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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DA BOLSA ESTUDANTE 

 

Aos 24 dias do mês de outubro de 2019 reuniram-se às nove horas da 

manhã na Secretaria de Assistência Social os membros da Comissão que 

avalia o Programa de Bolsa de Estudos para Estudantes Universitário e 

de Nível Técnico juntamente com o Consultor Geral Igor Campos e com 

a responsável pelo controle de recebimento da documentação dos 

estudantes (Cirley).  Estiveram presentes nessa reunião o presidente 

Francisco Jânio e os membros Elisangela Lemos, Jerry Kennedy e 

Melânia (representando Sandja). 

O presidente da Comissão Francisco Jânio iniciou a reunião falando da 

dificuldade de se manter os mesmos membros na Comissão e o quanto 

isso dificultava o desenrolar dos trabalhos. Em seguida leu a portaria nº 

004 publicada no dia 18 de outubro de 2019 na edição nº 141 do Diário 

Oficial do Município com a nova composição, composta pelos seguintes 

membros e representações: Elisangela Maria de Lemos (Gabinete Civil); 

Sandja Antônia Santos de Moura (Secretaria de Administração e Gestão 

de Recursos Humanos); Karla Kaliane da Silva Castro (Secretaria de 

Educação, Cultura, esporte e Lazer); Francisco Jânio Filgueira Aires 

(Secretaria de Assistência Social); Jussiê Nazareno de Oliveira (Conselho 

Municipal de Educação); Laercio Borges da Silva Junior (Conselho 

Municipal de Assistência Social); Jerry Kennedy Fernandes de Medeiros 

( Associação Universitária); Rafael Araújo de Medeiros (Cursos 

Técnicos) e Wagner Tavernard do Vale Sousa (poder Legislativo). 

Depois de lida a nova composição, o presidente Jânio leu um relatório 

parcial da situação da bolsa estudante (entregue por Cirley) desde a 

criação da Lei 1.334/2018 (publicada em 05/04/2018) que instituiu o 

Programa, até o momento atual, relatando que: 

O primeiro processo seletivo foi em 05/07/2018 ofertando 85 vagas para 

o Programa e 09 para o cadastro de reserva, que após o prazo de 

comparecimento dos estudantes na Secretaria de Administração, foi 

convocada a primeira suplente (Maria dos Navegantes), por não 

comparecimento de um estudante; 

 Em 2018 foram desligados 08 estudantes do Programa (04 por conclusão 

de curso e 04 por desistência ou desclassificação) e que ainda em 2018 

foi convocada a segunda suplente (Crislaine Carvalho).  

Em julho de 2019 tinha 76 estudantes ativos no Programa;  

Em 09/07/19 foram abertas as inscrições para 08 vagas, através do 

processo seletivo 001/2019, cujo resultado final foi publicado em 

13/08/19 com 08 selecionados (Jerson dos Santos, Viviane Damasceno, 

Antony Francis, Geysse de Paiva, Izabel Eulália, Geilton Breno, Maria 

Clenda e João Victor) e 06 cadastros de reserva (Vanessa Alife, Tony 

Anderson, Amanda Kristina, Rary Emanuel, Dhessica Emily e José 

Willame). E que devido ao feriado de Nossa Senhora dos Navegantes o 

prazo de 12/08/19 a 16/08/19 para apresentação dos documentos na 

Secretaria de Administração foi prorrogado no dia 22/08/19 através de 

publicação no D.O.M. até o dia 26/08/19; 

Dos oito estudantes selecionados, se apresentaram apenas quatro (04) em 

agosto de 2019 (Geysse de Paiva, Izabel Eulália, Maria Clenda e João 

Victor); 

Em 28/08/19 quatro estudantes foram desligados do programa, dos quais 

três foi por conclusão de curso (Clara Yasmin, Amanda Azevedo e 

Vanessa Patrícia) e 01 por não necessitar mais da bolsa (Françoar);  

Em 04/09/2019 foram convocados os quatro primeiros do cadastro 

reserva (Vanessa Alife, Tony Anderson, Amanda Kristina e Rary 

Emanuel); 

Em 21/10/2019 foi constatado que tem 80 estudantes ativos no Programa, 

sendo que doze deles estão com o pagamento bloqueado desde agosto de 

2019 (03 por falta de histórico, 01 por falta de comprovante de matrícula, 

01 aguardando parecer jurídico e 07 com situações de 

reprovações/pendências para avaliação da Comissão); 

Foi verificado que 08 estudantes estão previstos para concluir o curso em 

2019.2. 

Após leitura do relatório parcial foram relacionados os pontos a serem 

discutidos e avaliados pela Comissão: 

1. Determinar prazo máximo para os alunos entregarem o histórico 

escolar e o comprovante de matrícula do semestre; 

2. Verificar a situação dos estudantes que estão com pagamento 

bloqueado desde 08/19 para decisão de liberação de pagamento ou 

exclusão do programa; 

3. Avaliar as seguintes orientações de Igor Campos (Consultor Geral da 

Procuradoria) e decidir se serão seguidas pela comissão: 

*Haver apenas uma seleção anual (janeiro) 

- (Referente ao inciso III do art. 4º da Lei 1.334/2018); 

*Fazer revisão semestral (julho) e caso 

surjam vagas deve-se chamar os reservas da seleção de janeiro 

- (Referente ao inciso III do art. 4º da Lei 1.334/2018); 

*Quanto a avaliação dos critérios 

(aprovação, frequência, trancamento, etc) - para manutenção 

da bolsa - fazer a partir do ano letivo de 2019, já que 2018 já 

se passou e não foi feito na época - (Referente ao Art. 9º da 

Lei 1.334/2018); 

*Avaliar as reprovações do ano letivo 

somando-se as disciplinas matriculadas e reprovadas dos dois 

semestres para ver se o número das reprovações foi em mais 

da metade das disciplinas matriculadas - (Referente ao inciso 

I do Art. 9º da Lei 1.334/2018); 

*Como em alguns históricos não tem a 

frequência escolar, solicitar semestralmente dos estudantes 

uma declaração de frequência da instituição - (referente ao 

inciso II do art. 9º da Lei 1.334/2018); 

*Quanto aos estudantes da UERN e 

UFERSA, que estão atrasados devido às greves, em relação 

aos documentos deles, seguir o cronograma letivo deles, 

esperando-os concluírem o semestre atrasado para poder fazer 

a avaliação do período corresponde ao ano letivo; 

*Quanto ao cancelamento ou trancamento, 

foi orientado que, se o estudante não passar um semestre 

inativo (ao cancelar um curso e iniciar outro) então ele poderia 

continuar com a bolsa - (referente ao item 4 das disposições 

transitórias do Regulamento); 

*definir calendário de reuniões da 

comissão para avaliação e acompanhamento da bolsa - 

(referente ao art. 16º e seu parágrafo único, da Lei 

1.334/2018); 

*Anualmente publicar o relatório do resultado obtido pelos 

estudantes bolsistas -(referente ao Art. 12º da Lei 1.334/2018); 

Depois de lido e discutidos os pontos, ficou decidido o seguinte: 

*Por não haver na Lei 1.334/2018 definição de quórum para as reuniões 

da Comissão as deliberações serão dadas pelos membros que estiverem 

presentes nas reuniões; 

* Fazer uma revisão da Lei 1.334/2018 e do Regulamento da Bolsa 

Estudante; 
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*Ficou definido que haverá somente uma seleção anual no início do ano 

(entre janeiro e fevereiro) e que a revisão será semestral (entre julho e 

agosto) e com o surgimento de novas vagas serão chamados os 

reservas/suplentes da seleção do início do ano; 

* Ficou definido que todos os estudantes deverão, semestralmente, 

entregar uma Declaração de Frequência da instituição de ensino para 

comprovar a frequência exigida, já que na maioria dos históricos não tem 

essa informação; 

*Ficou determinado o prazo máximo de 15 dias, após o início do semestre 

letivo, para os estudantes entregarem o Histórico Escolar e a Declaração 

de Frequência do semestre concluído e o Comprovante de Matrícula do 

semestre matriculado, de acordo com o calendário letivo das instituições. 

O estudante que não entregar os documentos dentro do prazo estipulado, 

passado os 15 dias ele será excluído do Programa da Bolsa; 

* Ficou definido que a avaliação das reprovações dos estudantes será do 

ano letivo e que se dará somando-se o número das disciplinas 

matriculadas e o número das disciplinas reprovadas dos dois semestres do 

ano letivo para ver se o número de reprovações foi acima da metade da 

quantidade das disciplinas matriculadas. Caso seja acima da metade do 

número das matriculadas, o aluno será excluído do Programa da Bolsa; 

*Ficou definido o seguinte prazo para os estudantes cumprirem as 20 

horas semestrais de serviços voluntários:  referente ao 1º semestre letivo 

será de janeiro a março, referente ao 2º semestre letivo será de julho a 

setembro.  Os estudantes que por algum motivo não puderem cumprir as 

horas dentro dos prazos estipulados, deverão enviar por escrito uma 

justificativa e informar a data possível; 

* A comunicação entre a Secretaria de Assistência Social e os estudantes 

bolsistas se dará através do e-mail informados por eles; 

* A Secretaria de Assistência Social deverá agendar uma reunião com os 

representantes das demais Secretarias e Gerências para que esses vejam 

uma forma de enquadrar as 20h voluntárias dos estudantes dentro do 

prazo estipulado e de acordo com o curso deles, já que assim eles 

poderiam incluir essas horas como atividades complementares na 

Universidade; 

*Todas as decisões da Comissão, seleção e convocações de estudantes, 

etc. serão publicadas no Diário Oficial do Município; 

*Os 04 estudantes com situações de cancelamento ou trancamento de 

matrícula para mudança de curso ou por outra situação (Marcelino João, 

Jockson Sandro, Yvis Luis e Maria Franciele) terão suas situações 

encaminhadas para parecer jurídico da Procuradoria e o pagamento da 

bolsa de outubro de 2019 bloqueado. O Consultor Geral Igor Campos 

dará o parecer no prazo de 05 dias. E de acordo com o parecer, o estudante 

poderá ter o pagamento desbloqueado e continuar com a bolsa ou ser 

excluído do Programa; 

* Foi dado aos estudantes que não apresentaram comprovante de 

matrícula de 2019.2 (Ellen Ingrid e Thales Mahatma) o prazo de 15 dias 

(a partir do comunicado por e-mail em 25/10/19) para entregarem os 

documentos pendentes. Passado o prazo, se os estudantes não entregarem 

a documentação serão excluídos do Programa; 

*Foi decidido pelo desbloqueio do pagamento dos estudantes que 

estavam com reprovações acima da metade das disciplinas matriculadas 

em algum período até 2018.2 (Adalgiza Celeste, Maria Gabriela, Roberta 

Rozinele, Natanna Ákilla, Renata Kelly e Yani Vitória) já que ficou 

determinado que as avaliações serão a partir do ano letivo (nesse ano, os 

períodos relativos a 2019); 

*Foi decidido pela exclusão dos estudantes que não apresentaram 

comprovante de matrícula de 2019.1 (Raimundo Nonato M. M. Júnior e 

Maria Lourdes S. Araújo); 

* Ficou definido que os quatro estudantes do Edital de seleção 001/2019 

que não se apresentaram no prazo (Jerson dos Santos, Viviane 

Damasceno, Antony Francis e Geilton Breno) serão reclassificados na 

sequência após os dois seguintes da relação do cadastro reserva (Dhessica 

Emily e José Willame); 

*Ficou definida para o dia 07/11/2019 às 10h da manhã a data para a 

próxima data da comissão. 

Depois das resoluções acima o Presidente encerrou a reunião e foi lavrada 

a presente ata que vai assinada por mim (Cirley de Oliveira) secretária 

dessa reunião, pelo presidente, demais membros da Comissão e pelo 

consultor Geral da Procuradoria: 

Membros: 

Francisco Jânio Filgueira Aires 

Jerry Kennedy Fernandes de Medeiros 

Elisangela Maria de Lemos 

Melânia Gonzaga (representando Sandja Antônia Santos de Moura) 

Participantes convidados 

Igor Oliveira Campos 

Cirley Roseo de Oliveira 

   

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

BRANCA/RN. 

 

CNPJ: 08.077.265/0001-08. 

 

CONTRATADA: TRIBUTUS INFORMATICA LTDA. 

 

CNPJ: 05.605.752/0001-08. 

 

OBJETO: INSCRIÇÃO DE 19 FUNCIONÁRIOS DA 

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO PARA 

PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP TRIBUTÁRIO. 
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BASE LEGAL: ARTIGO 25 - III DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  

3.3.90.39.00 - (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA). 

 

VALOR: R$ 1.900,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS). 

 

AREIA BRANCA/RN, EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019. 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

PREFEITA. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

CHAMADA PÚBLICA Nº 003 2019 

 

 

CONTRATANTE:  

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADOS/VALORES: 

CONTRATO Nº 043/2019. 

Leandro Rafael Pinto - CPF - 050.477.034-95. 

R$ 19.987,00. 

CONTRATO Nº 044/2019. 

Thiago Lamrk Varela Mendonça - CPF - 010.695.564-08. 

R$ 19.995,75. 

CONTRATO Nº 045/2019. 

Maria Veraneide Gomes - CPF - 023.590.634-48. 

R$ 20.000,00. 

CONTRATO Nº 046/2019. 

Francisca Maria Marques de Melo - CPF - 913.578.884-49. 

R$ 19.987,00. 

CONTRATO Nº 047/2019. 

Francisca Antônia Marques de Melo - CPF - 009.738.184-50. 

R$ 19.990,00. 

CONTRATO Nº 048/2019. 

Francisca das Chagas de Melo Fonseca - CPF - 021.774.704-39. 

R$ 19.964,90. 

CONTRATO Nº 049/2019. 

Francisca de Assis Gomes - CPF - 010.998.994-51. 

R$ 20.000,00. 

CONTRATO Nº 050/2019. 

Valdete Martiniano dos Santos - CPF - 085.997.844-39. 

R$ 20.000,00. 

CONTRATO Nº 051  

Cooperativa de Agricultores e Agricultoras Familiares de Mossoró e 

Região. CNPJ - 15.322.872/0001-43. 

R$ 626.872,00. 

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar e Empreendedor Rural para atender os alunos 

matriculados na Rede Pública de Ensino do Município de Areia 

Branca/RN em conformidade com o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE. 

ELEMENTO DE DESPESA:  

3.3.90.30 - Material de Consumo. 

VIGÊNCIA: 30 de outubro a 31 de dezembro de 2019. 

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

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE ARP DO PREGÃO 051/2019 

PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

 

 

CONTRATANTE:  

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO/VALORE: 

Irinaldo Ribeiro de Souza. 

CNPJ - 18.058.381/0001-25. 

R$ 541.400,00 (quinhentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais). 

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa 

especializada para futura e eventual prestação de serviços de forma 

parcelada de Refeições Prontas em Embalagem de Alumínio (tipo 

quentinha) e Self Service para suprir as necessidades das Secretarias 

e Órgãos do Município de Areia Branca/RN.   

ELEMENTO DE DESPESA:  

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

VIGÊNCIA: 13 de novembro de 2019 a 12 de novembro de 2020. 

Areia Branca/RN, em 13 de novembro de 2019.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

RESULTADO FINAL DO PREGÃO Nº 045/2019 

 

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

Pregão Presencial N.º 045/2019, objetivando a aquisição de 

Ambulância Tipo “A” Para Simples Remoção para atender as 

demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Areia 

Branca/RN, realizado no dia 11 de novembro de 2019 às 10:30 (dez e 

trinta) horas, o qual por motivo do valor ser exclusivo para 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte foi declarado fracassado, 

visto que, não houve comparecimento das mesmas. O processo foi 

encaminhado a Assessoria Jurídica do Setor de Licitações desse 

município para emissão de parecer e logo em seguida será marcado nova 

sessão.  

Areia Branca/RN, em 19 de novembro de 2019.  

Antônio Lopes Neto.  

Pregoeiro. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

RESULTADO DO PREGÃO Nº 047/2019 

 

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

Pregão Presencial SRP N.º 047/2019, objetivando o registro de preço 

para contratação de empresa especializada para futura e eventual 

aquisição de forma parcelada de material esportivo para atender as 

demandas dos Órgãos Públicos do município de Areia Branca/RN, 

realizado no dia 11 de novembro de 2019 às 12:30 (doze e trinta) horas 

teve como vencedoras as empresas licitantes A Nova Solução EIRELI - 

CNPJ - 70.157.680/0001-37, nos itens 20, 23, 27, 28 e 29 perfazendo o 

valor global de R$ 22.401,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e um 

reais); Independência Comercial Ltda. - CNPJ - 04.701.515/0001-70, 
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nos itens 01, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 32, 36 e 37 

perfazendo o valor global de R$ 46.210,00 (quarenta e seis mil 

duzentos e dez reais); PH Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ - 

34.138.424/0001-39, nos itens 02, 03, 06, 09, 12, 17, 18, 26, 30, 31, 33, 

34, 35, 38, 39 e 40 perfazendo o valor global de R$ 76.264,00 (setenta 

e seis mil duzentos e sessenta e quatro reais) e Sthela Sthefine Freire 

Pereira - CNPJ - 29.629.923/0001-99, nos itens 21, 22, 41, 42, 43, 44 e 

45 perfazendo o valor global de R$ 63.240,00 (sessenta e três mil e 

duzentos e quarenta reais).  

Areia Branca/RN, em 19 de novembro de 2019.  

Antônio Lopes Neto.  

Pregoeiro. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 045/2019 

 

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

legais, adjudica o resultado da licitação na modalidade Pregão 

Presencial Nº. 045/2019, que tem como objeto a aquisição de 

Ambulância Tipo “A” Para Simples Remoção para atender as 

demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Areia 

Branca/RN, realizado no dia 11 de novembro de 2019 às 10:30 (dez e 

trinta) horas a empresa licitante Newtec Comercio Ltda. - CNPJ - 

19.881.198/0001-98, o valor global de R$ 77.300,00 (setenta e sete mil 

e trezentos reais).  

Areia Branca/RN, em 19 de novembro de 2019.  

Antônio Lopes Neto.  

Pregoeiro. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 047/2019 

 

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

legais, adjudica o resultado da licitação na modalidade Pregão 

Presencial SRP Nº. 047/2019, que tem como objeto o registro de preço 

para contratação de empresa especializada para futura e eventual 

aquisição de forma parcelada de material esportivo para atender as 

demandas dos Órgãos Públicos do município de Areia Branca/RN, 

realizado no dia 11 de novembro de 2019 às 12:30 (doze e trinta) horas 

as empresas licitantes A Nova Solução EIRELI - CNPJ - 

70.157.680/0001-37, o valor global de R$ 22.401,00 (vinte e dois mil e 

quatrocentos e um reais); Independência Comercial Ltda. - CNPJ - 

04.701.515/0001-70, o valor global de R$ 46.210,00 (quarenta e seis 

mil duzentos e dez reais); PH Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ - 

34.138.424/0001-39, o valor global de R$ 76.264,00 (setenta e seis mil 

duzentos e sessenta e quatro reais) e Sthela Sthefine Freire Pereira - 

CNPJ - 29.629.923/0001-99, o valor global de R$ 63.240,00 (sessenta 

e três mil e duzentos e quarenta reais).  

Areia Branca/RN, em 19 de novembro de 2019.  

Antônio Lopes Neto.  

Pregoeiro. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 045/2019 

 

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. 

045/2019, objetivando a aquisição de Ambulância Tipo “A” Para 

Simples Remoção para atender as demandas da Secretaria Municipal 

de Saúde do Município de Areia Branca/RN, em 11 de novembro de 

2019, o valor global de R$ 77.300,00 (setenta e sete mil e trezentos 

reais) a empresa licitante Newtec Comercio Ltda. - CNPJ - 

19.881.198/0001-98.   

Areia Branca/RN, em 19 de novembro de 2019.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 047/2019 

 

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. 047/2019, objetivando o registro de preço para contratação de 

empresa especializada para futura e eventual aquisição de forma 

parcelada de material esportivo para atender as demandas dos 

Órgãos Públicos do município de Areia Branca/RN, em 11 de 

novembro de 2019, o valor global de R$ 22.401,00 (vinte e dois mil e 

quatrocentos e um reais) a empresa licitante A Nova Solução EIRELI 

- CNPJ - 70.157.680/0001-37; o valor global de R$ 46.210,00 (quarenta 

e seis mil duzentos e dez reais) a empresa licitante Independência 

Comercial Ltda. - CNPJ - 04.701.515/0001-70; o valor global de R$ 

76.264,00 (setenta e seis mil duzentos e sessenta e quatro reais) a 

empresa licitante PH Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ - 

34.138.424/0001-39 e o valor global de R$ 63.240,00 (sessenta e três 

mil e duzentos e quarenta reais) a empresa licitante Sthela Sthefine 

Freire Pereira - CNPJ - 29.629.923/0001-99.  

Areia Branca/RN, em 19 de novembro de 2019.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças 

Prefeita. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL 045 2019 

 

 

CONTRATANTE:  

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO/VALOR: 

Newtec Comercio Ltda.  

CNPJ - 19.881.198/0001-98. 

R$ 77.300,00 (setenta e sete mil e trezentos reais). 

OBJETO: Aquisição de Ambulância Tipo “A” Para Simples 

Remoção para atender as demandas da Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Areia Branca/RN. 

ELEMENTO DE DESPESA:  

44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 

VIGÊNCIA: 11 de novembro a 11 de dezembro de 2019. 

Areia Branca/RN, em 19 de novembro de 2019.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita. 

 

 

 

 

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

EXTRATO DE ARP DO PREGÃO 047/2019 

 

 

CONTRATANTE:  

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADOS/VALORES: 

A Nova Solução EIRELI. 

CNPJ - 70.157.680/0001-37. 

R$ 22.401,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e um reais). 

Independência Comercial Ltda.  

CNPJ - 04.701.515/0001-70. 

R$ 46.210,00 (quarenta e seis mil duzentos e dez reais). 

PH Comércio e Serviços Ltda.  

CNPJ - 34.138.424/0001-39. 

R$ 76.264,00 (setenta e seis mil duzentos e sessenta e quatro reais). 

Sthela Sthefine Freire Pereira. 

CNPJ - 29.629.923/0001-99. 

R$ 63.240,00 (sessenta e três mil e duzentos e quarenta reais). 

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada 

para futura e eventual aquisição de forma parcelada de material 

esportivo para atender as demandas dos Órgãos Públicos do 

município de Areia Branca/RN.   

ELEMENTO DE DESPESA:  

3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

VIGÊNCIA: 11 de novembro de 2019 a 10 de novembro de 2020. 

Areia Branca/RN, em 19 de novembro de 2019.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita. 
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