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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

RESULTADO DO PREGÃO Nº 058/2019 

 

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

Pregão Presencial SRP N.º 058/2019, objetivando o registro de 

preços para contratação de empresa especializada em Locação de 

Som, Palco, Iluminação, Banheiros Químicos, Geradores de Energia 

e Equipamentos para realização de eventos diversos do município 

de Areia Branca/RN, realizado no dia 23 de dezembro de 2019 às 

13:00 (treze) horas teve como vencedor a empresa licitante BR de 

Geradores e Serviços Eireli - ME - CNPJ - 11.478.304/0001-85 em 

todos os itens conforme discriminado; 01 - valor unitário - R$ 5.515,62 

(cinco mil quinhentos e quinze reais e sessa e dois centavos) 

perfazendo o valor global de R$ 165.468,60 (cento sessenta e cinco 

mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos); 02 - 

valor unitário - R$ 2.954,74 (dois mil novecentos e cinquenta e 

quatro reais e setenta quatro centavos) perfazendo o valor global de 

R$ 29.547,40 (vinte e nove mil quinhentos e quarenta e sete reais e 

quarenta centavos); 03 - valor unitário - R$ 1.181,83 (um mil cento e 

oitenta e um reais e oitenta e três centavos) perfazendo o valor global 

de R$ 11.818,30 (onze mil oitocentos e dezoito reais e trinta 

centavos); 04 - valor unitário - R$ 3.545,75 (três mil quinhentos e 

quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) perfazendo o valor 

global de R$ 106.372,50 (cento e seis mil trezentos e setenta e dois 

reais e cinquenta centavos); 05 - valor unitário - R$ 2.560,80 (dois 

mil quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos) perfazendo o valor 

global de R$ 51.216,00 (cinquenta e um mil duzentos e dezesseis 

reais); 06 - valor unitário - R$ 2.462,34 (dois mil quatrocentos e 

sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos) perfazendo o valor 

global de R$ 196.987,20 (cento e noventa e seis mil novecentos e 

oitenta e sete reais e vinte centavos); 07 - valor unitário - R$ 187,14 

(cento e oitenta e sete reais e catorze centavos) perfazendo o valor 

global de R$ 112.284,00 (cento e doze mil duzentos e oitenta e 

quatro reais); 08 - valor unitário - R$ 196,99 (cento e noventa e seis 

reais e noventa e nove centavos) perfazendo o valor global de R$ 

15.759,20 (quinze mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte 

centavos); 09 - valor unitário - R$ 2.954,80 (dois mil novecentos e 

cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) perfazendo o valor 

global de R$ 177.288,00 (cento e setenta e sete mil duzentos e oitenta 

e oito reais); 10 - valor unitário - R$ 393,97 (trezentos e noventa e 

três reais e noventa e sete centavos) perfazendo o valor global de R$ 

118.191,00 (cento dezoito mil cento e noventa e um reais); 11 - valor 

unitário - R$ 216,69 (duzentos e dezesseis reais e sessenta e nove 

centavos) perfazendo o valor global de R$ 130.014,00 (cento e trinta 

mil e catorze reais); 12 - valor unitário - R$ 29,55 (vinte e nove reais 

e cinquenta e cinco centavos) perfazendo o valor global de R$ 

35.460,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta reais); 13 - 

valor unitário - R$ 88,64 (oitenta e oito reais e sessenta e quatro 

centavos) perfazendo o valor global de R$ 26.592,00 (vinte e seis mil 

quinhentos noventa e dois reais) perfazendo o valor global geral da 

licitação em R$ 1.176.998,20 (um milhão cento e setenta e seis mil 

novecentos e noventa e oito reais e vinte centavos).  

Areia Branca/RN, em 23 de dezembro de 2019.  

Antônio Lopes Neto.  

Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 058/2019 

 

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

legais, adjudica o resultado da licitação na modalidade Pregão 

Presencial SRP Nº. 058/2019, que tem como objeto o registro de 

preços para contratação de empresa especializada em Locação de 

Som, Palco, Iluminação, Banheiros Químicos, Geradores de Energia 

e Equipamentos para realização de eventos diversos do município 

de Areia Branca/RN, realizado no dia 23 de dezembro de 2019 às 

13:00 (treze) horas a empresa licitante BR de Geradores e Serviços 

Eireli - ME - CNPJ - 11.478.304/0001-85, o valor global de R$ 

1.176.998,20 (um milhão cento e setenta e seis mil novecentos e 

noventa e oito reais e vinte centavos).  

Areia Branca/RN, em 23 de dezembro de 2019. 

 Antônio Lopes Neto.  

Pregoeiro. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 058/2019 

 

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. 058/2019, objetivando o registro de preços para contratação 

de empresa especializada em Locação de Som, Palco, Iluminação, 

Banheiros Químicos, Geradores de Energia e Equipamentos para 

realização de eventos diversos do município de Areia Branca/RN, 
em 23 de dezembro de 2019, o valor global de R$ 1.176.998,20 (um 

milhão cento e setenta e seis mil novecentos e noventa e oito reais e 

vinte centavos) a empresa licitante BR de Geradores e Serviços Eireli 

- ME - CNPJ - 11.478.304/0001-85.  

Areia Branca/RN, em 23 de dezembro de 2019.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE ARP DO PREGÃO 058/2019 

 

 

CONTRATANTE:  

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO/VALORE: 

BR de Geradores e Serviços Eireli - ME. 

CNPJ - 11.478.304/0001-85. 

R$ 1.176.998,20 (um milhão cento e setenta e seis mil novecentos e 

noventa e oito reais e vinte centavos).  

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa 

especializada em Locação de Som, Palco, Iluminação, Banheiros 

Químicos, Geradores de Energia e Equipamentos para realização de 

eventos diversos do município de Areia Branca/RN.   

ELEMENTO DE DESPESA:  

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

VIGÊNCIA: 23 de dezembro de 2019 a 22 de dezembro de 2020. 

Areia Branca/RN, em 23 de novembro de 2019.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita. 

 


