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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO

Portaria nº 399/2015-SEMA.             São Gonçalo do Amarante, 08 de Junho de 2015.                    
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista previsão no Art. 36, Inciso VIII, do Estatuto do 
Servidor (a) do Município, em consonância com o que consta do Processo nº 462/2015-
SEMA: 

RESOLVE: Declarar a Vacância do cargo de Auxiliar de Enfermagem-
Padrão A-Nível I, nomeada através da Portaria de nº 659/2003-AP. de 11 de Agosto de 
2013, ocupado pela servidora MAGDA SILVA DOS SANTOS, Matrícula 9545, por 
motivo de posse em outro cargo inacumulável, de acordo com os requisitos acima 
citados.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ana Cristina da Silva Costa
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNSTA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria nº 400/2015-SEMA.             São Gonçalo do Amarante, 08 de Junho de 2015.                    
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista previsão no Art. 36, Inciso VIII, do Estatuto do 
Servidor (a) do Município, bem como decisão prolatada nos autos judiciais nº 0102072-
82.2015.8.20.0129, em consonância com o que consta do Processo nº 968/2014-
SEMA: 

RESOLVE: Declarar a Vacância do cargo de Auxiliar de Enfermagem-
Padrão A-Nível I, nomeada através da Portaria de nº 627/2003-AP. de 11 de Agosto de 
2013, ocupado pela servidora MAGDA DE ALMEIDA FERREIRA, Matrícula 9548, por 
motivo de posse em outro cargo inacumulável, de acordo com os requisitos acima 
citados.
 
                         Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ana Cristina da Silva Costa
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNSTA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande 
do Norte, torna público que no dia 18/06/2015 às 09:00h realizará Sessão Pública, para 
processar a licitação (012/2015) na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado a proceder ao REGISTRO DE PREÇOS 
para futura aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para o 
atendimento das necessidades da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. O 
Edital poderá ser consultado ou solicitado de forma gratuita no Setor de Licitações da 
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, de segunda a sexta feira, das 8 (oito) 
às 13 (treze) horas.  São Gonçalo do Amarante, 08 de junho de 2015. Eduardo 
Rodrigues Pessoa de Sousa. Pregoeiro Oficial.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Ao vigésimo dia do mês de maio de 2015, na sala de reuniões da Câmara Municipal de 
São Gonçalo do Amarante, de acordo com os lances propostos e as documentações 
apresentadas, opino favoravelmente para que se proceda a adjudicação do objeto do 
presente certame (Registro de Preços para futura contratação de empresa para a 
prestaçaõ de serviços mensal de liberaçaõ de licença de uso de sistema de informaçaõ 
e disponibilizaçaõ atraveś da internet, contemplando: implementação, capacitação, 
virtualização, gesta ̃o de documentos em meio digital em ambiente 
operacional internet e armazenamento de dados, com suporte 
operacional, hospedagem em centro de dados (Datacenter)) ao licitante 
ATI-ATTALUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP CNPJ 03.153.813/0001-
00, o qual apresentou a proposta mais vantajosa e documentação em total sintonia com 
as regras editalícias. São Gonçalo do Amarante, 20 de maio de 2015. Eduardo 
Rodrigues Pessoa de Sousa Pregoeiro Oficial.

LEGISLATIVO


	Página 1

