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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
ANO XII
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 13 DE DEZEMBRO DE 2018

Nº 226

EXECUTIVO/GABINETE
DECRETO Nº 964/2018, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.
Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de
2018 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a
o art. 8º, da Lei Nº 1.660 de 29 de dezembro de 2017.
DECRETA:
Art.1.º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da
importância de R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais) na dotação constante do anexo I, deste
Decreto.

Art.2.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito
suplementar, na forma da Lei Federal n.º4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art.
43, §1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II,
deste Decreto.
Art.3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
São Gonçalo do Amarante/RN, em 13 de dezembro de 2018.
197° da Independência e 130° da República.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO
DATA
13/12/2018

UN
40

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
08.244.4036.0016.2040

ELEMENTO

FONTE

3390390000

ESFERA

01029

Fiscal

REMANEJO
Remanejo

TOTAL

VALOR
20.000,00
20.000,00

São Gonçalo do Amarante/RN, em 13 de dezembro de 2018.
197° da Independência e 130° da República.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
ANEXO II – ANULAÇÃO

DATA
13/12/2018

UN
40

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
08.244.4036.0016.2040

ELEMENTO
3190130000

FONTE

ESFERA

01000

TOTAL

Fiscal

REMANEJO
Remanejo

VALOR
20.000,00
20.000,00

São Gonçalo do Amarante/RN, em 13 de dezembro de 2018.
197° da Independência e 130° da República.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
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LEI COMPLEMENTAR Nº 81, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.
“Dispõe sobre a criação, estrutura e atribuições da Secretaria
Municipal de Licitações, Contratos, Compras e Convênios de
São Gonçalo do Amarante/RN, e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas no artigo 69 da Lei Orgânica do Município,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:
I – Da Criação e Finalidade
Art. 1o - Fica criada, na estrutura organizacional administrativa direta da
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, a Secretaria Municipal de
Licitações, Contratos, Compras e Convênios.
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Licitações, Contratos, Compras e
Convênios respeitará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
eficiência, finalidade, publicidade, motivação, razoabilidade, economicidade,
proporcionalidade, interesse público e transparência, realizando suas atividades em
conformidade com as disposições da Constituição Federal, da Lei nº 8.666/93, da Lei
Federal nº 10.520/2002 e suas alterações e da Lei Orgânica do Município, e demais
legislações reguladoras da Administração Pública.
II – Da Competência
Art. 3º - A Secretaria Municipal de Licitações, Contratos, Compras e
Convênios é o órgão incumbido de planejar, executar e coordenar as atividades que
visem a aquisição de materiais, produtos e serviços do Município, além de gerir
convênios, parcerias e contratos, competindo-lhe as seguintes atribuições:
I. – Cadastrar fornecedores;
II. – Organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores com a
emissão do competente certificado de habilitação;
III. – Efetuar o planejamento, gerenciamento e execução das compras
governamentais auxiliando as demais secretarias;
IV.– Receber as requisições de compras emitidas pelas secretarias
municipais;
V.– Controlar através dos meios próprios a entrada, saída e estoque de
material no almoxarifado central do Município e a distribuição para todas as
secretarias;
VI.– Vistoriar os depósitos dos almoxarifados, verificado quantidade e
armazenamento dos materiais para conservação e segurança e ainda quanto à
validade dos produtos;
VII.– Apresentar sugestões de aproveitamento de materiais para
melhoria e racionalização;
VIII – Analisar requisições de materiais, verificado a discriminação correta
do objeto a ser adquirido ou contratado;
IX.– Manter as secretarias municipais informadas e documentadas com
cópia de contratos;
X.– Manter o cadastro de materiais com a ideal manutenção do catálogo
de produtos e serviços do Município;
XI. – Responsabilizar-se pelo preparo, gestão, acompanhamento,
controle e conclusão da contratação, emissão dos instrumentos de contrato e
convênio, termos aditivos, além do controle dos prazos e vigências e o processamento
dos pedidos de reajuste, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro, verificando
os pressupostos, justificativas e documentos necessários;
XII. – Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios
celebrados pelo Município na sua área de competência;
XIII.– Encaminhar à secretaria de origem do pedido, após o atesto de
recebimento da mercadoria ou do serviço realizado, a Nota Fiscal em até dois dias
úteis, conforme resolução 032/2016 e 024/2017 do TCE-RN;
XIV.– Elaborar pesquisas de preços para a instauração de processos de
licitação;
XV.– Elaborar todos os editais e julgar administrativamente suas
eventuais impugnações;
XVI. – Auxiliar as demais secretarias na elaboração dos termos de
referência;
XVII. – Responsabilizar-se por toda documentação, legalmente instruída,
para atender às solicitações dos órgãos de controle;
XVIII.– Alimentar e manter atualizados os sistemas de informação dos
órgãos de controle externo;
XIX. – Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no
âmbito da secretaria adjunta;
XX. – Emitir pareceres, através da assessoria jurídica da própria
secretaria, em todos os casos necessários, revogando-se o art. 96, da Lei
Complementar Municipal nº 069/2015;
XXI.– Instituir normas para realização dos processos de licitação,
contratação, compras governamentais e convênios;
XXII. – Adquirir materiais ou serviços, conforme normas e Leis em vigor;
XXIII. – Encaminhar à contabilidade notas fiscais, solicitação de
empenho e demais documentos necessários a contabilização e pagamento;
XXIV. – Elaborar processos de licitação de acordo com a Lei Federal nº

8.666/93 e suas alterações, e Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações;
XXV.– Elaborar processos de dispensa e inexigibilidade de licitação;
XXVI. – Publicar extratos de contratos, convênios, resultados de licitação,
dispensa e inexigibilidades;
XXVII. – Providenciar documentação de acordo com solicitação do
Tribunal de Contas;
XXVIII.– Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao
Chefe do Poder Executivo Municipal na revisão e implantação de normas e
procedimentos relativos às atividades de compras e aquisições da Administração
Municipal;
XXIX.– Programar, executar, supervisionar, controlar e coordenar os
procedimentos de compras da Administração, de acordo com as normas e diretrizes
superiores do Governo Municipal;
XXX.– Prestar suporte administrativo necessário para o funcionamento
eficaz da Comissão Permanente de Licitação;
XXXI.– Em coordenação com as Secretarias de Planejamento e
Orçamento e Secretaria de Finanças, realizar os procedimentos administrativos e de
gestão orçamentária e financeira necessários para a execução de suas atividades e
atribuições, dentro das normas superiores de delegações de competências;
XXXII.– Em coordenação com sua Assessoria Jurídica, programar as
atividades de consultoria e assessoramento jurídico necessárias para o desempenho
oportuno e eficaz de suas atribuições;
XXXIII.– Em coordenação com a Secretaria Municipal de Planejamento e
Orçamento, monitorar e avaliar o cumprimento das diretrizes, metas e objetivos
institucionais sob sua responsabilidade, apresentando ao Chefe do Governo Municipal
as propostas de decisão e adequação que permitam o cumprimento dos compromissos
assumidos com a população no Plano de Governo;
XXXIV.– Ordenar, por seu titular, as despesas da Secretaria Municipal,
responsabilizando-se pela gestão, administração e utilização das dotações
orçamentárias da unidade administrativa, nos termos da legislação em vigor, e em
todas as esferas jurídicas, o que será objeto de comunicação à Controladoria Geral do
Município;
XXXV.– Responsabilizar-se, por seu titular, e/ou Secretários Municipais
solicitantes, pelas autorizações para abertura de licitações, assinaturas de editais,
julgamentos dos recursos administrativos e adjudicações dos certames, bem como
pela avaliação da execução contratual, sempre que as contratações recaírem sobre
bens e/ou serviços diretamente pertinentes às dotações orçamentárias específicas da
Secretaria, inclusive as compras e serviços dispostos em almoxarifado central e os
bens e serviços de manutenção e custeio geral e administrativo da Secretaria;
XXXVI.– Assinar, por seu titular, os contratos administrativos diretamente
vinculados às dotações orçamentárias da Secretaria, inclusive dos bens, compras e
serviços dispostos em almoxarifado central, e dos bens e serviços de manutenção e
custeio geral e administrativo do Município;
XXXVII – Cumprir todas as obrigações assemelhadas, que forem
dispostas em Decretos Municipais e Ordens de Serviço;
XXXVIII. – Velar pela observância dos princípios constitucionais e
administrativos, das normas gerais e específicas e da ordem dos trabalhos nos
procedimentos licitatórios, dos registros de preços e outros procedimentos realizados
pela Secretaria;
XXXIX. - Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação
do Chefe do Executivo Municipal;
III - Dos Cargos e da Estrutura Organizacional
Art. 4º. O Quadro de Pessoal desta Secretaria será complementado com
a criação de novos cargos constantes do Anexo Único - cargos de provimento em
comissão, que passam a ser partes integrantes da presente Lei.
Parágrafo Único - As atribuições e qualificações dos cargos de
provimento em comissão também constam no Anexo Único e para os efeitos deste
dispositivo, aplicam-se, no que couber, às disposições previstas na Lei Complementar
Municipal nº 069/2015 – Lei de Organização Administrativa Municipal, e suas
alterações posteriores.
Art. 5º- A Subsecretaria de Licitações, Contratos, Convênios e Compras
fica transferida da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Finanças para a
estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Licitações, Contratos, Compras e
Convênios, revogando-se, portanto, o art. 38, XII da Lei Complementar Municipal nº
069/2015.
Art.6º - A Secretaria Municipal de Licitações, Contratos, Compras e
Convênios, terá a seguinte estrutura básica organizacional:
I - Secretaria Municipal;
II – Secretaria Adjunta;
III - Subsecretaria de Licitações, Compras, Convênios e Contratos;
IV - Coordenadoria Geral de Licitação;
V - Coordenadoria Geral de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia;
VI - Coordenadoria Geral de Gestão de Contratos;
VII - Coordenadoria de Pesquisa Mercadológica;
VIII - Coordenadoria Geral de Compras Governamentais;
IX - Chefia do Almoxarifado Central;
X - Coordenadoria de Informação e Sistemas;
XI - Coordenadoria Geral de Convênios e Parcerias e Prestação de
Contas;
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XII– Assessoria Jurídica – Cargo Comissionado.
Parágrafo único. A estrutura básica organizacional a que se refere o artigo
corresponde a 1 (uma) vaga por cargo referente aos incisos I ao XII.
IV – Das Comissões
Art. 7º - A Comissão Permanente de Licitação e a Comissão Permanente
de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia ficam vinculadas a esta Secretaria,
revogando assim, o parágrafo terceiro do art. 86, da LC. 069/2015.
Art.8º - Fica o Chefe Poder Executivo Municipal autorizado a promover a
alteração de lotação de servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo,
necessários a plena operacionalização das atribuições da Secretaria Municipal de
Licitações, Contratos, Compras e Convênios, através de ato próprio, desde que haja a
livre concordância dos mesmos.
V – Das Disposições Finais
Art. 9º - Fica o Poder Executivo Municipal igualmente autorizado a criar
unidade orçamentária e abrir crédito especial em favor da criação da Secretaria
Municipal de Licitações, Contratos, Compras e Convênios para atender aos ditames da
presente Lei.
Art. 10 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a expedir
regulamentação necessária ao fiel cumprimento da presente Lei através de Decreto.
Art.11 - Fica extinta uma das Secretárias Extraordinárias previstas na Lei
069/2015, em seu art.9º, §3º, que tinha função definida no Decreto nº 766/2017.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário, em especial, o Decreto nº 766, de 10 de maio de 2017.
.
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de dezembro de 2018.
197º da Independência e 130º da República
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN
Secretaria de Licitações, Contratos, Compras e Convênios
ANEXO ÚNICO - DAS ATRIBUIÇÕES E QUALIFICAÇÕES DOS CARGOS DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO PREVISTOS NESTA LEI.
I - Compete ao Secretário de Licitação, Contratos, Compras e Convênios:
a)Coordenar e supervisionar as atividades pertinentes da secretaria;
b)Zelar pela integridade das informações oriundas da secretaria;
c)Coordenar o fiscalizar a organização do arquivo das informações físicas
e digitais oriundas da secretaria;
d)Coordenar e fiscalizar as prestações de contas de convênios e termos
de parcerias realizadas pelo Município;
e)Analisar e Julgar administrativamente os recursos impetrados nos
processos licitatórios;
f)Analisar as minutas de editais e contratos do Município;
g)Elaborar e expedir ofícios, memorandos, correspondências e demais
solicitações relativas aos assuntos da secretaria;
h)Responder pelos assuntos pertinentes à secretaria;
i)Coordenar a gestão de contratos do município;
j)Receber e dar encaminhamento a processos administrativos, de
autorização de despesas, licitatórios e outros expedientes, consultando a assessoria
jurídica, no que couber;
k)Verificar as necessidades de capacitação dos servidores da secretaria,
considerando as mudanças normativas internas e da legislação;
l)Acompanhar as publicações e atualizações de competência da
secretaria nos meios de divulgação exigidos, conforme a legislação;
m)Coordenar e orientar no planejamento das compras governamentais e
na contratação de serviços através de processos licitatórios;
n)Fornecer subsídios para avaliação do acompanhamento das licitações
e dos contratos, possibilitando a adoção de estratégias para a obtenção de melhores
resultados;
o)Coordenar a elaboração dos contratos, termos aditivos, convênios e
termos de parcerias;
p)Coordenar o acompanhamento da execução contratual junto às demais
secretarias;
q)Promover pesquisas junto às demais secretarias, buscando adequar as
necessidades das mesmas ao planejamento das licitações a serem realizadas;
r)Fornecer apoio técnico-logístico às secretarias, com vistas às
aquisições de materiais/contratações de serviços;
s)Fornecer apoio técnico-logístico na condução e planejamento dos
contratos de competência da Prefeitura;
t)Acompanhar a tramitação dos pedidos de aquisição e contratação
através de atas de registro de preços, bem como os pedidos de adesão a atas de
registro de preços de outros órgãos;
u)Promover estudos técnicos para orientar a contratação dos principais
serviços terceirizados, possibilitando a prática de melhores preços, padronização e
unificação na forma da contratação;
v)Coordenar o levantamento de dados administrativos para confecção
das estatísticas e indicadores de desempenho;

w)Planejamento das atividades da unidade, alinhadas ao planejamento
estratégico da Prefeitura;
x)Acompanhar o gerenciamento de projetos e planos de ação
relacionados à atividade da secretaria;
y)Garantir a eficiência e eficácia dos processos, por meio da implantação
das ferramentas de monitoramento e melhoria dos processos.
II – Compete ao Secretário Adjunto de Licitações, Compras, Convênios e
Contratos:
a)Coordenar processos licitatórios;
b)Elaborar o calendário de capacitação de servidores, bem como o
conteúdo dos cursos;
c)Acompanhar a rotina das atividades desenvolvidas pelas
Coordenadorias Setoriais da Secretaria;
d) Acompanhar o andamento dos processos licitatórios encaminhados
para análise para a Procuradoria Geral do Município (quando for necessário) e
Assessoria Jurídica/CPL;
e)Acompanhar as atividades desenvolvidas pela Comissão Permanente
de Licitações e dos (as) Pregoeiros (as) nos processos de compras de materiais e
equipamentos;
f)Coordenar, orientar e supervisionar as atividades dos órgãos de sua
diretoria;
g)Desenvolver outras atividades correlatas designadas pelo Secretário.
III - Compete ao Subsecretário de Licitações, Compras, Convênios e
Contratos:
a)Coordenação, planejamento e direção da execução dos procedimentos
licitatórios para fornecimentos bens e contratação de serviços no âmbito da
administração direta e indireta;
b)Formulação de políticas, diretrizes e normas relativas aos processos de
compras, visando à racionalização administrativa, aumento da competitividade e
ampliação do sistema de registro de preços;
c)Coordenar e estabelecer fluxos e rotinas para gestão e fiscalização dos
termos de contratos e aditivos;
d)Zelar pela gestão e integridade de todos os documentos oriundos dos
processos licitatórios.
e)Atuar junto às comissões de Licitações para acompanhar todos os atos
praticados por seus membros e se responsabilizar pelo recebimento e
encaminhamento de eventuais questionamentos ou recursos impetrados em relação
aos processos licitatórios;
f)Atuar junto ao Secretário de Licitação, Contratos, Compras e Convênios
e a Assessoria Jurídica da Secretaria em relação aos eventuais questionamentos ou
recursos interpostos nos processos licitatórios;
g)Coordenar e fiscalizar o envio de informações físicas ou eletrônicas
exigidas pelos órgãos fiscalizadores;
h)Acompanhar as atividades desenvolvidas pelas Comissões
Permanente de Licitações e dos pregoeiros em todos os processos;
i)Aplicar penalidades e registrar em controle específico, divulgando
internamente e externamente as penalidades aplicadas;
j)Solicitar a inscrição na dívida ativa do Município das multas não
recolhidas pelas empresas inadimplentes;
k)Desempenhar outras atividades compatíveis com o exercício do cargo,
sempre que requerido por seu Superior;
IV – Cmpete ao Coordenador Geral de Licitação:
a)Responsabilizar-se pela comissão geral de licitação;
b)Atuar na elaboração dos editais das licitações de compras de material e
serviços comuns;
c)Coordenar todos os trabalhos da comissão de licitação, inclusive
durante as sessões da comissão geral de licitação;
d)Responsabilizar-se pelos membros e equipe de apoio da comissão
geral de licitação;
e)Elaborar os termos de dispensa e inexigibilidade de licitação de material
e serviços comuns;
f)Encaminhar todos os atos do processo, previamente para aprovação da
Assessoria Jurídica da secretaria;
g)Responsabilizar-se pela composição e integridade das informações dos
processos, oriundos dos certames, físico ou virtual, respeitando todo ordenamento
jurídico e orientações do controle interno;
h)Dar conhecimento ao Subsecretário de Licitações, Compras, Convênios
e Contratos, acerca de eventuais recursos e questionamentos relacionados aos
certames;
i)Desempenhar outras atividades compatíveis com o exercício do cargo,
sempre que requerido por seus superiores.
IV – Compete ao Coordenador Geral de Licitação de Obras e Serviços de
Engenharia:
a)Responsabilizar-se pela comissão geral de licitação de obras e serviços
de engenharia;
b)Atuar na elaboração dos editais de todas as licitações e pregões de
obras e serviços de engenharia;
c)Coordenar todos os trabalhos da comissão de licitação de obras e
serviços de engenharia, inclusive durante as sessões;
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d)Responsabilizar-se pelos membros e equipe de apoio da comissão
geral licitação de obras e serviços de engenharia;
e)Elaborar todos os termos de dispensa e inexigibilidade de licitação de
obras e serviços de engenharia;
f)Responsabilizar-se pela composição e integridade das informações dos
processos, oriundos dos certames, físico ou virtual, das licitações de obras e serviços
de engenharia, respeitando todo ordenamento jurídico e orientações do controle
interno;
g)Dar conhecimento ao Subsecretário de Licitações, Compras, Convênios
e Contratos acerca de eventuais recursos e questionamentos relacionados aos
certames de obras e serviços de engenharia;
h)Encaminhar todos os atos do processo, previamente para aprovação da
assessoria jurídica da secretaria;
i)Responsabilizar-se pela composição e integridade das informações dos
processos, oriundos dos certames de obras e serviços de engenharia, físico ou virtual,
respeitando todo ordenamento jurídico e orientações do controle interno;
j)Dar conhecimento ao subsecretário de licitação, compras
governamentais e gestão de contratos acerca de eventuais recursos e
questionamentos acerca dos certames de obras e serviços de engenharia;
k)Desempenhar outras atividades compatíveis com o exercício do cargo,
sempre que requerido por seus superiores.
VI - Compete ao Coordenador Geral de Gestão de Contratos:
a)Coordenar e acompanhar as ações relativas aos contratos e aditivos
firmados pelo Município;
b)Verificar todos os termos contratuais para saber se estão de acordo com
a Lei, as resoluções do TCE-RN e as recomendações do Controle Interno;
c)Colaborar com o gestor responsável pela regularidade e adimplência
dos contratos e dos fluxos de dados inerentes a elaboração dos mesmos;
d)Acompanhar e minutar todos os contratos e aditivos com órgãos da
União, Estado e outros Municípios e com todos prestadores de serviços;
e)Analisar e registrar a documentação que envolva os contratos
administrativos;
f)Gerenciar e observar as indicações dos gestores e fiscais dos contratos;
g)Fornecer, mensalmente, os dados referentes ao acompanhamento dos
contratos, termos aditivos e outros que lhe forem indicados;
h)Efetuar distribuição de cópias dos contratos e anexos;
i)Definir, quando for o caso e em conjunto com o preposto da empresa, as
estratégias de execução, bem como traçar as metas de controle e acompanhamento
do contrato;
j)Monitorar a relação empresa/empregado dos contratos, quanto ao
pagamento de salários e demais despesas pertinentes à área trabalhista, quando o
Município responder subsidiariamente;
k)Contatar as unidades usuárias dos contratos, visando ao cumprimento
pelas partes de todas as cláusulas do ajuste;
l)Avaliar as vantagens e desvantagens das prorrogações contratuais;
m)Controlar os prazos de vigências e execução dos contratos, notificando
todas as unidades sobre a instrução de novo processo licitatório, quando houver, com
antecedência de 04 meses do seu termo final;
n)Propor alterações nos contratos, para melhor adequação às finalidades
de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
o)Instruir todos os processos de sanções, advindos do descumprimento
de cláusulas contratuais;
p)Notificar os contratados, nos processos sancionatórios, garantindo o
devido processo legal;
q)Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste,
ou pelo atraso injustificado, bem como notificar o secretário interessado para rescindilos, quando for o caso;
r)Solicitar a inscrição, na dívida ativa do Município, das multas não
recolhidas pelas empresas inadimplentes;
s)Controlar, através de registros específicos, todas as etapas pertinentes
às atividades executadas;
t)Lavrar os aditamentos contratuais, encaminhando-os para aprovação
da assessoria jurídica, assinatura e publicação do seu extrato;
u)Elaborar as minutas de contrato, com base no termo de referência ou
processo administrativo, sugerindo modificações, inclusões ou exclusões de
informações;
v)Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, reajustes de
preços ou reactuações;
w)Avaliar os preços praticados no mercado, visando à repactuação de
preços, sempre que houver a possibilidade da prorrogação contratual;
x)Comunicar, em tempo hábil, seus superiores quando as decisões e
providências ultrapassarem sua competência, para a adoção das medidas
convenientes;
y)Desempenhar outras atividades compatíveis com o exercício do cargo,
sempre que requerido por seus superiores.
VII – Compete ao Coordenador de Pesquisa Mercadológica:
a)Realizar pesquisa de preços no mercado para compor o valor de
referência que será utilizado para formação do preço de mercado nos certames;
b)Utilizar de todos os meios para obtenção do preço: orçamentos de

empresas do seguimento, pesquisas em sites, contatos por telefone e visitas in loco;
c)Auxiliar as comissões de licitação nas possíveis justificativas da
formação do preço de referência;
d)Emitir declaração da pesquisa de preço realizada, podendo utilizar de
todos os meios para obtenção dessa pesquisa, desde que justificada e indicando o
método utilizado, sempre que for solicitado;
e)Coordenar e promover a manutenção do cadastro de preços praticados
nas licitações e contratações, propondo medidas voltadas para seu aperfeiçoamento;
f)Estudar especificações técnicas e padronização de produtos, bens e
serviços;
g)Desempenhar outras atividades compatíveis com o exercício do cargo,
sempre que requerido por seus superiores.
VIII – Compete ao Coordenador Geral de Compras Governamentais:
a)Coordenar, planejar, organizar, monitorar, avaliar e executar as
atividades de compras governamentais no âmbito de todo a Prefeitura;
b)Planejar e coordenar todo fluxo e gestão do setor de compras
governamentais incluindo o almoxarifado central;
c)Elaborar e executar o controle dos fluxos de informações de mercados
relativas às compras do Município;
d)Cadastrar em conjunto com as Comissões de Licitações os
fornecedores e prestadores de serviços do Município;
e)Elaborar e emitir relatórios gerenciais das compras e estoque de
mercadorias;
f)Manter atualizado os sistemas de controle gerencial do almoxarifado
central;
g)Emitir relatórios para os órgãos de controle sempre que solicitado;
h)Auxiliar os demais órgãos da administração direta e indireta no
planejamento das compras governamentais;
i)Gerenciar o saldo dos itens registrados em ata de registro de preços;
j)Notificar as demais secretarias sempre que os saldos das quantidades
dos contratos estejam baixos;
k)Informar ao Subsecretário de Licitações, Compras, Convênios e
Contratos sempre que não existir mais saldos nas quantidades dos contratos.
l)Desempenhar outras atividades compatíveis com o exercício do cargo,
sempre que requerido por seus Superiores.
IX – Compete ao Chefe do Almoxarifado Central:
a)Conferir e cadastrar todos os bens móveis adquiridos pela prefeitura;
b)Encaminhar aos fornecedores as notas de empenho oriundas dos
procedimentos de compras desencadeados;
c)Notificar os fornecedores de entregas não efetuadas, em atraso ou em
desacordo;
d)Receber os materiais e bens adquiridos;
e)Conferir as notas fiscais e suas conformidades com as notas de
empenho e com o contrato;
f)Enviar a nota fiscal para o setor de patrimônio providenciar o
tombamento e a respectiva nota de tombo, quando for material permanente;
g)Atestar o recebimento dos materiais nas notas fiscais, a regularidade
fiscal e encaminhar para secretaria oriunda do pedido, no prazo estabelecido pelos
órgãos de controle;
h)Registrar e armazenar todo material estocável;
i)Controlar a saída e dar baixa no sistema dos materiais armazenados no
estoque e serviços comuns;
j)Receber e processar as requisições de materiais, em conformidade com
o estoque disponível;
k)Controlar o fluxo de pedidos do sistema de registro, monitorando o
consumo de materiais e bens;
l)Elaborar relatórios de consumo a fim de subsidiar o planejamento das
compras;
m)Desempenhar outras atividades compatíveis com o exercício do cargo,
sempre que requerido por seus Superiores.
X - Coordenadoria de Informação e Sistemas:
a)Responsável pelo arquivamento e manutenção de todas as
informações físicas e digitais que integram os processos de licitações, contratos,
compras e convênios;
b)Alimentar e manter atualizados todos os sistemas de informática
utilizados pela secretaria e exigidos pelos órgãos de controle;
c)Promover o levantamento de dados e requisitos, para a coleta de
informações detalhadas para alimentação dos sistemas de informação interno e dos
órgãos de controle;
d)Instruir os servidores para a utilização das funcionalidades nos
sistemas, a fim de facilitar o seu uso, por parte dos usuários;
e)Coordenar a digitalização todos os processos físicos;
f)Manter atualizados, organizados e em local próprio todos os processos
físicos e digitais;
g)Disponibilizar, sempre que necessário e na forma da Lei, os
documentos físicos oriundos dos processos realizados pelas comissões de licitação.
h)Desempenhar outras atividades compatíveis com o exercício do cargo,
sempre que requerido por seus superiores.
XI – Compete ao Coordenador Geral de Convênios e Parcerias e
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Prestação de Contas:
a)Elaborar os editais de seleção pública para celebração de termos de
parceria e convênio;
b)Responsabilizar-se pela elaboração dos termos de convênios com base
na legislação vigente;
c)Auxiliar nas movimentações dos convênios via SICONV e outros
sistemas de controle, quando exigido;
d)Monitorar e acompanhar em conjunto com a secretaria de origem a
execução dos convênios e termos de parceria;
e)Emitir relatórios gerenciais mensais;
f)Alimentar e manter atualizado todos os sistemas que sejam exigidos
pelos órgãos de controle externos e internos;
g)Enviar editais e prestações de contas para emissão de parecer da
assessoria jurídica e o despacho autorizativo do Subsecretário de Licitações,
Compras, Convênios e Contratos;
h)Publicar o extrato do convênio e dos termos de parceria na imprensa
oficial;
i)Comunicar, conforme legislação vigente, a todos os órgãos, sobre a
movimentação financeira dos convênios e termos de parcerias;
j)Elaborar, revisar e propor normas e procedimentos com o intuito de
incentivar a melhoria contínua;
k)Analisar as prestações de contas de convênios e termos de parcerias;
l)Elaborar pareceres sobre as prestações de contas para envio ao
Coordenador Geral de Convênios e parcerias;
m)Assegurar que a prestação de contas seja um instrumento de controle
social e de transparência de gestão;
n)Planejar, organizar, supervisionar e controlar as ações em relação a
análise e prestação de contas;
o)Elaborar, revisar e propor normas e procedimentos com o intuito de
incentivar a melhoria contínua nos convênios e termos de parcerias;
p)Estabelecer critérios e parâmetros para análise das prestações de
contas;
q)Examinar as peças que compõem os processos de prestação de
contas;
r)Acompanhar a execução financeira dos convênios e termos de
referência, por meio da emissão de pareceres técnicos parciais, com periodicidade a
ser definida em normativa interna;
s)Conferir a prestação de contas dos recursos executados, antes de
encaminhar ao órgão concedente, o qual cabe decidir pela sua regularidade, conforme
os dispositivos legais;
t)Emitir pareceres técnicos finais sobre a execução financeira, conforme
determinações legais;
u)Alimentar e manter atualizado todos os sistemas exigidos pelos órgãos
de controle e entidades conveniadas;
v)Desempenhar outras atividades compatíveis com o exercício do cargo,
sempre que requerido por seus superiores.
XII – Compete ao Assessor Jurídico lotado na Secretaria Municipal de
Licitação, Contratos, Compras e Convênios – CC-4.
a) auxiliar na elaboração de editais de licitação;
b) Examinar e aprovar minutas dos procedimentos licitatórios, dispensas,
inexigibilidade de licitação, contratos e convênios celebrados pela Secretaria de
Licitações e convênios /CPL fundamentados no art. 38, parágrafo único, da Lei n°
8.666/93;
c) Elaborar parecer jurídico prévio em processos licitatórios;
d) Proceder análise e emissão de parecer jurídico relativo aos atos de
outorga de contratos e convênios;
e) Elaborar informações e contestações em mandados de segurança,
cuja autoridade coatora, seja agente público em atuação na Secretaria/CPL, bem como
orientar o cumprimento das decisões liminares proferidas nessas ações;
f) em conjunto com a Procuradoria Geral do Município interpor as medidas
cabíveis para a impugnação delas;
g) Orientar o cumprimento de decisões judiciais cautelares ou
antecipatórias de tutela, quando intimados pessoalmente o agente público
encarregado de fazê-lo;
h) Desenvolver outras atividades correlatas;
i) Manifestar em procedimentos e atos dos quais resultem compromissos
para a Secretaria de Licitações e Contratos/CPL, no que se refere à legalidade
administrativa;
J) Elaborar minutas de leis, decretos e demais atos normativos.
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de dezembro de 2018.
197º da Independência e 130º da República
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº82 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.
Altera os arts. 38, 86, 89 e 96 da Lei Complementar nº 069, de
30 de setembro de 2015 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de sua atribuição legal prevista no art. 69, §1º, V, da Lei Orgânica do Município,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art.1º. Fica alterado o artigo 38, da Lei Complementar nº 069/2015, que
extingue os Cargos em Comissão elencados nos Incisos VII, X, XII, XIII, XV e cria 03
(três) novos Cargos em Comissão conforme abaixo descrito:
“Art.38( ......):
VII – (extinto);
X – ( extinto) ;
XII – (extinto);
XIII – (extinto);
XV – (extinto).
XVII – Coordenadoria Geral de Sistemas e Informações;
XVIII – Coordenadoria de Conciliação Bancária;
XIX – Coordenadoria de Protocolo e Processos”
Art. 2º. Os incisos I e II do art. 86 da Lei Complementar nº 069 de 2015 passam a vigorar
com a seguinte alteração:
“I – A Comissão Permanente de Licitação será vinculada a Secretaria Municipal de
Compras e Licitações.
II – A Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia será
vinculada a Secretaria Municipal de Compras e Licitações.”
Art.3º. O artigo 89 passa a vigorar com a seguinte redação :
“ art. 89. Os contratos celebrados pelo Município serão assinados pelo Secretário do
órgão interessado, que será o gestor do contrato administrativo, também sendo
responsável pelos atos posteriores e anteriores ao contrato, tais como pedido de
licitação, homologação , termos aditivos, empenhos e solicitações de pagamentos
depois de devidamente aprovados pela Controladoria Geral do Município no tocante a
adequação orçamentária-financeira”.
Art. 4º. Fica alterado parcialmente o art. 96 da Lei Complementar n.069/2015, que
passará a terá seguinte redação:
“ art.96. Omissis”
Art.5º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art.6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de dezembro de 2018.
197º da Independência e 130º da República.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
ALTERAÇÃO DO ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 069/2015.
ATRIBUIÇÕES DOS NOVOS CARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPETE AO COORDENADOR GERAL DE GESTÃO DE SISTEMAS E
INFORMAÇÕES
a)Auxiliar na alimentação de todos os sistemas de dados no âmbito da
secretaria
b)Monitorar e gerenciar as informações que vãos ser encaminhadas para
o portal da transparência;
c)Acompanhar as rotinas do Sistema de Informação Automatizado para
verificar se está atendendo as exigências legais e as necessidades administrativas;
d)Auxiliar no acompanhamento das informações enviadas para os órgãos
de controle externo;
e)Auxiliar os demais servidores na utilização dos softwares utilizados na
secretaria;
f)Desempenhar outras atividades compatíveis com o exercício do cargo
sempre que requerido por seus superiores.
COMPETE AO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
a)Auxiliar nas atividades da área financeira de controle bancário e de
contas;
b)Lançar receitas e registrar transferências financeiras entre as contas;
c)Fazer a baixa no sistema das despesas executadas;
d)Acompanhar o fluxo de caixa, as cobranças e investimentos e emissão
de relatórios de acompanhamento;
e)Efetuar levantamentos e controles de pouca complexidade relativos aos
registros das transações financeiras;
f)Realizar conciliação bancária das contas, conferindo os lançamentos de
tarifas, pagamentos e créditos, efetuar a baixa no sistema de controle bancário;
g)Desempenhar outras atividades compatíveis com o exercício do cargo
sempre que requerido por seus superiores.
COMPETE AO COORDENADOR DE PROTOCOLO E PROCESSOS:
a)Receber documentos em geral destinados à Secretaria Municipal de
Finanças
b)Preparar, encaminhar e expedir documentos obedecendo os prazos;
c)Promover a distribuição dos documentos de âmbito interno e externo;
d)Analisar a conformidade dos documentos com base na Legislação
vigente e nas normas expedidas pelos órgãos de controle externo e interno;
e)Após a verificação da conformidade, abrir processo no sistema de
informação e preparar o processo para envio a Controladoria Geral do Município;
f)Comunicar ao Secretário de Finanças quaisquer e eventuais
irregularidades ocorridas na entrega de documentos;
g)Desempenhar outras atividades compatíveis com o exercício do cargo
sempre que requerido por seus superiores.
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de dezembro de 2018.
197º da Independência e 130º da República
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
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EXECUTIVO/LICITAÇÃO
LEGISLATIVO/LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2018
O Secretário Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante/RN, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
considerando o incomensurável interesse público; Considerando ainda, as conclusões
formalmente motivadas no Parecer Jurídico, RATIFICA E HOMOLOGA O ATO DE
INEXIGIBILIDADE Nº 040/2018, para a contratação da empresa PONTA NEGRA
AUTOMOVEIS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº
40.757.908/0001-69, com sede à Av Eng. Roberto Freire, Natal/RN, para proceder ao
pagamento da franquia da apólice de seguro pelo conserto do veículo tipo TORO
FREEDOM 4X4 2.0 16v TB – 2017, Chassi 988226125HKB05166, Placa QGO 2670,
no art. 25, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, no valor global
estimado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Fonte de Recurso: 1064.
São Gonçalo do Amarante/RN, 12 de novembro de 2018.
JALMIR SIMÕES DA COSTA
Secretária Municipal de Saúde
EXTRATO DE CONTRATO Nº 467/2018
O extrato de contrato N.º 467/2018, publicado no JOM dia 14 de novembro 2018,
página 02, torna-se sem efeito por equívoco de publicação.
São Gonçalo do Amarante/RN, 12 de novembro de 2018.
JALMIR SIMÕES DA COSTA
Secretária Municipal de Saúde
ATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2018
O Secretário Municipal de Tributação 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, Inciso II 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 040/2018, praticado por esta Municipalidade, em favor da
Empresa GOODGETS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIRELI,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 14.466.004/0001-74,
sediada à Alameda França, nº 1349 – CEP 01422-004 – São Paulo – SP, destinado à
aquisição de 01 (um) DRONE PLANTOM 4 ADVANCED, totalizando o valor de R$
7.019,10 (sete mil, dezenove reais e dez centavos), cujas despesas correrão à conta
dos recursos de receitas provenientes do Orçamento Geral do Município (Processo nº
1812060038).
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de dezembro de 2018
Mario David de Oliveira Campos
Secretário de Tributação
ATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2018
O Secretário Municipal de Tributação 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, Inciso II 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 041/2018, praticado por esta Municipalidade, em favor da
Empresa MIRANDA SHOP MIDWAY PISO 3, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica sob o nº 11982.113/0007-41, sediada à Av. Bernardo Vieira, 3775 – Tirol –
Natal/RN, destinado à aquisição de 02 (dois) TABLETE 7P, 128BG WIFI COM CHIP,
totalizando o valor de R$ 1.498,00 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais), ao
preço unitário de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais)cujas despesas
correrão à conta dos recursos de receitas provenientes do Orçamento Geral do
Município (Processo nº 1812060038).
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de dezembro de 2018
Mario David de Oliveira Campos
Secretário de Tributação

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1804260011.0268
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal
de Infraestrutura, CNPJ n.° 08.079.402/0001-35.
CONTRATADA: ENGEART ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP,
CNPJ n.º 11.098.501/0001-79.
OBJETO: A alteração da Cláusula 3.ª do Contrato Administrativo aduzido, com um
acréscimo de aproximadamente 27,99% (vinte e sete inteiros e noventa e nove
centésimos por cento), sobre o valor contratual, importando um reequilíbrio em razão
de caso fortuito de R$ 385.302,62 (trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e dois reais
e sessenta e dois centavos), passando o valor contrato atualizado para R$
1.761.884,13 (hum milhão, setecentos e sessenta um mil, oitocentos e oitenta e quatro
reais e treze centavos), em conformidade com o conjunto de planilhas elaboradas pela
Engenheira Civil - Dr.ª Maria Camila de Araújo Lima Costa, que se encontram
presentes nos autos.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 10 de dezembro de 2018.
SIGNATÁRIOS: Márcio José Almeida Barbosa – pelo Contratante, e Rubem Ramos
Pontes Neto – pela Contratada.
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de dezembro de 2018.
MÁRCIO JOSÉ ALMEIDA BARBOSA
Secretário Municipal de Infraestrutura
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1708230004.0284.
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal
DE FINANÇAS, CNPJ n.º 08.079.402/0001-35.
CONTRATADA: LEMOS E MARQUES LTDA - ME, CNPJ n.º 01.243.220/0001-09.
OBJETO: A prorrogação da vigência prevista na Cláusula 11.ª do Contrato
Administrativo em epígrafe, a contar de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2019,
permitida novas dilatações desde que devidamente justificadas pelas partes
requisitantes.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, especificamente
no art. 57, § 1º.
DATA DA ASSINATURA: 13 de dezembro de 2018.
SIGNATÁRIOS: LUÍS HENRIQUE NÓBREGA DE FARIA GOMES – pelo Contratante,
e MAYARA DA SILVA MOURA – pela Contratada.
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de dezembro de 2018.
LUÍS HENRIQUE NÓBREGA DE FARIA GOMES
Secretário Municipal Mul. de Finanças
EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1528/2014.0052/2015.
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal
DE DEFESA SOCIAL, CNPJ n.º 08.079.402/0001-35.
CONTRATADA: NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ n.º
02.201.535/0001-56.
OBJETO: A prorrogação da vigência prevista na Cláusula 5.ª do Contrato
Administrativo em epígrafe, a contar de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019,
permitida novas dilatações desde que devidamente justificadas pelas partes
requisitantes.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, especificamente
no art. 57, inciso II c/c a Cláusula 8.ª do Contrato Administrativo.
DATA DA ASSINATURA: 21 de novembro de 2018.
SIGNATÁRIOS: Emanuel Cavalcanti Lisboa – pelo Contratante, e Marli Alves Bezerra
Gabriel – pela Contratada.
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de dezembro de 2018.
EMANUEL CAVALCANTI LISBOA
Secretário Municipal Mul. Adjunto de Defesa Social
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N.° 1603010042.0107/2016
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal
de Saúde, CNPJ n.° 08.079.402/0001-35.
CONTRATADA: AJF INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA,
CNPJ/MF n.º 07.443.865/0001-93.
OBJETO: A alteração da Cláusula 6.ª do Contrato aduzido, com a prorrogação da
vigência por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir de 13 de dezembro de 2018, e
término previsto para 11 de fevereiro de 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2018.
SIGNATÁRIOS: Jalmir Simões da Costa – pela Contratante, e Jacqueline Thé
Bonifácio Freire – pela Contratada.
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de dezembro de 2018.
JALMIR SIMÕES DA COSTA
Secretário Municipal de Saúde
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EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.253

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.261

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA, situada na Rua Alexandre Cavalcanti, s/nº, e inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/0001-35, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Secretário, ABEL SOARES
FERREIRA, portador da carteira de identidade nº 540.278 - SSP/RN e do CPF n.°
379.277.364-34, resolve modificar com esteio no art. 65, inciso II, alínea “d”, Parágrafo
8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o Contrato Administrativo em epígrafe, decorrente do
Processo nº 1802220015, e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – GABINETE CIVIL, situada
na Rua Alexandre Cavalcanti, s/nº, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/000135, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado
pelo seu Secretário, MAGNUS KEBYO SOUZA BATISTAS, portador da cédula de
identidade n.º 1.440.929 – SSP/RN e do CPF n.° 829.037.272-49, resolve modificar
com esteio no art. 65, inciso II, alínea “d”, Parágrafo 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o
Contrato Administrativo em epígrafe, decorrente do Processo nº 1802220015, e pelas
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.

COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.
São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
ABEL SOARES FERREIRA
AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS
EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.368
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, situada na Rua Alexandre
Cavalcanti, s/nº, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/0001-35, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu
Secretário, FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA, portador da carteira de
identidade nº 251.169 - SSP/RN e do CPF n.° 130.978.904-59, resolve modificar com
esteio no art. 65, inciso II, alínea “d”, Parágrafo 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o
Contrato Administrativo em epígrafe, decorrente do Processo nº 1802220015, e pelas
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.
COMBUSTÍVEIS
PÇ.
VARIAÇÃO
PÇ.
PRATICADO
%
ATUALIZADO
ÁLCOOL
3,64
- 6,12
3,43
GASOLINA COMUM
4,82
- 9,04
4,42
ÓLEO DIESEL COMUM
3,80
0,00
3,80
ÓLEO DIESEL S10
3,91
+ 0,76
3,94
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.
São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA
AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS

COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.
São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
MAGNUS KEBYO SOUZA BATISTA
AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS
EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.258
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL
DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, situada na Rua Alexandre Cavalcanti, s/nº, e
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/0001-35, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Secretário,
RODOLFO RAMON MONTEIRO DA SILVA SANTOS, portador da carteira de
identidade nº 2.650.404 - SSP/RN e do CPF n.° 086.331.744-80, resolve modificar com
esteio no art. 65, inciso II, alínea “d”, Parágrafo 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o
Contrato Administrativo em epígrafe, decorrente do Processo nº 1802220015, e pelas
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.
COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.
São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
RODOLFO RAMON MONTEIRO DA SILVA SANTOS
AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS
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EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.262

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.255

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRIBUTAÇÃO, situada na Rua Alexandre Cavalcanti, s/nº, e inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 08.079.402/0001-35, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
neste ato representado pelo seu Secretário, MÁRIO DAVID DE OLIVEIRA CAMPOS,
CPF n.° 626.305.474-34, resolve modificar com esteio no art. 65, inciso II, alínea “d”,
Parágrafo 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o Contrato Administrativo em epígrafe,
decorrente do Processo nº 1802220015, e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA, situada na Rua Alexandre Cavalcanti, s/nº, e inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/0001-35, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Secretário, MÁRCIO JOSÉ
ALMEIDA BARBOSA, portador da carteira de identidade nº 1.037.715 - SSP/RN e do
CPF n.° 663.587.604-91, resolve modificar com esteio no art. 65, inciso II, alínea “d”,
Parágrafo 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o Contrato Administrativo em epígrafe,
decorrente do Processo nº 1802220015, e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.

COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.

COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.

São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
MÁRIO DAVID DE OLIVEIRA CAMPOS
AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS

AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.254
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, situada na Rua Alexandre Cavalcanti, s/nº, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.079.402/0001-35, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste
ato representado pelo seu Secretário, JALMIR SIMÕES DA COSTA, portador da
carteira de identidade nº 978.298 - SSP/RN e do CPF n.° 626.282.594-00, resolve
modificar com esteio no art. 65, inciso II, alínea “d”, Parágrafo 8.º da Lei Federal n.º
8.666/93, o Contrato Administrativo em epígrafe, decorrente do Processo nº
1802220015, e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.
COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.
São Gonçalo do Amarante/RN, 01 de dezembro de 2018.
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
JALMIR SIMÕES DA COSTA
AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
MÁRCIO JOSÉ ALMEIDA BARBOSA

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.256
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVIÇOS URBANOS, situada na Rua Alexandre Cavalcanti, s/nº, e inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/0001-35, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Secretário, JOSÉ BASÍLIO DO
NASCIMENTO JÚNIOR, portador da carteira de identidade nº 1.388.197 - SSP/RN e
do CPF n.° 876.366.704-53, resolve modificar com esteio no art. 65, inciso II, alínea “d”,
Parágrafo 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o Contrato Administrativo em epígrafe,
decorrente do Processo nº 1802220015, e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.
COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.
São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
JOSÉ BASÍLIO DO NASCIMENTO JÚNIOR
AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS
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EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.259

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.263

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, situada na Rua Alexandre
Cavalcanti, s/nº, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/0001-35, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu
Secretário, ANTONIO DANTAS NETO, portador da carteira de identidade nº 1.518.446
- SSP/RN e do CPF n.° 020.327.044-47, resolve modificar com esteio no art. 65, inciso
II, alínea “d”, Parágrafo 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o Contrato Administrativo em
epígrafe, decorrente do Processo nº 1802220015, e pelas cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL
DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, situada na Rua Alexandre Cavalcanti, s/nº, e
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/0001-35, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Secretário, MICAEL
MOREIRA DA SILVA, portador da carteira de identidade nº 2.464.417 - SSP/RN e do
CPF n.° 071.574.544-16, resolve modificar com esteio no art. 65, inciso II, alínea “d”,
Parágrafo 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o Contrato Administrativo em epígrafe,
decorrente do Processo nº 1802220015, e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.

COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.
São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
ANTONIO DANTAS NETO
AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS
EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.260
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, situada na Rua Alexandre Cavalcanti, s/nº, e
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/0001-35, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Secretária, REGINA
MARIA BARBOSA TINOCO, portadora da carteira de identidade nº 322.848 - SSP/RN
e do CPF n.° 201.718.704-68, resolve modificar com esteio no art. 65, inciso II, alínea
“d”, Parágrafo 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o Contrato Administrativo em epígrafe,
decorrente do Processo nº 1802220015, e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.
COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.
São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
MICAEL MOREIRA DA SILVA
AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS
EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.264
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL
DE DEFESA SOCIAL, situada na Rua Alexandre Cavalcanti, s/nº, e inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/0001-35, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Secretário Adjunto, EMANOEL
CAVALCANTE LISBOA, portador da carteira de identidade nº 2.333.365 - SSP/RN e do
CPF n.° 072.087.484-03, resolve modificar com esteio no art. 65, inciso II, alínea “d”,
Parágrafo 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o Contrato Administrativo em epígrafe,
decorrente do Processo nº 1802220015, e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.
COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.

São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.

São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
REGINA MARIA BARBOSA TINOCO

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
EMANOEL CAVALCANTE LISBOA

AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS

AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS
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EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.265

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.267

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, situada na Rua Alexandre Cavalcanti, s/nº, e
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/0001-35, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Secretário, PAULO
DE TARSO DANTAS LIMA, portador da carteira de identidade nº 002.262.920 SSP/RN e do CPF n.° 052.831.234-05, resolve modificar com esteio no art. 65, inciso II,
alínea “d”, Parágrafo 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o Contrato Administrativo em
epígrafe, decorrente do Processo nº 1802220015, e pelas cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA DONA MILITANA, situada na Rua Alexandre Cavalcanti, s/nº, e inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/0001-35, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Secretário, FLÁVIO HENRIQUE DE
OLIVEIRA, portador da carteira de identidade nº 1.337.882 - SSP/RN e do CPF n.°
874.564.274-53, resolve modificar com esteio no art. 65, inciso II, alínea “d”, Parágrafo
8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o Contrato Administrativo em epígrafe, decorrente do
Processo nº 1802220015, e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.

COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.
São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.

COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.
São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
PAULO DE TARSO DANT

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA

AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS

AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.266

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.383

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO, situada na Rua Alexandre Cavalcanti, s/nº, e inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/0001-35, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor, EDILSON FIDELIS DA
SILVA, portador da carteira de identidade nº 6232 - PM/RN e do CPF n.° 260.640.81449, resolve modificar com esteio no art. 65, inciso II, alínea “d”, Parágrafo 8.º da Lei
Federal n.º 8.666/93, o Contrato Administrativo em epígrafe, decorrente do Processo nº
1802220015, e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO, situada na Rua
Alexandre Cavalcanti, s/nº, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/0001-35,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo
seu Secretário, LEONARDO MEDEIROS DE PAULA, portador da carteira de
identidade n.º 1.368.105 - SSP/RN e do CPF n.° 942.114.004-44, resolve modificar
com esteio no art. 65, inciso II, alínea “d”, Parágrafo 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o
Contrato Administrativo em epígrafe, decorrente do Processo nº 1802220015, e pelas
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.

COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.
São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
EDILSON FIDELIS DA SILVA
AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS

COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.
São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
LEONARDO MEDEIROS DE PAULA
AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS
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EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 1802220015.384
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, situada na Rua Alexandre
Cavalcanti, s/nº, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.079.402/0001-35, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu
Secretário, HÉLIO DANTAS DUARTE, portador da carteira de identidade nº
230.510.772 - SSP/SP e do CPF n.° 452.766.254-68, resolve modificar com esteio no
art. 65, inciso II, alínea “d”, Parágrafo 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, o Contrato
Administrativo em epígrafe, decorrente do Processo nº 1802220015, e pelas cláusulas
e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como objetivo a modificação dos preços constantes na
Tabela da Cláusula 5.ª do Contrato Administrativo em epígrafe, a fim de prover o
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços avençados inicialmente, com base na
variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP, no período de 25/11 a 01/12/2018, apensa.
COMBUSTÍVEIS
ÁLCOOL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S10

PÇ.
PRATICADO
3,64
4,82
3,80
3,91

VARIAÇÃO
%
- 6,12
- 9,04
0,00
+ 0,76

PÇ.
ATUALIZADO
3,43
4,42
3,80
3,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do
Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O Município providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial
Eletrônico do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n
8.666/93.
São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de dezembro de 2018.
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
HÉLIO DANTAS DUARTE
AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO/PMSGA/RN N.° 1809030016
TOMADA DE PREÇOS N.° 012/2018
ASSUNTO: REVISÃO DE ATOS
RECURSO N.° 001.
(Ata continuação julgamento – Revisão de Ato – T.P. 012/2018 - 1/2)
ATA DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA REALIZADA EM 29/11/2018, PARA
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS EMPRESAS LISTADAS NA
SÚMULA DA SESSÃO INICIAL.
Aos doze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito, às 14h30min. No edifício
sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sito à Rua Alexandre
Cavalcanti, s/n. °, Centro, São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte,
reuniram-se, em sessão pública, JOÃO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES,
MARIA CONCEIÇÃO SILVA DE MORAIS e LENIRA NASCIMENTO VIEIRA, abaixo
subscritos, respectivamente, presidente e membras da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, nomeados por
intermédio da Portaria n.º 1.177 de 13 de abril de 2018, a fim de reanalisrem a
documentação apresentada pelas empresas relacionadas na Ata da Sessão Pública
realizada em 09/11/2018, outrossim, diante dos fatos trazidos à baila pela Recorrente e
do entendimento e decisão do Secretário da Pasta, outra não resta senão a alternativa
de retificação dos atos praticados por está Comissão de Licitação e, inclusive, os
Termos de Homologação e Adjudicação pelo secretario assinado, no seguinte teor:
[...]
b) GFS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 02.345.360/0001-50
A licitante ofertou proposta no valor global de R$ 551.166,73 (quinhentos e cinquenta e
um mil, cento e sessenta e seis reais e senta e três centavos), apresentou a carta
proposta, com as declarações conforme descritas no edital, assinadas pelo senhor
Franklin Delano de Carvalho – resp. Técnico e administrador, demostrou planilhas de
preços conforme modelos apresentados no anexo do edital, demostrou planilha de
composição de custos unitários com valores do BDI igual a vinte e cinco pontos
percetuais, apresentou a memoria de calculo dos quantitativos aduzidos.
Conforme anotações acima, a Empresa GFS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
por valor global, teve sua proposta de preços considerada Classificada.
[...]

Concluída a análise de toda a documentação apresentada pelas empresas acima
elencadas, em critério de revisão, em conformidade, sobretudo, com a Súmula 346 e
473 , a Comissão resolve rever o ato encaminha esta Ata com o registro de inteiro teor
das constatações apuradas para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN, bem como do Estado, e abre prazo de cinco dias
úteis a partir da data da publicação desta, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “a” da
Lei Federal n.° 8.666/93, para a apresentação de recursos por quem se achar
prejudicado e/ou dificultado ante o julgamento feito por esta Comissão Permanente de
Licitação. Nada mais havendo a acrescentar, nem mesmo a assuntar, lavrou-se a
presente Ata, que será assinada por todos os membros da Comissão e por quem mais o
desejar fazer. São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de dezembro de 2018.
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