipal de 
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Serviços Públicos, Urbanismo e Obras do Município de Areia 

Branca/RN. Tendo a empresa licitante Soares Construções & 

Consultoria Ltda. - EPP - CNPJ - 13.518.835/0001-80, apresentado a 

proposta com valor global de R$ 244.514,12 (duzentos e quarenta e 

quatro mil quinhentos e catorze reais e doze centavos), sendo a mais 

vantajosa para o município, decidiu esta Comissão, por unanimidade, 

declara-la vencedora do presente certame. Da presente decisão, cabe 

Recurso Administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos 

do Art. 109, I, “a” da Lei Federal nº 8.666/93. Após o prazo recursal 

(com ou sem a interposição de recursos), será dado continuidade ao 

referido processo licitatório. Por fim, determinou o Presidente da CPL 

que a presente Ata, bem como todos os documentos referentes as 

“Propostas de Preços” apresentados pelas empresas licitantes 

participantes (habilitadas e inabilitadas), fossem encaminhadas para os 

seus respectivos endereços eletrônicos, possibilitando desta feita a 

análise e impetração de recursos administrativos para os que assim 

desejarem. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação deu os trabalhos por encerrados, lavrando a 

presente ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pela 

Comissão Permanente de Licitação e pelas Senhoras Priscilla 

Carolina de Souza - CPF - 035.215.694-59 - Engenheira Civil e 

Claudiana Fernandes da Silva - CPF - 023.692.544-08 - Assessora 

Técnica, ambas do quadro funcional da Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos, Urbanismo e Obras do Município de Areia 

Branca/RN.  
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Antônio Lopes Neto 

CPF - 201.437.024-91 

 Presidente 

 

_________________________ 

Eudes César de Oliveira  

CPF - 033.885.464-95 

Membro 

 

_____________________________ 

  Marcos Paulo Souza de Freitas 

CPF - 016.975.704-88  

Membro 

 

 

_________________________ 

Priscilla Carolina de Souza 

 CPF - 035.215.694-59 

 Engenheira Civil 

 

 

____________________________ 

Claudiana Fernandes da Silva  

CPF - 023.692.544-08  

Assessora Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

RESULTADO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS  

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020 

  

 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de 

Areia Branca/RN torna público que, após análise das “Propostas de 

Preços” das empresas participantes classificadas na Tomada de Preços 

Nº 006/2020, que tem por objeto a contratação de empresa 

especializada para Pavimentação em Paralelepípedo de Diversas 

Ruas do Bairro Ilha do Bom Jesus (Rua Laureano Couto e Entorno 

da Quadra de Esportes Existente no Local) no Município de Areia 

Branca/RN, a empresa licitante Soares Construções & Consultoria 

Ltda. - EPP - CNPJ - 13.518.835/0001-80, apresentou a melhor 

proposta com valor global de R$ 244.514,12 (duzentos e quarenta e 

quatro mil quinhentos e catorze reais e doze centavos), tendo a 

mesma sido declarada  vencedora do presente certame. Da presente 

decisão, cabe Recurso Administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

nos termos do Art. 109, I, “a” da Lei Federal nº 8.666/93. Após o prazo 

recursal (com ou sem a interposição de recursos), será dado 

continuidade ao referido processo licitatório. Areia Branca/RN, 10 de 

agosto de 2020. Antônio Lopes Neto - Presidente da CPL.  
 


