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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO DE ADESÃO Nº 18051601/2018 
 

A Prefeita Municipal de Areia Branca/RN, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com o que estabelece a lei de 
licitações, torna público a Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 
4/2017 - Processo Administrativo Nº 12034/2017 , oriunda da 
licitação na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 8/2017  da 
Prefeitura Municipal de Grossos/RN, que tem como objeto o 
registro de preços para eventual aquisição de pneus para suprir 
as necessidades da frota veículos da Prefeitura Municipal de 
Grossos/RN, homologados em favor da empresa licitante L E 
Pneus e Peças Ltda. - CNPJ - 08.576.605/0001-37, com sede na 
Av. Presidente Dutra - 110 - Alto de São Manoel - Mossoró/RN, 
homologada no dia 19 de maio de 2017. Os autos do processo da 
referida adesão encontra-se no setor de licitações desta prefeitura.  
Areia Branca/RN, em 15 de maio de 2018.  
 
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                                    Código Identificador: 18051501GC 
    

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  
CNPJ: 08.077.265/0001-08. 
CONTRATADO: L E Pneus e Peças Ltda.  
CNPJ - 08.576.605/0001-37. 
VALOR DO CONTRATO:  
R$ 671.600,00 (seiscentos e setenta e um mil e seiscentos reais). 
BASE LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 
VIGÊNCIA: 15 de maio a 31 de dezembro de 2018. 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de pneus para 
suprir as necessidades da frota veículos da Prefeitura Municipal de 
Grossos/RN. 
JUSTIFICATIVA: O referido contrato é oriundo da Adesão a Ata 
de registro de preços Nº 4/2017 - Processo Administrativo Nº 
12034/2017, oriunda da licitação na modalidade Pregão Presencial 
SRP Nº 8/2017 da Prefeitura Municipal de Grossos/RN.  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 
Areia Branca/RN, em 15 de maio de 2018.  
 
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                                    Código Identificador: 18051502GC 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 
 
Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção civil 
para execução de serviços de drenagem em tubulação com 
manilhas de concreto para escoamento de águas pluviais - do 
Bairro Ilha do Bom Jesus no município de Areia Branca/RN 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2018 
(dois mil e dezoito), no Gabinete desta Prefeitura, de acordo com 
informações do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, encarregado de promover a Licitação Pública de que 
trata a Tomada de Preços nº 001/2018, onde o mesmo informa 
não haver interposição de recursos e que o processo encontra-se 
dentro das formalidades legais da Lei Federal Nº 8.666/93, com 
base no Parecer da CPL, vimos ADJUDICAR a presente 
licitação a empresa RC Construções e Serviços Eireli - ME - 
CNPJ - 28.452.637/0001-38 no valor global de 90.447,29 
(noventa mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte nove 
centavos). 
 

Pelo que lavrou o presente termo, que vai devidamente 
assinado pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal. 
 
 
_______________________________ 
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
CPF-307.193.134-49 
Prefeita do Município de Areia Branca/RN 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                                   Código Identificador: 18051503GC 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 
 
Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção civil 
para execução de serviços de reforma e ampliação da Central do 
Cidadão do município de Areia Branca/RN. 
 
 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2018 (dois 
mil e dezoito), no Gabinete desta Prefeitura, de acordo com 
informações do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 
encarregado de promover a Licitação Pública de que trata a 
Tomada de Preços nº 002/2018, onde o mesmo informa não haver 
interposição de recursos e que o processo encontra-se dentro das 
formalidades legais da Lei Federal Nº 8.666/93, com base no 
Parecer da CPL, vimos ADJUDICAR a presente licitação a empresa 
RC Construções e Serviços Eireli - ME - CNPJ - 28.452.637/0001-
38 no valor global de R$ 123.296,54 (cento e vinte e três mil 
duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos). 
 

Pelo que lavrou o presente termo, que vai devidamente assinado 
pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal. 
 

 
___________________________________ 
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
CPF-307.193.134-49 
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                               Código Identificador: 18051504GC 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 
 
Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção 
civil para execução de serviços de reformas e ampliação 
da nova sede administrativa da Prefeitura Municipal de 
Areia Branca/RN. 
 
 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
 
Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2018 (dois 
mil e dezoito), no Gabinete desta Prefeitura, de acordo com 
informações do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, encarregado de promover a Licitação Pública de 
que trata a Tomada de Preços nº 004/2018, onde o mesmo 
informa não haver interposição de recursos e que o processo 
encontra-se dentro das formalidades legais da Lei Federal Nº 
8.666/93, com base no Parecer da CPL, vimos ADJUDICAR 
a presente licitação a empresa Agil Construções, Comércio e 
Serviços Eireli - ME - CNPJ - 19.657.875/0001-99 no valor 
global de R$ 381.560,59 (trezentos e oitenta e um mil 
quinhentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos). 
 
Pelo que lavrou o presente termo, que vai devidamente 
assinado pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal. 
 

 
___________________________________ 
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
CPF-307.193.134-49 

   Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 
 

 
 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                                    Código Identificador: 18051505GC 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 
 
Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção civil 
para execução de serviços de reformas e ampliação da nova 
sede administrativa da Prefeitura Municipal de Areia 
Branca/RN. 
 
 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2018 
(dois mil e dezoito), no Gabinete desta Prefeitura, de acordo com 
informações do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, encarregado de promover a Licitação Pública de que 
trata a Tomada de Preços nº 004/2018, onde o mesmo informa 
não haver interposição de recursos e que o processo encontra-se 
dentro das formalidades legais da Lei Federal Nº 8.666/93, com 
base no Parecer da CPL, vimos ADJUDICAR a presente 
licitação a empresa Agil Construções, Comércio e Serviços 
Eireli - ME - CNPJ - 19.657.875/0001-99 no valor global de R$ 
381.560,59 (trezentos e oitenta e um mil quinhentos e sessenta 
reais e cinquenta e nove centavos). 
 

Pelo que lavrou o presente termo, que vai devidamente 
assinado pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal. 
 
 
___________________________________ 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
CPF-307.193.134-49 
Prefeita Municipal 
 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 
 
Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção 
civil para a continuidade dos serviços da obra da Praça do 
Por do Sol no município de Areia Branca/RN. 
 
 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2018 
(dois mil e dezoito), no Gabinete desta Prefeitura, de acordo 
com informações do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, encarregado de promover a Licitação Pública de 
que trata a Tomada de Preços nº 006/2018, onde o mesmo 
informa não haver interposição de recursos e que o processo 
encontra-se dentro das formalidades legais da Lei Federal Nº 
8.666/93, com base no Parecer da CPL, vimos ADJUDICAR a 
presente licitação a empresa Agil Construções, Comércio e 
Serviços Eireli - ME - CNPJ - 19.657.875/0001-99 no valor 
global de R$ 207.219,25 (duzentos e sete mil duzentos e 
dezenove reais e vinte e cinco centavos). 
 

Pelo que lavrou o presente termo, que vai 
devidamente assinado pela Excelentíssima Senhora Prefeita 
Municipal. 
 
 
___________________________________ 
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
CPF-307.193.134-49 
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                                    Código Identificador: 18051506GC 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 
 
Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção civil 
para execução de serviços de drenagem em tubulação com 
manilhas de concreto para escoamento de águas pluviais - do 
Bairro Ilha do Bom Jesus no município de Areia Branca/RN. 
 
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO 
 
 

Homologo pelo presente termo para que surta os seus 
efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL, referente à Tomada de Preços nº 001/2018 , em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com as alterações introduzidas posteriormente, de acordo com o 
parecer da CPL, onde a proposta da empresa licitante RC 
Construções e Serviços Eireli - ME - CNPJ - 28.452.637/0001-38 
no valor global de 90.447,29 (noventa mil quatrocentos e quarenta 
e sete reais e vinte nove centavos), atende o objeto da licitação 
promovida por este Município. 
 
Areia Branca/RN, em 15 de maio de 2018 
 
___________________________________ 
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
CPF-307.193.134-49 
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                                    Código Identificador: 18051507GC 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 
 
Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção 
civil para execução de serviços de reforma e ampliação da 
Central do Cidadão do município de Areia Branca/RN. 
 
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO 
 
 
Homologo pelo presente termo para que surta os seus efeitos 
legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL, referente à Tomada de Preços nº 002/2018, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente, de 
acordo com o parecer da CPL, onde a proposta da empresa 
licitante RC Construções e Serviços Eireli - ME - CNPJ - 
28.452.637/0001-38 no valor global de R$ 123.296,54 (cento 
e vinte e três mil duzentos e noventa e seis reais e 
cinquenta e quatro centavos), atende o objeto da licitação 
promovida por este Município. 

 
Areia Branca/RN, em 15 de maio de 2018 
 
___________________________________ 
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
CPF-307.193.134-49 

   Prefeita do Município de Areia Branca/RN 
 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                                    Código Identificador: 18051508GC 
 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 
 
Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção civil 
para execução de serviços de drenagem das águas pluviais e 
recuperação da pavimentação convencional em paralelepípedo 
do acesso a praia da comunidade de São Cristóvão no município 
de Areia Branca/RN. 
 
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO 
 
 

Homologo pelo presente termo para que surta os seus 
efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL, referente à Tomada de Preços nº 003/2018 , em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com as alterações introduzidas posteriormente, de acordo com o 
parecer da CPL, onde a proposta da empresa licitante Agil 
Construções, Comércio e Serviços Eireli - ME - CNPJ - 
19.657.875/0001-99 no valor global de R$ 138.845,39 (cento e 
trinta e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove 
centavos), atende o objeto da licitação promovida por este 
Município. 
 
Areia Branca/RN, em 15 de maio de 2018 
 
___________________________________ 
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças 
CPF-307.193.134-49 
Prefeita do Município de Areia Branca/RN 
 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                                    Código Identificador: 18051509GC 
 
 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 
 
Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção 
civil para execução de serviços de reformas e ampliação da 
nova sede administrativa da Prefeitura Municipal de Areia 
Branca/RN. 
 
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO 
 
 

Homologo pelo presente termo para que surta os seus 
efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, referente à Tomada de Preços nº 004/2018, 
em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente, de 
acordo com o parecer da CPL, onde a proposta da empresa 
licitante Agil Construções, Comércio e Serviços Eireli - ME - 
CNPJ - 19.657.875/0001-99 no valor global de R$ 381.560,59 
(trezentos e oitenta e um mil quinhentos e sessenta reais e 
cinquenta e nove centavos), atende o objeto da licitação 
promovida por este Município. 
 
 
Areia Branca/RN, em 15 de maio de 2018 
 
___________________________________ 
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
CPF-307.193.134-49 
Prefeita do Município de Areia Branca/RN 
 
 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                                    Código Identificador: 18051510GC 
 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 
 
Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção civil 
para a continuidade dos serviços da obra da Praça do Por do 
Sol no município de Areia Branca/RN. 
 
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO 
 
 

Homologo pelo presente termo para que surta os seus 
efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, referente à Tomada de Preços nº 006/2018, 
em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente, de 
acordo com o parecer da CPL, onde a proposta da empresa 
licitante Agil Construções, Comércio e Serviços Eireli - ME - 
CNPJ - 19.657.875/0001-99 no valor global de R$ 207.219,25 
(duzentos e sete mil duzentos e dezenove reais e vinte e cinco 
centavos), atende o objeto da licitação promovida por este 
Município. 
 
Areia Branca/RN, em 15 de maio de 2018 
 
___________________________________ 
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
CPF-307.193.134-49 
Prefeita do Município de Areia Branca/RN 
 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                                    Código Identificador: 18051512GC


