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EXECUTIVO/CPL 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 

 

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

o Pregão Eletrônico SRP N.º 004/2022, objetivando o registro 

de preços para a contratação futura e eventual de empresa 

especializada nos serviços de manutenções preventivas e 

corretivas em ar condicionado e aquisições de peças para 

atender as necessidades do município de Areia Branca/RN, 

realizado no dia 05 de abril de 2022 às 07:31 (sete horas e trinta 

e um minutos) teve como vencedor em todos os lotes a empresa 

licitante Ildelania Janielle Soares Noia dos Santos Souza - 

Ltda. - Eireli - CNPJ - 28.008.770/0001-08 nos lotes 01 com 

valor global de R$ 54.788,80 (cinquenta e quatro mil 

setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos); 02 com 

valor global de R$ 71.850,00 (setenta e um mil oitocentos e 

cinquenta reais); 03 com valor global de R$ 71.855,00 (setenta 

e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais); 04 com valor 

global de R$ 5.139,00 (cinco mil cento e trinta e nove reais); 05 

com valor global de R$ 88.090,00 (oitenta e oito mil e noventa 

reais) perfazendo o valor global da licitação em R$ 291.722,80 

(duzentos e noventa e um mil setecentos e vinte e dois reais e 

oitenta centavos).  

Areia Branca/RN, em 12 de abril de 2022.  

Antônio Lopes Neto. 

 Pregoeiro. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022 

 

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN no uso de 

suas atribuições legais, adjudica o resultado da licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº. 004/2022, que 

tem como objeto o registro de preços para a contratação 

futura e eventual de empresa especializada nos serviços 

de manutenções preventivas e corretivas em ar 

condicionado e aquisições de peças para atender as 

necessidades do município de Areia Branca/RN, realizado 

no dia 05 de abril de 2022 às 07:31 (sete horas e trinta e 

um minutos) a empresa licitante Ildelania Janielle 

Soares Noia dos Santos Souza - Ltda. - Eireli - CNPJ - 

28.008.770/0001-08 o valor global de R$ 291.722,80 

(duzentos e noventa e um mil setecentos e vinte e dois 

reais e oitenta centavos).  

Areia Branca/RN, em 12 de abril de 2022.  

Antônio Lopes Neto  

Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

004/2022 

 

A Prefeita Municipal de Areia Branca/RN, no uso de suas 

atribuições legais, homologa o resultado do julgamento da 

adjudicação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP 

Nº. 004/2022, objetivando o registro de preços para a 

contratação futura e eventual de empresa especializada nos 

serviços de manutenções preventivas e corretivas em ar 

condicionado e aquisições de peças para atender as 

necessidades do município de Areia Branca/RN, em 12 de abril 

de 2022, o valor global de R$ 291.722,80 (duzentos e noventa e 

um mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) a 

empresa licitante Ildelania Janielle Soares Noia dos Santos 

Souza - Ltda. - Eireli - CNPJ - 28.008.770/0001-08.  

Areia Branca/RN, em 12 de abril de 2022.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças –  

Prefeita. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE ARP DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022 

 

 

CONTRATANTE:  

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO/VALOR: 

Ildelania Janielle Soares Noia dos Santos Souza - Ltda. - Eireli. 

CNPJ - 28.008.770/0001-08. 

R$ 291.722,80 (duzentos e noventa e um mil setecentos e vinte 

e dois reais e oitenta centavos). 

OBJETO: registro de preços para a contratação futura e 

eventual de empresa especializada nos serviços de 

manutenções preventivas e corretivas em ar condicionado e 

aquisições de peças para atender as necessidades do município 

de Areia Branca/RN. 

ELEMENTO DE DESPESA:  

3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

VIGÊNCIA: 12 de abril de 2022 a 11 de abril de 2023. 

Areia Branca/RN, em 12 de abril de 2022.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita. 
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