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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
ANO XII
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 11 DE ABRIL DE 2018
Nº 066

EXECUTIVO/GABINETE
PORTARIA Nº 1169/2018, de 11 de abril de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.° 032/2018
Concessão de diárias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais e considerando as disposições contidas no artigo 11 do
Decreto nº 287 de 20 de abril de 2009,
R E S O L V E:
Art.1º. Autorizar a concessão de 1 (uma) diária, no valor de R$ 295,00
(duzentos e noventa e cinco reais), ao servidor GUSTAVO BEDÊ AGUIAR, Procurador
Jurídico do Município, para cobertura de despesas de viagem a Recife/PE, realizada
em 09 de abril de 2018, cujo propósito se deu em despachar Processo Judicial junto ao
Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 11
de abril de 2018.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

EXECUTIVO/LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 018/2018
O (A) SECRETÁRIO (A), SUBSCREVENTE, da Prefeitura Municipal de São Gonçalo
do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município e, em cumprimento às disposições contidas
na norma inscrita nos Arts. 24, X, e 26, “caput” do Estatuto Federal das Licitações e
Contratos Administrativos, considerando incomensurável interesse público na locação
de imóvel em face de suas condicionantes de localização e adequação às
necessidades deste Órgão, os termos do Parecer Jurídico, da vistoria e avaliação
prévias, e demais justificativas constantes do Processo Administrativo 1804100042,
RESOLVE DISPENSAR A LICITAÇÃO para a contratação direta do Sr.(a) FRANCISCA
TELMA DANTAS SANTIAGO, inscrito(a) no CPF de nº 523.646.664-49, visando
locação de bem imóvel de sua posse/propriedade, situado no endereço: Rua
VEREADOR MANOEL SOARES, Nº 77, Centro, São Gonçalo do Amarante/RN,
destinado ao ALUGUEL SOCIAL PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA
RAIMUNDA GADELHA CÂMARA, a contar da assinatura do instrumento contratual
até 31 de dezembro de 2018, no valor de aluguel mensal no importe de R$ 350,00 e no
valor global de 3.033,33 cujas despesas correrão à conta dos recursos consignados na
Lei Orçamentaria Anual de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 11/04/2018
ANTONIO DANTAS NETO
Secretário Municipal Adjunto da SEMTASC

O Pregoeiro Oficial da PMSGA/RN, torna público, que no dia 23 de abril de 2018, às
09:00 horas, fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL com registro de
preços, objetivando a contratação de pessoa jurídica que se disponha a providenciar
possível contratação de mão-de-obra terceirizada com dedicação exclusiva para
atender as necessidades dos órgãos que compõe a Estrutura Administrativa da
Prefeitura Municipal. O Edital e anexos encontram-se disponível no endereço
eletrônico: www.saogonçalo.rn.br
São Gonçalo do Amarante/RN, 10 de abril de 2017.
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros
Pregoeiro Oficial
EXTRATO DO CONTRATO N.º 1802270014.126
Contratante: Município De São Gonçalo Do Amarante/RN – Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Amarante - CNPJ n.° 08.079.402/0001-35 a Empresa
TRANSPORTES GUANABARA LTDA - CNPJ n.° 08.419.673/0001-92, Do objeto: O
CONTRATO tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM BILHETES
ELETRÔNICOS, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de
Inexigibilidade de Licitação n.º 008/2018 . - Do preço e da dotação orçamentária: R$
15.000,00 (quinze mil reais). Na seguinte dotação orçamentária: Serão utilizadas
dotações para todas as unidades administrativas, no elemento de despesa 33.90.39 –
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – PJ, nas diversas fontes - Da vigência: O
presente CONTRATO terá vigência a contar da data de sua assinatura, prolongandose até o dia 31 de maio de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 02 de Março de 2018.
ANA CRISTINA DA SILVA COSTA P/ Contratante
PAULO FERNANDES CHAVES JÚNIOR P/ Contratada
ATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018
O Secretário Adjunto M. de Defesa Social da Prefeitura De São Gonçalo Do Amarante,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e, em cumprimento às disposições contidas na norma inscrita
no Art. 24, “caput” do Estatuto Federal das Licitações e Contratos com o Poder Público,
e ainda em conformidade com a Instrução Normativa nº 01/2010 da Controladoria
Geral do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, considerando incomensurável
interesse público na otimização das ações governamentais, HOMOLOGA E RATIFICA
o ATO DE DISPENSA Nº 016/2018, praticado por esta Municipalidade, em favor da
empresa CLIAP – CLINICA DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 22.389.707/0001-74, sediada à Av. Coronel
Estevam, nº 243 - Alecrim – Natal/RN, destinado à contratação de pessoa jurídica para
realização de avaliação psicológica nos integrantes da Guarda Municipal, lotados na
Secretaria Municipal de Defesa Social, resultado a verificação de aptidão psicológica
para manuseio de arama de fogo, totalizando o valor de R$ 1.520,00 (um mil,
quinhentos e vinte reais), cujas despesas correrão à conta dos recursos de receitas
provenientes do Orçamento Geral do Município (Processo nº 1712010014).
São Gonçalo do Amarante/RN, 11 de abril de 2018.
Emanoel Cavalcante Lisboa
Secretário Adjunto M. de Defesa Social

PÁGINA 2

11 DE ABRIL DE 2018

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N. º 012018
OBJETO: AQUISIÇÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA-ALIMENTACAO ESCOLAR Considerando, os atos
praticados pela Comissão de Licitações, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório. HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):
ASSOC. TRAB. RURAIS AGROVILA N ESPERANCA - ROSÁRIO
** CPF/CNPJ : 03364553000111
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
905863 ABACAXI POLO II Abacaxi de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar
KG
6000
4.59
27,540.00
a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para consumo.
905864 ALFACE POLO II Alface de 1ª qualidade, folhas íntegras de coloração verde, fresca, tenra e limpa; isenta de
KG
150
6.42
963.00
parasitas, acondicionadas em embalagens
próprias.
905865 BANANA POLO II Banana prata ou pacovã in natura, de primeira qualidade, sem estar danificada ou com
KG
7000
2.68
18,760.00
qualquer lesão de origem física ou mecânica,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para consumo.
905866 BATATA DOCE POLO II Batata doce branca ou roxa, de primeira qualidade, tamanho médio, apresentando
KG
5500
2.28
12,540.00
grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo.
905870 CEBOLINHA POLO II Cebolinha, 1ª qualidade, in natura unidade de fornecimento: maço com no mínimo de 100 KG
250
7.38
1,845.00
gramas.
905871 CENOURA POLO II Cenoura de boa qualidade, cheiro, aspecto e sabor próprios, tamanho uniforme, isenta de
KG
1500
2.95
4,425.00
enfermidade com ausência de sujidades,
parasitas, larvas e material terroso, sem danos físicos e mecânicos.
906146 COCO SECO PESO MÉDIO 600G
UN
150
2.50
375.00
905872 COENTRO POLO II Coentro, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de
KG
250
6.83
1,707.50
amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou
murchas, com grau de evolução completa do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física
ou mecânica. Transportadas adequadamente.
905873 GOIABA POLO II Goiaba de 1ª qualidade, com características bem definidas, sã, inteira e limpa, devendo ser
KG
6000
3.86
23,160.00
bem desenvolvida, isenta de enfermidades,
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportado de forma adequada,
apresentando grau de amadurecimento ideal para consumo.
905874 JERIMUM LEITE OU CABOCLO POLO II Jerimum Leite ou Caboclo in natura, de primeira qualidade, cor
KG
2000
2.66
5,320.00
alaranjada, cheiro, aspecto e sabor próprios, tamanho uniforme, isenta de enfermidades, com ausência de
sujidades, parasitas, larvas e material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte,
acondicionada avulsas em sacos plásticos.
905875 MACAXEIRA POLO II Macaxeira, tipo branca/amarela, primeira, raízes grandes, no grau normal de evolução no KG
5500
2.52
13,860.00
tamanho, saber e cor própria da espécie,
uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de
terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade
905876 MAMÃO POLO II Mamão de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a KG
7000
1.72
12,040.00
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.
905877 MARACUJÁ POLO II Maracujá, tamanho médio, em sacos plásticos transparentes, sem lesões de origem físicas KG
6000
3.82
22,920.00
ou mecânicas, rachaduras e cortes. Isenta de
sujidades, parasitas e larvas.
905879 MELANCIA POLO II Melancia, casca lisa, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e lavras, tamanho e
KG
7000
1.07
7,490.00
coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 6 a 10 Kg/cada.
905878 MELÃO POLO II Melão, em boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e
KG
6000
2.49
14,940.00
maduro, com polpa intacta e firme.
904325 MILHO VERDE ESPIGA
UN
3000
0.80
2,400.00
908270 PIMENTÃO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM
KG
400
2.96
1,184.00
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES. EXTRA, GRAÚDO E
VERDOSO
905883 TOMATE POLO II Tomate in natura de primeira qualidade, tamanho médio a grande, sem manchas, com
KG
2000
2.99
5,980.00
coloração uniforme e brilho, com ausência de
ferimentos ou defeitos, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para consumo.
TOTAL DO FORNECEDOR
ASSOC. TRAB. RURAIS AGROVILA N ESPERANCA - ROSÁRIO
177,449.50
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEF. MARIA AMELIA GOMES
** CPF/CNPJ : 12926297000108
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao
Unid
Quant
Preço
Total
905843 Abacaxi de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
KG
5000
4.59
22,950.00
transporte e a conservação em condições adequadas para consumo.
905844 Alface de 1ª qualidade, folhas íntegras de coloração verde, fresca, tenra e limpa; isenta de parasitas,
KG
150
6.42
963.00
acondicionadas em embalagens próprias.
905845 BANANA POLO I - Banana prata ou pacovã in natura, de primeira qualidade, sem estar danificada ou com
KG
6000
2.68
16,080.00
qualquer lesão de origem física ou mecânica, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo.
905846 BATATA DOCE POLO I - Batata doce branca ou roxa, de primeira qualidade, tamanho médio, apresentando
KG
4500
2.28
10,260.00
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
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adequadas para consumo.
CEBOLINHA POLO I - Cebolinha, 1ª qualidade, in natura unidade de fornecimento: maço com no mínimo de
100 gramas.
CENOURA POLO I - Cenoura de boa qualidade, cheiro, aspecto e sabor próprios, tamanho uniforme, isenta de
enfermidade com ausência de sujidades, parasitas, larvas e material terroso, sem danos físicos e mecânicos.
COCO SECO PESO MÉDIO 600G
COENTRO POLO I - Coentro, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução completa do tamanho,
livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física ou mecânica. Transportadas adequadamente.
GOIABA POLO I - Goiaba de 1ª qualidade, com características bem definidas, sã, inteira e limpa, devendo ser
bem desenvolvida, isenta de enfermidades,
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportado de forma adequada,
apresentando grau de amadurecimento ideal para consumo.
JERIMUM LEITE OU CABOCLO POLO I - Jerimum Leite ou Caboclo in natura, de primeira qualidade, cor
alaranjada, cheiro, aspecto e sabor próprios, tamanho
uniforme, isenta de enfermidades, com ausência de sujidades, parasitas, larvas e material terroso, sem danos
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, acondicionada avulsas em sacos plásticos.
Macaxeira, tipo branca/amarela, primeira, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, saber e cor
própria da espécie, uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da
maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade
MAMÃO POLO I - Mamão de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
Maracujá, tamanho médio, em sacos plásticos transparentes, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,
rachaduras e cortes. Isenta de sujidades, parasitas e larvas.
MELANCIA POLO I - Melancia, casca lisa, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e lavras, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 6 a 10
Kg/cada.
MELÃO POLO I Melão, em boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e
maduro, com polpa intacta e firme.
MILHO VERDE ESPIGA
PIMENTÃO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES. EXTRA, GRAÚDO E
VERDOSO
TOMATE POLO I - Tomate in natura de primeira qualidade, tamanho médio a grande, sem manchas, com
coloração uniforme e brilho, com ausência de ferimentos ou defeitos, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para
consumo.
TOTAL DO FORNECEDOR
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEF. MARIA AMELIA GOMES
ASSOCIAÇÃO PROJ DE ASSENT E REF AGRICOLA RIACHAOII
** CPF/CNPJ : 07099048000148
** VENCEU OS ITENS **
Descricao
ABACAXI POLO III Abacaxi de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo.
BANANA POLO III Banana prata ou pacovã in natura, de primeira qualidade, sem estar danificada ou com
qualquer lesão de origem física ou mecânica,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para consumo.
GOIABA POLO III Goiaba de 1ª qualidade, com características bem definidas, sã, inteira e limpa, devendo ser
bem desenvolvida, isenta de enfermidades,
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportado de forma adequada,
apresentando grau de amadurecimento ideal para consumo.
MAMÃO POLO III Mamão de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.
MARACUJÁ POLO III Maracujá, tamanho médio, em sacos plásticos transparentes, sem lesões de origem
físicas ou mecânicas, rachaduras e cortes. Isenta de
sujidades, parasitas e larvas.
MELANCIA POLO III Melancia, casca lisa, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e lavras, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 6 a 10 Kg/cada.
MELÃO POLO III Melão, em boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e
maduro, com polpa intacta e firme.
MELÃO POLO IV Melão, em boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e
maduro, com polpa intacta e firme.
TOTAL DO FORNECEDOR
ASSOCIAÇÃO PROJ DE ASSENT E REF AGRICOLA RIACHAOII
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES RURAIS S G AMARANTE
** CPF/CNPJ : 13104788000128
** VENCEU OS ITENS **
Descricao
ABACAXI POLO IV Abacaxi de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para consumo.
ALFACE POLO IV Alface de 1ª qualidade, folhas íntegras de coloração verde, fresca, tenra e limpa; isenta de

KG

250

7.38

1,845.00

KG

800

2.95

2,360.00

UN
KG

100
250

2.50
6.83

250.00
1,707.50

KG

5000

3.86

19,300.00

KG

1500

2.66

3,990.00

KG

4500

2.52

11,340.00

KG

6000

1.72

10,320.00

KG

5000

3.82

19,100.00

KG

6000

1.07

6,420.00

KG

5000

2.49

12,450.00

UN
KG

3000
300

0.80
2.96

2,400.00
888.00

KG

2000

2.99

5,980.00

148,603.50

Unid
KG

Quant
3000

Preço
4.59

Total
13,770.00

KG

5000

2.68

13,400.00

KG

3200

3.86

12,352.00

KG

5000

1.72

8,600.00

KG

3200

3.82

12,224.00

KG

5000

1.07

5,350.00

KG

4000

2.49

9,960.00

KG

8000

2.49

19,920.00

95,576.00

Unid
KG

KG

Quant
8000

Preço
4.59

Total
36,720.00

300

6.42

1,926.00
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parasitas, acondicionadas em embalagens
próprias.
BANANA POLO IV Banana prata ou pacovã in natura, de primeira qualidade, sem estar danificada ou com
qualquer lesão de origem física ou mecânica,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para consumo.
BATATA DOCE POLO IV Batata doce branca ou roxa, de primeira qualidade, tamanho médio, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo.
COENTRO POLO IV Coentro, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras
ou murchas, com grau de evolução completa do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão
física ou mecânica. Transportadas adequadamente.
GOIABA POLO IV Goiaba de 1ª qualidade, com características bem definidas, sã, inteira e limpa, devendo ser
bem desenvolvida, isenta de enfermidades,
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportado de forma adequada,
apresentando grau de amadurecimento ideal para consumo.
Jerimum Leite ou Caboclo in natura, de primeira qualidade, cor alaranjada, cheiro, aspecto e sabor próprios,
tamanho uniforme, isenta de enfermidades, com ausência de sujidades, parasitas, larvas e material terroso, sem
danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, acondicionada avulsas em sacos plásticos.
MACAXEIRA POLO IV Macaxeira, tipo branca/amarela, primeira, raízes grandes, no grau normal de evolução no
tamanho, saber e cor própria da espécie,
uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de
terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade
MAMÃO POLO IV Mamão de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.
MARACUJÁ POLO IV Maracujá, tamanho médio, em sacos plásticos transparentes, sem lesões de origem
físicas ou mecânicas, rachaduras e cortes. Isenta de
sujidades, parasitas e larvas.
MELANCIA POLO IV Melancia, casca lisa, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e lavras, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 6 a 10 Kg/cada.
PIMENTÃO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES. EXTRA, GRAÚDO E
VERDOSO
TOMATE POLO IV Tomate in natura de primeira qualidade, tamanho médio a grande, sem manchas, com
coloração uniforme e brilho, com ausência de
ferimentos ou defeitos, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em
condições adequadas para consumo.
TOTAL DO FORNECEDOR
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES RURAIS S G AMARANTE
MICHELINE LOPES DA SILVA VALDIVINO
** CPF/CNPJ : 04739336405
** VENCEU OS ITENS **
Descricao
CENOURA POLO IV Cenoura de boa qualidade, cheiro, aspecto e sabor próprios, tamanho uniforme, isenta de
enfermidade com ausência de sujidades,
parasitas, larvas e material terroso, sem danos físicos e mecânicos.
CEBOLINHA POLO IV Cebolinha, 1ª qualidade, in natura unidade de fornecimento: maço com no mínimo de
100 gramas.
COCO SECO PESO MÉDIO 600G
MILHO VERDE ESPIGA
TOTAL DO FORNECEDOR
MICHELINE LOPES DA SILVA VALDIVINO
ASSOC P/ O DESENV DA MULHER DE SÃO JOSÉ DE PEDREGU
** CPF/CNPJ : 06177153000195
** VENCEU OS ITENS **
Descricao
ALFACE POLO III Alface de 1ª qualidade, folhas íntegras de coloração verde, fresca, tenra e limpa; isenta de
parasitas, acondicionadas em embalagens
próprias.
BATATA DOCE POLO III Batata doce branca ou roxa, de primeira qualidade, tamanho médio, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo.
CEBOLINHA POLO III Cebolinha, 1ª qualidade, in natura unidade de fornecimento: maço com no mínimo de 100
gramas.
CENOURA POLO III Cenoura de boa qualidade, cheiro, aspecto e sabor próprios, tamanho uniforme, isenta de
enfermidade com ausência de
sujidades, parasitas, larvas e material terroso, sem danos físicos e mecânicos.
COCO SECO PESO MÉDIO 600G
COENTRO POLO III Coentro, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras
ou murchas, com grau de evolução completa do tamanho, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão
física ou mecânica. Transportadas adequadamente.
JERIMUM LEITE OU CABOCLO POLO III Jerimum Leite ou Caboclo in natura, de primeira qualidade, cor
alaranjada, cheiro, aspecto e sabor próprios, tamanho uniforme,isenta de enfermidades, com ausência de
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sujidades, parasitas, larvas e material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte,
acondicionada avulsas em sacos plásticos.
905897 MACAXEIRA POLO III Macaxeira, tipo branca/amarela, primeira, raízes grandes, no grau normal de evolução no
tamanho, saber e cor própria da espécie,
uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de
terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade.
904325 MILHO VERDE ESPIGA
908271 PIMENTÃO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES. EXTRA, GRAÚDO E
VERDOSO
905905 TOMATE POLO III Tomate in natura de primeira qualidade, tamanho médio a grande, sem manchas, com
coloração uniforme e brilho, com ausência de
ferimentos ou defeitos, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para consumo.
TOTAL DO FORNECEDOR
ASSOC P/ O DESENV DA MULHER DE SÃO JOSÉ DE PEDREGU
Valor Total da Contratação R$ 670,751.50( Seiscentos e Setenta Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.
São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de Fevereiro de 2018.
ABEL SOARES FERREIRA
Secretário de Educação

EXECUTIVO/EDUCAÇÃO
PORTARIA 06/2018 GS/SME/SGA/RN de 10 de abril de 2018.
Alteram-se os termos da Portaria nº 01/2018 GS/SGA/RN de 07 de
fevereiro de 2018, publicada no Jornal Oficial do Município em 07 de fevereiro de 2018,
que designa servidores da Administração Pública para compor a COMISSÃO DE
RECEBIMENTO DE MATERIAIS no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de
São Gonçalo do Amarante/RN, na forma a seguir:
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE/RN, no uso das suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o que regulamenta o Decreto Executivo nº 806/2018,
de 25 de janeiro de 2018, publicado na Edição nº 019, ano XII, do Jornal Oficial do
Município, datada de 26 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o que a Resolução nº 032/2016-TCE dispõe sobre a ordem
cronológica de pagamentos dos contratos firmados pelas Unidades Gestoras e a
necessidade desta Secretaria de Educação normatizar os procedimentos de
certificação dos seus contratos e, por fim,
CONSIDERANDO a necessidade de criar uma Comissão com o objetivo
de certificar em cada nota fiscal ou fatura a realização do serviço ou recebimento do
bem;
R E S O LV E:
Art. 1° - Designar os servidores da Administração Pública Municipal,
abaixo relacionados, para compor a COMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO NO
RECEBIMENTO DE MATERIAIS/BENS OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, para
atuarem em todos os contratos celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação de São Gonçalo do Amarante/RN:
1. Gestor do Contrato (responsável pelo atesto de liquidação):
Abel Soares Ferreira, matrícula nº 0005854 – cargo: Secretário de
Educação;
2. Responsáveis pelo certifico (fiscal do contrato) de aquisição de materiais de
consumo, tais como: mat. Expediente, limpeza, equipamento e material permanente, e
fardamento escolar dentre outros:
José de Arimatéia de Souza Luna, matrícula nº 6978 – cargo: assistente e
Adriana Paiva dos Santos, matrícula nº 19867, cargo: Coordenadora de Gestão de
Pessoal Terceirizado e Efetivo;
3. Responsável pelo certifico (fiscal do contrato) de prestação de serviços
de contas fixas, tais como: água, energia, alugueis de imóveis, vale transporte, mão de
obra terceirizada e outros:
Ana Cristina de Oliveira – matrícula nº 5935 cargo: Auxiliar de Secretaria;
4. Responsável pelo certifico (fiscal do contrato) de prestação de serviços
de combustiveis, transporte escolar, manutenção preventiva e corretiva de veículos, e
outros:
Alexandre dos Santos Silva, matrícula nº 6721, cargo: Chefia de Gabinete;
5. Responsável pelo certifico (fiscal do contrato) de material de
construção, reforma, obras e outros.
Francimar Rodrigues Tavares, matrícula nº 11629, cargo: Coordenador de Manutenção
De Estruturas Elétricas nas Escolas;
6. Responsável pelo certifico (fiscal do contrato) de Gêneros Alimentícios:
Davalci Pinheiro Justino, matrícula nº 10670, Cargo: Coordenadora de Logística e
Distribuição de Produtos na Escola
Art. 2º - Fica AUTORIZADO o responsável pela Secretaria Extraordinária
de Licitação, Contratos, Compras e Convênios a incluir em cláusulas especificas, nos
contratos vigentes e futuros, oriundos desta secretaria, enquanto não houver mudança
no responsável legal pela secretaria, as informações acima.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. revogadas as
disposições em contrário.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário
ABEL SOARES FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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EXECUTIVO/CULTURA
LEI N° 1.411 DE 24/01/2014 – Dispõe sobre o SISTEMA MUNICIPAL DE
CULTURAL/CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO EDITAL DE APOIO AO
ESPETÁCULO TEATRAL “PEDRO MIRANDA” 2018
Aos (06) seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 09 horas, no Museu
Municipal localizada à Rua Belchior Jorge de Sá, cidade de São Gonçalo do
Amarante/RN, reuniu-se a Comissão de Avaliação do Projetos/CAP para análise do
EDITAL DE APOIO AO ESPETÁCULO TEATRAL “PEDRO MIRANDA” 2018
constituída pela Portaria nº 898/2018 de 27 de fevereiro e publicizada em vários locais
públicos e no DOM, constituída pelos seguintes membros: Ailton do Nascimento
Carvalho, Maricélia Barbosa Leocádio da Silva, Lucélia Maria de Moura Bezerra e
Flávio Henrique de Oliveira como presidente da CAP, profissionais especializados em
elaboração de Projetos Culturais, para avaliar as iniciativas inscritas no Edital acima
citado e o recurso será do FMC. As iniciativas foram analisados detalhadamente,
identificando-se suas principais características e qualidades. Cada membro da
Comissão apresentou seus argumentos relativos a cada projeto, o que permitiu a
comparação das propostas e a discussão coletiva dos critérios de julgamento. Em
seguida, de acordo com os critérios do Edital, foi preenchido o gabarito para avaliação
de mérito. Foram 05 (Cinco) projetos recebidos, foram 04 (quatro) projetos deferidos e
01 (um) projeto indeferido, os aprovados e os vencedores estão em ordem crescente,
segundo a pontuação final abaixo descrita, no qual a premiação será conforme Edital
03/2018 os Proponentes vencedores 1º colocado: Lucifranklin V. Ferreira (CIA DE
COMÉDIA OS LOUCOS.COM) Golandim, pontos 41, com ressalvando que faltou
currículo das atividades do grupo, apresentar comprovante de residência com
endereço de São Gonçalo do Amarante; 2º colocado: Jonas Ferreira da Silva (Grupo
CANGÁIA) São Gonçalo do Amarante, com 41 pontos, ressalvando que faltou o
currículo das atividades do grupo; 3º colocado: Anderson Victor Melo de Lima
(TRAKINOS D´LART ENTRETENIMENTOS) São Gonçalo do Amarante, com 33
pontos, faltou assinar os anexos do projeto, falta as certidão negativa municipal e a
certidão negativa estadual, faltou o histórico do grupo, com a ressalva que as certidões
deverá ser entregue antes da assinatura do Termo de Contrato; 4º colocado: Luis
Fernando Silva de Sousa ( 6 SEIS MESTRE) São Gonçalo do Amarante, com 31
pontos com ressalva que faltou incluir a sinopse do texto da obra, não apresentou
portfólio do grupos, e o 5º grupo foi indeferido pois A Companhia 6 seis Mestre, já
apresentou um projeto e o mesmo concorreu já na categoria, ressalvando que o projeto
teve pontuação de 23 pontos. Esta ata foi apresentada ao Conselho Municipal de
Politica Cultural, que foi aprovada. Sem ter mais o que comentar a comissão de
Avaliação desse edital deu por encerrada a reunião, e eu, Maricélia Barbosa Leocádio
da Silva, elaborei a presente ata que depois de lida discutida e aprovada foi por mim
assinada e pelos demais presentes.
São Gonçalo do Amarante, 06 de abril de 2018.
Ailton do Nascimento Carvalho
Maricélia Barbosa Leocádio da Silva
Lucélia Maria de Moura Bezerra
Flávio Henrique de Oliveira
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