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INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA (RN). 

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019. 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de forma 

parcelada de empresa especializada para fornecimento de Sistemas de 

Iluminação Pública para o município de Areia Branca/RN. 

 

 

DECISÃO 

 

 

 Trata-se de processo licitatório instaurado na modalidade 

Pregão Presencial, que tem por objeto o Registro de preços para futura e 

eventual contratação de forma parcelada de empresa especializada para 

fornecimento de Sistemas de Iluminação Pública para o Município de 

Areia Branca/RN;  

 

Conforme demonstram os autos, após análise das propostas de 

preço apresentadas pelas empresas licitantes, bem como apreciação dos 

Recursos impetrados, decidiu a Chefe do Executivo Municipal: a) Negar 

provimento ao recurso administrativo interposto pela licitante 

Recorrente RB Locações e Construções EIRELI / 10.917.124/0001-90, 

mantendo assim a sua desclassificação, por descumprimento do que reza 

o item 4.1 do instrumento convocatório; b) Dar provimento aos recursos 

interpostos pelas licitantes B K L CONSTRUÇÕES LTDA. / 

03.372.105/0001-60 e Castro & Rocha LTDA / 32.185.141/0001-12, 

reformando assim a decisão proferida pelo Pregoeiro desta Prefeitura, 

para, por enquanto, manter classificada as propostas de preço por elas 

apresentadas; c) Determinar ao Pregoeiro desta Prefeitura para que, nos 

moldes do Art. 43, §3º, proceda às diligências no sentido de aferir a 

executoriedade das propostas de preço apresentadas pelas licitantes 

classificadas, quais sejam: B K L CONSTRUÇÕES LTDA. / 

03.372.105/0001-60, Castro & Rocha LTDA / 32.185.141/0001-12 e A 

C L Construções EIRELI / 20.625.410/0001-35. 

 

 

Em face da decisão supra, foi concedido prazo comum aos 

licitantes que tiveram suas propostas classificadas para que, querendo, 

apresentassem planilha de composição de suas propostas de preço, 

acostando às mesmas notas fiscais de compra e/ou serviços junto aos 

fornecedores de insumos, locadores de máquinas e equipamentos, bem 

como outros documentos que entendam necessários para aferir a 

executoriedade de suas propostas. 

 

Notificados os licitantes, houve apresentação de manifestação 

por parte das empresas A C L Construções EIRELI / 20.625.410/0001-

35 e Castro & Rocha LTDA / 32.185.141/0001-12; 

 

Os autos foram encaminhados ao Setor de Engenharia desta 

Prefeitura Municipal para que apresente posicionamento técnico, 

esclarecendo se as propostas ofertadas são inexequíveis, o que foi feito 

em 02 laudas, acrescido de documentos.  

 

É o que importa relatar; 

 

Segue sucinta decisão. 

  

Consoante se verifica, a partir de despacho deste Pregoeiro, as 

propostas de preço das licitantes B K L CONSTRUÇÕES LTDA. / 

03.372.105/0001-60, Castro & Rocha LTDA / 32.185.141/0001-12 e A 

C L Construções EIRELI / 20.625.410/0001-35 foram remetidos ao 

setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal para que apresente 

posicionamento técnico, esclarecendo se as propostas ofertadas são 

inexequíveis; 

 

Após análise, o mencionado setor técnico desta Prefeitura 

concluiu tão somente pela desclassificação da licitante Castro & Rocha 

LTDA / 32.185.141/0001-12, tendo em vista a proposta ser inexequível, 

não tendo o licitante demonstrado, após a diligência determinada, a 

executoriedade dos preços ofertados; 

 

  Pois, como bem relatou o Parecer Técnico emitido pelo setor 

competente, há na composição de preço da licitante Castro & Rocha 

LTDA valores bem aquém dos preços praticados no mercado, nos termos 

das cotações acostadas, fato este que aponta ser a proposta apresentada 

inexequível, razão pela qual a sua desclassificação é medida que se 

impõe; 

   

 Ante o exposto, e em consonância com o posicionamento do 

Setor de Engenharia desta Prefeitura, declaro classificadas as propostas 

de preço apresentadas pelas licitantes B K L CONSTRUÇÕES LTDA. 

/ 03.372.105/0001-60 e A C L Construções EIRELI / 20.625.410/0001-

35, e, por outro lado, desclassifico a proposta apresentada pela licitante 

Castro & Rocha LTDA / 32.185.141/0001-12, tendo em vista ser esta 

inexequível; 
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 Ultrapassado o prazo recursal, retornem-me os autos para a 

designação de sessão de continuidade, oportunidade em que será 

realizada a fase de lance e abertura/análise dos documentos de habilitação 

da licitante a ser declarada vencedora.  

 

Cumpra-se 

Publique-se, 

 

Areia Branca(RN), 12 de novembro de 2019. 

 

 

ANTÔNIO LOPES NETO 

Pregoeiro da CPL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE ARP DO PREGÃO 048/2019 

 

 

CONTRATANTE:  

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADOS/VALORES: 

Antonia Ivanira Rodrigues EIRELI. 

CNPJ - 18.421.148/0001-65. 

R$ 189.574,57 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e setenta e 

quatro reais e cinquenta e sete centavos). 

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada 

para futura e eventual aquisição de forma parcelada de 

equipamentos elétricos e hidráulicos para serem utilizados na 

manutenção dos poços artesianos nas Diversas Comunidades do 

município de Areia Branca/RN.   

ELEMENTO DE DESPESA:  

3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

VIGÊNCIA: 12 de novembro de 2019 a 11 de novembro de 2020. 

Areia Branca/RN, em 12 de novembro de 2019.  

 

 

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 048/2019 

 

O Pregoeiro do Município de Areia Branca/RN torna público que o 

Pregão Presencial SRP N.º 048/2019, objetivando o registro de preço 

para contratação de empresa especializada para futura e eventual 

aquisição de forma parcelada de equipamentos elétricos e hidráulicos 

para serem utilizados na manutenção dos poços artesianos nas 

Diversas Comunidades do município de Areia Branca/RN, realizado 

no dia 12 de novembro de 2019 às 08:30 (oito e trinta) horas teve como 

vencedor em todos os itens a empresa licitante Antonia Ivanira 

Rodrigues EIRELI - CNPJ - 18.421.148/0001-65, única empresa 

participante do referido certame, perfazendo o valor global de R$ 

189.574,57 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e setenta e quatro 

reais e cinquenta e sete centavos).  

Areia Branca/RN, em 12 de novembro de 2019.  

 

ANTÔNIO LOPES NETO 

Pregoeiro da CPL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 048/2019 

 

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

legais, adjudica o resultado da licitação na modalidade Pregão 

Presencial SRP Nº. 048/2019, que tem como objeto o registro de preço 

para contratação de empresa especializada para futura e eventual 

aquisição de forma parcelada de equipamentos elétricos e hidráulicos 

para serem utilizados na manutenção dos poços artesianos nas 

Diversas Comunidades do município de Areia Branca/RN, realizado 

no dia 12 de novembro de 2019 às 08:30 (oito e trinta) horas a empresa 

licitante Antonia Ivanira Rodrigues EIRELI - CNPJ - 

18.421.148/0001-65, o valor global de R$ 189.574,57 (cento e oitenta e 

nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos). Areia Branca/RN, em 12 de novembro de 2019.  

 

ANTÔNIO LOPES NETO 

Pregoeiro da CPL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 048/2019 

 

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 SRP 

Nº. 048/2019, objetivando o registro de preço para contratação de 

empresa especializada para futura e eventual aquisição de forma 

parcelada de equipamentos elétricos e hidráulicos para serem 

utilizados na manutenção dos poços artesianos nas Diversas 

Comunidades do município de Areia Branca/RN, em 12 de novembro 

de 2019, o valor global de R$ 189.574,57 (cento e oitenta e nove mil 

quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) a 

empresa licitante Antonia Ivanira Rodrigues EIRELI - CNPJ - 

18.421.148/0001-65. 

 Areia Branca/RN, em 12 de novembro de 2019.  

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 049/2019 

 

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 SRP 

Nº. 049/2019, objetivando o registro de preço para contratação 

eventual e de forma parcelada de empresa especializada na prestação 

de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Painéis e 

Bombas para atender as demandas do município de Areia 

Branca/RN, em 12 de novembro de 2019, o valor global de R$ 

348.381,00 (trezentos e quarenta e oito mil trezentos e oitenta e um 
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reais) a empresa licitante Antonia Ivanira Rodrigues EIRELI - CNPJ 

- 18.421.148/0001-65.  

Areia Branca/RN, em 12 de novembro de 2019.  

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE ARP DO PREGÃO 049/2019 

 

 

CONTRATANTE:  

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADOS/VALORES: 

Antonia Ivanira Rodrigues EIRELI. 

CNPJ - 18.421.148/0001-65. 

R$ 348.381,00 (trezentos e quarenta e oito mil trezentos e oitenta e 

um reais). 

Objeto: Registro de preço para contratação eventual e de forma 

parcelada de empresa especializada na prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva em Painéis e Bombas para 

atender as demandas do município de Areia Branca/RN.   

ELEMENTO DE DESPESA:  

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

VIGÊNCIA: 12 de novembro de 2019 a 11 de novembro de 2020. 

Areia Branca/RN, em 12 de novembro de 2019.  

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 049/2019 

 

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

legais, adjudica o resultado da licitação na modalidade Pregão 

Presencial SRP Nº. 049/2019, que tem como objeto o registro de preço 

para contratação eventual e de forma parcelada de empresa 

especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva em Painéis e Bombas para atender as demandas do 

município de Areia Branca/RN, realizado no dia 12 de novembro de 

2019 às 10:30 (dez e trinta) horas a empresa licitante Antonia Ivanira 

Rodrigues EIRELI - CNPJ - 18.421.148/0001-65, o valor global de R$ 

348.381,00 (trezentos e quarenta e oito mil trezentos e oitenta e um 

reais). Areia Branca/RN, em 12 de novembro de 2019.  

 

ANTÔNIO LOPES NETO 

Pregoeiro da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

RESULTADO DO PREGÃO Nº 049/2019 

 

O Pregoeiro do Município de Areia Branca/RN torna público que o 

Pregão Presencial SRP N.º 049/2019, objetivando o registro de preço 

para contratação eventual e de forma parcelada de empresa 

especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva em Painéis e Bombas para atender as demandas do 

município de Areia Branca/RN, realizado no dia 12 de novembro de 

2019 às 10:30 (dez e trinta) horas teve como vencedor em todos os itens 

a empresa licitante Antonia Ivanira Rodrigues EIRELI - CNPJ - 

18.421.148/0001-65, única empresa participante do referido certame, 

perfazendo o valor global de R$ 348.381,00 (trezentos e quarenta e oito 

mil trezentos e oitenta e um reais).  

Areia Branca/RN, em 12 de novembro de 2019.  

ANTÔNIO LOPES NETO.  

Pregoeiro da CPL 

 


