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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
ANO XII
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 20 DE AGOSTO DE 2018
Nº 151

EXECUTIVO/GABINETE
PORTARIA Nº 1421/2018, de 17 de agosto de 2018.
Revoga cessão de Servidor a Câmara Municipal de São
Gonçalo do Amarante/RN.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais e considerando a anuência ao Ofício Nº. 20/2018,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica revogada a cessão do Servidor ULISSES CARVALHO DA
COSTA, matrícula n° 09099, integrante do quadro pessoal desta Prefeitura, cedido a
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.
Art. 2º. Em razão da revogação de que trata o artigo anterior o referido
servidor deverá retornar aos quadros funcionais da administração devendo
apresentar-se à secretaria de origem.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 17
de agosto de 2018.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 721/2018-SEMA, de 16 de Agosto de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que
consta no Processo nº 006/2018-SEMA:
RESOLVE: conceder a DILMA DE MOURA RODRIGUES, Matrícula 5610,
Professora, do Quadro de Pessoal do Magistério desta Prefeitura, Licença Prêmio,
pelo período de 03 (três) meses, à partir de 03 de Setembro de 2018 à 03 de Dezembro
de 2018, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as suas funções
em 04 de Dezembro de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 722/2018-SEMA, de 16 de Agosto de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que
consta no Processo nº 1072/2018-SEMA:
RESOLVE: conceder a JANIO HENRIQUE DE AZEVEDO CUNHA,
Matrícula 9367, Professor de Português/Literatura, do Quadro de Pessoal do
Magistério desta Prefeitura, Licença Prêmio, pelo período de 03 (três) meses, à partir
de 03 de Setembro de 2018 à 03 de Dezembro de 2018, de acordo com os requisitos
acima citados, devendo retornar as suas funções em 04 de Dezembro de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 719/2018-SEMA, de 16 de Agosto de 2018.
PORTARIA Nº 723/2018-SEMA, de 16 de Agosto de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que
consta no Processo nº 1135/2018-SEMA:
RESOLVE: conceder a MARIA DE FÁTIMA XAVIER TORRES, Matrícula
5325, Datilógrafa, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, Licença Prêmio, pelo
período de 03 (três) meses, à partir de 03 de Setembro de 2018 à 03 de Dezembro de
2018, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as suas funções em
04 de Dezembro de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que
consta no Processo nº 1068/2018-SEMA:
RESOLVE: conceder a WALTER BEZERRA JERÔNIMO DA COSTA,
Matrícula 9445, Professor de Ciências, do Quadro de Pessoal do Magistério desta
Prefeitura, Licença Prêmio, pelo período de 03 (três) meses, à partir de 03 de Setembro
de 2018 à 03 de Dezembro de 2018, de acordo com os requisitos acima citados,
devendo retornar as suas funções em 04 de Dezembro de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 720/2018-SEMA, de 16 de Agosto de 2018.
PORTARIA Nº 724/2018-SEMA, de 16 de Agosto de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que
consta no Processo nº 1133/2018-SEMA:
RESOLVE: conceder a ADELSON MARTINS, Matrícula 298, Professor,
do Quadro de Pessoal do Magistério desta Prefeitura, Licença Prêmio, pelo período de
03 (três) meses, à partir de 03 de Setembro de 2018 à 03 de Dezembro de 2018, de
acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as suas funções em 04 de
Dezembro de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que
consta no Processo nº 1071/2018-SEMA:
RESOLVE: conceder a MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DE BRITO,
Matrícula 5943, Professora, do Quadro de Pessoal do Magistério desta Prefeitura,
Licença Prêmio, pelo período de 03 (três) meses, à partir de 03 de Setembro de 2018 à
03 de Dezembro de 2018, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar
as suas funções em 04 de Dezembro de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 725/2018-SEMA, de 16 de Agosto de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que
consta no Processo nº 1067/2018-SEMA:
RESOLVE: conceder a BENEDITA DE OLIVEIRA DANTAS, Matrícula
5864, Professora, do Quadro de Pessoal do Magistério desta Prefeitura, Licença
Prêmio, pelo período de 03 (três) meses, à partir de 03 de Setembro de 2018 à 03 de
Dezembro de 2018, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as
suas funções em 04 de Dezembro de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 726/2018-SEMA, de 16 de Agosto de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que
consta no Processo nº 1066/2018-SEMA:
RESOLVE: conceder a ROSICLER BOLCONT DE O. GOMES, Matrícula
9602, Professora, do Quadro de Pessoal do Magistério desta Prefeitura, Licença
Prêmio, pelo período de 03 (três) meses, à partir de 03 de Setembro de 2018 à 03 de
Dezembro de 2018, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as
suas funções em 04 de Dezembro de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 716/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.
Declara estabilidade a servidor público no Quadro de Pessoal
de provimento efetivo da Administração Pública do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora ROSILENE DO SOCORRO COSTA
DE SOUZA, matrícula 11535, ocupante da função de EDUCADORA INFANTIL desde
02 de março de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os efeitos a 02 de março de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.
ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 714/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.
Declara estabilidade a servidor público no Quadro de Pessoal
de provimento efetivo da Administração Pública do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN.

PORTARIA Nº 727/2018-SEMA, de 16 de Agosto de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que
consta no Processo nº 1073/2018-SEMA:
RESOLVE: conceder a LUCIANO RODRIGUES DE ANDRADE, Matrícula
5395, Professora, do Quadro de Pessoal do Magistério desta Prefeitura, Licença
Prêmio, pelo período de 03 (três) meses, à partir de 03 de Setembro de 2018 à 03 de
Dezembro de 2018, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as
suas funções em 04 de Dezembro de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 728/2018-SEMA, de 16 de Agosto de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que
consta no Processo nº 1069/2018-SEMA:
RESOLVE: conceder a MARIA ISABEL DA COSTA FIDELIS, Matrícula
6123, Auxiliar de Secretaria, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, Licença Prêmio,
pelo período de 03 (três) meses, à partir de 03 de Setembro de 2018 à 03 de Dezembro
de 2018, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as suas funções
em 04 de Dezembro de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 729/2018-SEMA, de 16 de Agosto de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que
consta no Processo nº 1070/2018-SEMA:
RESOLVE: conceder a ILDAMAR GOMES DE LIMA E SILVA, Matrícula
369, Professora, do Quadro de Pessoal do Magistério desta Prefeitura, Licença
Prêmio, pelo período de 03 (três) meses, à partir de 03 de Setembro de 2018 à 03 de
Dezembro de 2018, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as
suas funções em 04 de Dezembro de 2018.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora NAIDA MARIA DOS SANTOS
NICACIO, matrícula 11569, ocupante da função de EDUCADORA INFANTIL desde 01
de julho de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 28 de junho de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.
ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 712/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.
Declara estabilidade a servidor público no Quadro de Pessoal
de provimento efetivo da Administração Pública do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora MARIA JOSCELINA MEDEIROS DE
CARVALHO, matrícula 11527, ocupante da função de PROFESSORA DO 1º ao 5º ano
desde 01 de julho de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 28 de junho de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.
ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 711/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.

PORTARIA Nº 707/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.

Declara estabilidade a servidor público no Quadro de Pessoal
de provimento efetivo da Administração Pública do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN.

Declara estabilidade a servidor público no Quadro de Pessoal
de provimento efetivo da Administração Pública do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora MARIA JANAINA DE OLIVEIRA
BEZERRA SILVA, matrícula 11527, ocupante da função de PROFESSORA DO 1º ao 5º
ano desde 02 de março de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 02 de março de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora KATIANE DE MELO FERREIRA,
matrícula 11540, ocupante da função de EDUCADORA INFANTIL desde 13 de março
de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 13 de março de 2018.

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.

ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 709/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.
Declara estabilidade a servidor público no Quadro de Pessoal
de provimento efetivo da Administração Pública do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN.

PORTARIA Nº 706/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.
Declara estabilidade a servidor público no Quadro de
Pessoal de provimento efetivo da Administração Pública do
Município de São Gonçalo do Amarante/RN.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável o servidor MADSON ALEX DE SOUZA, matrícula
11581, ocupante da função de PROFESSOR DO 1º ao 5º ANO desde 06 de julho de
2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 06 de julho 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora KALIANA DA SILVA CORREIA,
matrícula 11570, ocupante da função de EDUCADORA INFANTIL desde 01 de julho de
2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 28 de junho de 2018.

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.

ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 708/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.

PORTARIA Nº 704/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.

Declara estabilidade a servidor público no Quadro de Pessoal
de provimento efetivo da Administração Pública do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN.

Declara estabilidade a servidor público no Quadro de
Pessoal de provimento efetivo da Administração Pública do
Município de São Gonçalo do Amarante/RN.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora LUCICLEIDE OLIVEIRA DOS
SANTOS SILVA, matrícula 11575, ocupante da função de EDUCADORA INFANTIL
desde 01 de julho de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 28 de junho de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora FRANCISNAIDE GOMES DA SILVA,
matrícula 11564, ocupante da função de PROFESSORA DO 1º ao 5º ano desde 01 de
julho de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 28 de junho de 2018.

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.

ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 703/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.

PORTARIA Nº 700/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.

Declara estabilidade a servidor público no Quadro de Pessoal
de provimento efetivo da Administração Pública do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN.

Declara estabilidade a servidor público no Quadro de Pessoal
de provimento efetivo da Administração Pública do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora FRANCISCA ALINE MARTILIANO
DO NASCIMENTO, matrícula 11552, ocupante da função de EDUCADORA INFANTIL
desde 15 de abril de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 13 de abril de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora ELIANE ALVES DE OLIVEIRA,
matrícula 11578, ocupante da função de EDUCADORA INFANTIL desde 06 de julho de
2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 06 de julho de 2018.

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.

ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 702/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.
Declara estabilidade a servidor público no Quadro de Pessoal
de provimento efetivo da Administração Pública do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável o servidor FERNANDO MELO DA SILVA,
matrícula 11595, ocupante da função de PROFESSOR DE MATEMATICA desde 01 de
julho de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 28 de junho de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.
ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 701/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.
Declara estabilidade a servidor público no Quadro de Pessoal
de provimento efetivo da Administração Pública do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora FERNANDA AUGUSTA DE
OLIVEIRA, matrícula 11563, ocupante da função de PROFESSORA DE PORTUGÊS
desde 08 de julho de 2015
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 06 de julho de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.
ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 699/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.
Declara estabilidade a servidor público no Quadro de
Pessoal de provimento efetivo da Administração Pública do
Município de São Gonçalo do Amarante/RN.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora CRISTINA SILVA GOMES VIEIRA,
matrícula 11569, ocupante da função de EDUCADORA INFANTIL desde 01 de julho de
2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 28 de junho de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.
ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 698/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.
Declara estabilidade a servidor público no Quadro de
Pessoal de provimento efetivo da Administração Pública do
Município de São Gonçalo do Amarante/RN.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora ANA VITÓRIA DA SILVA, matrícula
11571, ocupante da função de EDUCADORA INFANTIL desde 01 de julho de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 28 de junho de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.
ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 696/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.
Declara estabilidade a servidor público no Quadro de Pessoal
de provimento efetivo da Administração Pública do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora ADENILDE LIMA DE SÁ CRUZ,
matrícula 11754, ocupante da função de EDUCADORA INFANTIL desde 01 de julho de
2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 28 de junho de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.
ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 715/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.
Declara estabilidade a servidor público no Quadro de Pessoal
de provimento efetivo da Administração Pública do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora REGINA CELI DA SILVA MARTINS,
matrícula 11533, ocupante da função de EDUCADORA INFANTIL desde 02 de março
de 2015
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 02 de março de 2018.
São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.
ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 717/2018/PMSGA de 15 agosto de 2018.
Declara estabilidade a servidor público no Quadro de Pessoal
de provimento efetivo da Administração Pública do Município
de São Gonçalo do Amarante/RN.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS – SEMA da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº
1.248 de 16 de dezembro de 2010, que fixa a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/SGA, e à vista do disposto no art. 41, caput da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de estágio probatório do
Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN referente ao Concurso Público 2011, opinou favoravelmente à aquisição
da estabilidade pelo servidor, em razão da conclusão positiva;
CONSIDERANDO a aferição do prazo de três anos de efetivo exercício;
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da Avaliação de Desempenho do
Estágio Probatório e declarar estável a servidora SONIA MARIA SILVEIRA DE ASSIS,
matrícula 11568, ocupante da função de EDUCADORA INFANTIL desde 01 de julho de
2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos a 28 de junho de 2018.

EXECUTIVO/LICITAÇÃO
LEGISLATIVO/LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.° 076/2018
A Pregoeira Substituta da PMSGA/RN, torna público, que em virtude de alguns pedidos
de impugnação ao Edital e seus anexos, a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL para contratação de empresa na prestação de serviços de locação de
máquinas pesadas, veículos e equipamentos construção civil de uso contínuo,
marcada para o dia 21 de agosto de 2018, fica suspensa até ser marcada uma nova
data.
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de agosto de 2018.
Ana Cecilia Silva de Carvalho
Pregoeira Substituta
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1805220017.330/2018
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal,
CNPJ Nº 08.079.402/0001-35, CONTRATADA: PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP nº
08.079.402/0001-35. DO OBJETO: O objeto do presente Contrato é a prestação de
serviços de engenharia para a execução de obras civis na edificação de nove totens em
diversas comunidades, a saber: Coqueiros, Jacaré-Mirim, Guanduba, Rio da Prata,
Utinga, Alagadiço Grande, Barro Duro, Igreja Nova e Ladeira Grande, em São Gonçalo
do Amarante/RN, de acordo com as especificações técnicas e planilhas orçamentárias
colacionadas a este procedimento. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Fica estabelecido, pela prestação do serviço de engenharia o valor total global do
Contrato, que corresponde aos 06 (seis) meses de sua vigência, é estipulado em R$
67.867,56 (sessenta e sete mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis
centavos), cujas despesas correrão à conta do Orçamento Geral do Município de São
Gonçalo do Amarante/RN, aprovado para o exercício de 2018, notadamente no
elemento de despesa 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, no Programa 1026 –
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, FONTE
01000, proveniente do Orçamento Geral do Município. Previsto na Lei Municipal n.º
1.621, de 28 de dezembro de 2016. DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a
contar da data de sua assinatura, prolongando por 90 (noventa) dias.
São Gonçalo do Amarante/RN, 12 de julho de 2018.
Márcio José Almeida Barbosa p/ contratante e
Plano A Serviços Eireli - EPP. p/contratada
.
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1806120012.331/2018
CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal,
CNPJ Nº 08.079.402/0001-35, CONTRATADA: PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP nº
23.249.596/0001-63. DO OBJETO: O objeto do presente Contrato é a prestação de
serviços de engenharia para a execução de obras civis na edificação de dez totens em
diversas comunidades, a saber: Serrinha de Cima, Serrinha do Meio, Serrinha de
Baixo, Massaranduba, Olho D'água do Chapéu, Poço de Pedra, Jenipapo, Bela Vista,
Campinas e Belo Horizonte, em São Gonçalo do Amarante/RN, de acordo com as
especificações técnicas e planilhas orçamentárias colacionadas a este procedimento.
DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, pela prestação do
serviço de engenharia o valor total global do Contrato, que corresponde aos 03 (três)
meses de sua vigência, é estipulado em R$ R$ 75.408,40 (setenta e cinco mil
quatrocentos e oito reais e quarenta centavos)cujas despesas correrão à conta do
Orçamento Geral do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, aprovado para o
exercício de 2018, notadamente no elemento de despesa 4.4.90.51.00 – Obras e
Instalações, no Programa 1026 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, FONTE 01000, proveniente do Orçamento
Geral do Município. Previsto na Lei Municipal n.º 1.621, de 28 de dezembro de 2016.
DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura,
prolongando por 90 (noventa) dias.
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de julho de 2018.
Márcio José Almeida Barbosa p/ contratante e
PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP. p/contratada.
EXTRATO CONTRATO Nº 1806260004. 0321
Contratante: Município De São Gonçalo Do Amarante/RN, CNPJ nº 08.079.402/000135 e o Contratada o Departamento Estadual De Imprensa Do Rio Grande Do Norte,
CNPJ nº 00.639.299/0001-29 - Do objeto: O objeto do presente Contrato é a prestação
de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial do Estado do RN, de
atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE. - Do valor: O valor a
ser contratado será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o período de 12 (doze)
meses a ser pago por centímetro por coluna corresponde. – Da dotação orçamentária:
Unidade: 02.003 – Secretaria Municipal de Finança - Programa de Trabalho: 2.009 –
Manutenção das Atividades da Secretaria - Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros
Serviços e Terceiros – PJ - Fonte de Recurso; 1000 - Da vigência e da validade: O
presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, com vigência a partir da data de
sua assinatura.

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de agosto de 2018.
ANA CRISTINA DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de julho de 2017.
Luis Henrique N de F. Gomes - P/ Contratante
Pedro Ratts de Ratis p / contratada
Republicado por incorreção.
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 1804120007.0359

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2018

Contratante: A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, CNPJ nº
08.079.402/0001-35, e a Contratada a R.P & Oliveira Editora LTDA, CNPJ nº
10.342.341/0001-90. DO OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura de
Projetos Pedagógicos, destinados a suprir as necessidades das Creches Municipais
deste Município para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
DO PREÇO: Fica estabelecido, a que alude este CONTRATO, o valor total de R$
282.800,00 (duzentos e oitenta e dois mil e oitocentos reais), na seguinte dotação
orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – Fundo de Manut. e Desenvolvimento
de E. Básica PROGRAMA DE TRABALHO 0.053 – Manutençao das atividades do
Fundeb 40% - Creche PROGRAMA DE TRABALHO 2.072 – Manutençao do Fundeb
40% Infantil NATUREZA DA DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material
Permanente FONTE DE RECURSO 1020 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 –
Secretaria Municipal de Educação e Cultura PROGRAMA DE TRABALHO 0.088 –
Manutençao das atividades do Ensino Infantil PROGRAMA DE TRABALHO 0.183 –
Manutençao das atividades de Ensino Infantil – Creche PROGRAMA DE TRABALHO
0.601 – Manutençao do Transporte Escolar – Infantil PROGRAMA DE TRABALHO
0.617 – Manutençao das Atividades do Salario Educação – Infantil PROGRAMA DE
TRABALHO 2.020 – Manutençao das atividades da Secretaria de Educação
NATUREZA DA DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE
DE RECURSO 1000/1015/1022/1058, previstos no Orçamento Geral do Município de
São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal. Da vigência: O contrato será
firmado, a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.

Aos 06 dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezoito, às 09 horas, na Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, sito a Rua
Alexandre Cavalcanti, s/n, Centro, através da Secretaria Municipal de Educação, neste
ato representado Secretário Municipal de Educação, senhor ABEL SOARES
FERREIRA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira da Identidade n.º 540.278,
expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 379.277.364-34, residente e domiciliado à Rua
Santa Barbara, 708 – Loteamento Santa Terezinha III, São Gonçalo do Amarante/RN,
doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o número 042/2018, cujo
objetivo fora a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA
DE PROJETOS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em conformidade
com as especificações dispostas no Edital de Licitação e seus anexos. Também
integram esta Ata de Registro de Preços os termos das propostas de preços ofertadas
pelas empresas licitantes, independentemente de transcrição. Ressalte-se, por
oportuno, que o prazo para assinatura da ARP pelas licitantes vencedoras será de até 5
(cinco) dias, a contar da comunicação de que está a sua disposição; que todas as
condições referentes à contratação estão descritas no referido Contrato; que a
validade desta Ata de Registro de Preços conta desta data, por 12 (doze) meses; e que
a recusa da aposição da assinatura por parte de qualquer licitante não a invalida.
CLAUSULA PRIMEIRA
1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais
referente a aquisição futura de Projetos Pedagógicos, destinados a suprir as
necessidades das Creches Municipais deste Município, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Educação, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e
fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório
supracitado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ORGÃOS
2.1. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN,
na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
2.1.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Membro da Secretaria Municipal de
Educação
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o
preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos equipamentos registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de comprass.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas
certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de
penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na
presente ARP;
g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
e,
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação e na presente ARP.
2.1.2. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de comprass, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados da convocação;
b) entregar o objeto solicitado no prazo máximo definido na proposta de preços
apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho;
c) fornecer o objeto conforme especificação, marca e preço registrados na presente
ARP;
d) entregar o objeto solicitado no respectivo endereço do órgão participante da
presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos,
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da
data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s)
e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução
das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos
ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLAUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE

São Gonçalo do Amarante/RN, 06 de agosto de 2018.
Abel Soares Ferreira - p/ contratante e
Ednaldo Faustino Cruz Junior - p/ Contratado.
EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 189/2013
Contratante: Município De São Gonçalo Do Amarante/RN, CNPJ n.º 08.079.402/000135 e a Contratada a empresa Construtora TECNARQC – COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI - ME, CNPJ nº 17.068.205/0001-01 – Da prorrogação do prazo: O presente
instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato
Administrativo, referente Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento de peças,
acessórios, equipamentos, componentes e materiais necessários à execução dos
serviços) em equipamentos odontológicos, conforme especificações adotadas, no
Município de São Gonçalo do Amarante/RN, por mais 12 meses, a contar de 14 de
agosto de 2018 a 13 de agosto de 2019, ou até a data de homologação da nova
Licitação (Pregão Presencial nº 067/2018, Processo PMSGA 1806050005), nos
termos do art. 57, §4 da Lei nº 8.666/93. O Município utilizará recursos alocados na
Dotação Orçamentária prevista para o vigente: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 030 –
Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA DE TRABALHO 2.024 – Manutenção do
Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA DE TRABALHO 2.028 – Bloco de Financ.
Atenção Básica – PAB PROGRAMADE TRABALHO 2.030 – Bloco de Média/Alta
Complexidade – MAC NATUREZA DA DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de
Teceiros - Pj FONTE DE RECURSO 1000 – Recursos Ordinários FONTE DE
RECURSOS 1064 – Atenção Básica FONTE DE RECURSOS 1065 – Atenção de MAC.
São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de agosto de 2018.
Jalmir Simões da Costa p/ contratante
TECNARQ – COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME p/ contratada
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 084/2018
A Pregoeira Substituta da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN,
nomeada por intermédio da Portaria n.° 1.178, de 13 de abril de 2018, torna público,
para conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL do tipo “menor preço”, sob Sistema de Registro de Preços, visando
possíveis aquisições de equipamentos eletrodomésticos para atender as
necessidades do Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN e
bem como as Secretarias Municipais na condições de órgãos participantes do certame.
Os interessados em obter o edital e seus anexos deverão consultar o site:
www.saogoncalo.rn.gov.br, na aba de Licitações.
São Gonçalo do Amarante/RN, 21 de agosto de 2018.
ANA CECÍLIA SILVA DE CARVALHO
Pregoeira Substituta Oficial
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3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de até 01 (um) ano a partir da
sua assinatura.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o
preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de
requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir
com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta
ARP.
4.2. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá
demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo,
datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da
solicitação, a Comissão Técnica de Supervisão do Sistema de Registro de Preços
adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao

Codigo
909689

909688

objeto desta ARP.
4.3. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já
contratadas ou empenhadas.
4.4 – São objeto da presente ata os preços abaixo registrados com a(s) identificação da
contratada.
Razão Social: R.P & Oliveira Editora LTDA
Endereço: Rua Doutor Luiz Correia de Oliveira, nº 632, Imbiribeira, Recife – PE, CEP:
51.030-755, E-mail: editorapne@bol.com.br, www.editorapne.com.br, Fone: 81 34652132 | 81 3462-1937
Nº do CNPJ: 10.342.341/0001-90
Nome do responsável pela empresa: Ednaldo Faustino Cruz Junior
Endereço do responsável pela empresa: Rua Jundiaí, 429, Apto 2303, condomínio
Hanna Safieh, Bairro Tirol, Natal/RN, CEP: 59.020-120.
Nº do CPF do responsável: 020.580.504-36

Descricao
PROJETO PEDAGOGICO A BRINQUEDOTECA INFANTIL: Contem um Baú de plástico com 60
Livros (livros pop-ups, livros com texturas, livros de pano, livros sonoros, livros dedoches, e livros com
historias divertidas) e uma parque infantil de brinde ( 11peças). O parque infantil é composto: kit
monta tudo, pufes infláveis, alfabeto ilustrado, dados pedagógicos, aramado educativo, toca 03 em
,01 = centopela (túnel lúdico ) + fantoca com bolinha, playground, gangorra cavalinho, gangorra jacaré
e um tapete em E.V.A.
PROJETO PEDAGÓGICO OS QUATROS PILARES DA EDUCAÇÃO: Composto de 01 móvel grande
em aço, com rodinhas, telhado para uso de teatro e duas portas, com fechadura e 04 prateleiras
internas com: fantoches, dedoches , fantasias e muito mais, para crianças de 01 a 10 anos. Para
creches, ensino infantil e fundamental. Descrição?280 livros infanto-juvenis, 01 Móvel volante (em
formato de casinha), 10 Fantasias, 15 Fantoches e 10 Dedoches.

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A presente Ata de Registro de Preço só poderá ser usada por órgão ou entidade da
Administração Pública do município de São Gonçalo do Amarante/RN, independente
da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Amarante e em comum acordo com a empresa registrada, conforme
estabelece o Decreto Municipal nº 479/2013.
Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos itens,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de
Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão
Presencial nº. 042/2018-PMSGA.
5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço,
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº. 042/2018PMSGA, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento deverá preferencialmente ser feito através de crédito em conta,
mediante autorização do CONTRATANTE em conta corrente, cujo titular é a própria
CONTRATADA.
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal,
estadual e municipal.
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na
presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de
preços ou compensação financeira.
CLAUSULA SÉTIMA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
7.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as
futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para
determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a
preferência, em igualdade de condições.
7.2. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto,
como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no
Jornal Oficial do Município de São Gonçalo do Amarante/RN.
7.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de
eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR
providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor
compatível ao mercado.
7.4. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes
condições:
7.4.1. Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela
contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de contrato.
7.4.2. Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir
completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para
serem utilizados.
7.4.3. A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela
Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de São
Gonçalo do Amarante / RN.
7.5. O recebimento e aceitação do objeto registrados nesta ARP seguirão as seguintes

Unid
UN

UN

Quant
10

Preço
11.890,00

10

16.390,00

condições:
7.5.1. O recebimento do objeto licitado deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão
responsável pela aceitação do objeto desta ARP.
7.5.2. Não serão aceitos equipamentos amassados, qualquer tipo de problema ou
garantia inferior ao definido na proposta apresentada na licitação, a contar do seu
recebimento definitivo.
7.5.3. Por ocasião da entrega e/ou fornecimento do serviço, a Contratada deverá colher
a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da
comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
7.5.4. Cada item desta ARP será recebido:
7.5.4.1. Provisoriamente, no ato da entrega do objeto licitado, por servidor ou comissão
responsável, desde que:
7.5.4.1.1. a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
7.5.4.1.2. o prazo de validade esteja conforme a alínea “b” deste Artigo; e,
7.5.4.1.3. no caso de aquisição a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o
adequado acondicionamento.
7.5.4.1.4. esteja em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência, anexo I
do Edital que rege este certame.
7.5.4.2. Definitivamente, no prazo de imediato até 10 (dez) dias, por servidor ou
comissão responsável, desde que:
7.5.4.2.1. a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante
vencedora;
7.5.4.2.2. o objeto esteja adequado para utilização.
7.5.4.3. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado
após o recebimento definitivo.
7.5.4.4. Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Judiciária poderá:
7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes;
7.5.4.4.2. rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à
especificação.
7.5.4.5. Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a
determinação exarada pela Administração.
7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem
prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade
civil e criminal que seus atos ensejarem:
7.6.1. advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem
prejuízos a Administração;
7.6.2. multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro
referente ao fornecedor;
7.6.3.multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9%
(nove por cento) sobre o valor total da ata de registro referente ao fornecedor;
7.6.4. multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro
referente ao fornecedor;
7.6.5. suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput,
da Lei 10.520/2002.
7.6.6. A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
7.6.6.1. Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do
contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo
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determinado nesta ARP.
7.6.6.2. Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições
previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração.
7.6.7. Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano
para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da
proporcionalidade.
7.6.8. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado
e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo
Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
7.6.9. As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com
a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
7.6.10. As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo
Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão
assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
7.7. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
7.7.1. Por iniciativa da Administração, quando:
7.7.1.1. não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da
presente ARP.
7.7.1.2. recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo
devidamente justificado e aceito pela Administração;
7.7.1.3. der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
7.7.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente
Registro de Preços;
7.7.1.5. não manutenção das condições de habilitação;
7.7.1.6. não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação;
7.7.1.7 em razões de interesse público, devidamente justificadas.

7.7.2. Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e
comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de
Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
7.7.2.1. Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº.
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da
mesma lei, no que couber.
7.7.2.2. O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho
fundamentado do Prefeito Municipal.
CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº.
8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
8.2. Fica eleito o foro da Comarca de São Gonçalo do Amarante/RN, do Estado do Rio
Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
8.3. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e
achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es)
fornecedor(es).
São Gonçalo do Amarante/RN, 06 de agosto de 2018.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ABEL SOARES FERREIRA
p/ CONTRATANTE
R.P & Oliveira Editora LTDA
Ednaldo Faustino Cruz Junior
p/ CONTRATADA

LEGISLATIVO/LICITAÇÃO
SAAE/LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2018
EXTRATO ARP N° 020/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e remanufatura de toner para impressoras laser com troca de
cilindro e chip, das diversas máquinas que integram o Patrimônio deste SAAE.
NOME:
ENDEREÇO:
Maria das Neves Galdino EIRELI - EPP
Av. Cel. Estevam, 455 – CEP 59.031-000 – Alecrim – Natal/RN.
CNPJ:
E-MAIL:
06.007.909/0001-58
marcelogaldino@fourtechcartuchos.com.br
UNIDADE DE
ITEM
QUANTIDADE
DESCRIÇAO
MARCA
PREÇO R$
MEDIDA
Cartucho de toner HP CE285A 80g com troca
Four tech
15,50
01
Unidade
300
de cilindro
Cartucho de Toner Brother TN420 100g com
Four tech
15,00
02
Unidade
300
troca de cilindro
Cartucho de Toner HP33A 80g com troca de
Four tech
15,00
03
Unidade
150
cilindro
Cartucho de Toner HP CB435A 80g com troca
Four tech
12,00
04
Unidade
100
de cilindro
Refil de tinta Preta (genuíno) para
Epson
32,00
05
Unidade
50
multifuncional Epson L575 – 70g.
Refil de tinta Magenta (genuíno) para
Epson
32,00
06
Unidade
50
multifuncional Epson L575 – 70g.
Refil de tinta Amarela (genuíno) para
Epson
32,00
07
Unidade
50
multifuncional Epson L575 – 70g.
Refil de tinta Ciano (genuíno) para
Epson
32,00
08
Unidade
50
multifuncional Epson L575 – 70g.
Cilindro para multifuncional Brother DCP7055
Master Print
30,00
09
Unidade
50
São Gonçalo do Amarante, 17 de agosto de 2018.
Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente do SAAE
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