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PORTARIA 002/2021 – GS/AJ/SMS

A Secretaria Municipal de Saúde, para fins de atendimento à resolução 

032/2016 – TCE/RN e o Decreto Municipal 806/2018, que normatizam os 

procedimentos para cumprimento da ordem cronológica DEFINE, nos termos abaixo, 

e, AUTORIZA a Secretaria Municipal de Licitações, Contratos, Compras e Convênios a 

incluírem em cláusula específica, nos contratos vigentes e futuros, oriundos desta 

Secretaria, enquanto não houver mudança no responsável legal pela secretaria, as 

seguintes informações:

·Gestor do Contrato (responsável pelo atesto de liquidação):

· Jalmir Simões da Costa – Secretário de Saúde, Mat. 11.687.

·Responsável pelo certifico (fiscal do contrato) de aquisição de materiais 

médicos hospitalares, equipamentos e insumos, odontológicos:

·Ivanaldo Ramos Alves – Coordenador Central Abastecimento 

Farmacêutico, Mat. 6756 ou Nelicleide Câmara de Lima Mendes – Assessora Especial, 

Mat. 5520;

·Responsável pelo certifico (fiscal do contrato) de prestação de serviços 

médicos especializados:

·Rivanaldo Gomes de Souza – Subcoordenador de Informação, Controle 

e Avaliação, Mat. 5264 ou Alexssandra da Silva Ribeiro – Chefia de Atenção à Saúde, 

Mat. 19.8013.

·Responsável pelo certifico (fiscal do contrato) de prestação de serviços 

de manutenção, locação de veículos e equipamentos, material de consumo, tais como: 

combustíveis, expediente, limpeza, entre outros:

·Nelicleide Câmara de Lima Mendes – Assessora Especial, Mat. 5520 ou 

Nivaldo Bernardo de Sousa Junior – Assessor Especial, Mat. 20.325.

·Responsável pelo certifico (fiscal do contrato) de prestação de serviços e 

material de consumo e contas fixas, tais como: Energia, água, alugueis de imóveis, 

dentre outros):

·Francisco Canindé de Sá Silva – Coordenador Administrativo Financeiro, 

Mat. 12.016 ou Francisco Xavier da Silva Neto – Subcoordenador de Comunicação 

Social, Mat. 76.724.

·Prazo para o atesto de liquidação – 30 (trinta) dias úteis e, 05 (cinco) dias 

úteis quando for despesas de pequeno valor (artigo 7° do Decreto Municipal 806/2018).

Local para entrega dos produtos com as referidas notas fiscais ou faturas 

de cobrança: Sede da Secretaria Municipal de Saúde, situado a Rua Alexandre 

Cavalcante, S/N, Centro, São Gonçalo do Amarante/RN, com o horário de 

funcionamento das 08h00min às 16h00min de segunda a sextas-feiras, exceto os 

feriados.

São Gonçalo do Amarante/RN, 01 de março de 2021.

JALMIR SIMÕES DA COSTA

Secretário Municipal de Saúde 

DISTRATO DE CONTRATO DO PROCESSO SELETIVO 001/2020 PARA 

DEZEMBRO-2020

DISTRATO DO CONTRATO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 23/2020– 

Contratante: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, através da Secretaria 

Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, CNPJ nº 

14.026.965/0001-68, neste ato representado por Jalmir Simões da Costa, brasileiro, 

Administrador, CPF nº 626.282.594-00, Identidade nº 978.298, Contratado NATANAEL 

PAULO ALVES DE FRANÇA, Brasileiro, Médico, CRM nº 10495/RN, CPF nº 

028.795.283-56, Identidade nº 2004099070220 emitido em 18/08/2004, residente e 

domiciliado (a) Rua Dionisio Filgueira, 77 Apt 104 Alto do Jurua, - CEP 59014-

020–Petropolis– Natal/RN.  Do Objeto: serviços de atendimento de Médico 

Generalista, por um período de 06 meses, compreendendo os meses de julho/2020 a 

janeiro de 2021, - Da vigência: a partir da assinatura até o dia 10 de janeiro de 2021. O 

presente distrato tem por finalidade encerrar as obrigações contidas no contrato 

supracitado a partir de 30 de dezembro de 2020, por iniciativa do Contratado e em 

comum acordo com o Contratante. São Gonçalo do Amarante-RN, 30 de dezembro de 

2020. Jalmir Simões da Costa p/ Distratado e Natanael Paulo Alves de França, p/ 

Distratante. 

       

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 005/2021

O Pregoeiro da PMSGA/RN, torna público, que a sessão para entrega da proposta em 
meio eletrônico e consequentemente a sessão de oferta de lances e abertura dos 
envelopes de habilitação das licitantes que ofertarem melhores valores, ocorrerá no 
próximo dia 09 de maço de 2021 às 09hs. 

São Gonçalo do Amarante/RN, 02 de março de 2021.
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros

Pregoeiro 

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 006/2021

O Pregoeiro da PMSGA/RN, torna público, que a sessão para entrega da proposta em 
meio eletrônico e consequentemente a sessão de oferta de lances e abertura dos 
envelopes de habilitação das licitantes que ofertarem melhores valores, ocorrerá no 
próximo dia 10 de maço de 2021 às 09hs. 

São Gonçalo do Amarante/RN, 02 de março de 2021.
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros

Pregoeiro 

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2021

O Pregoeiro da PMSGA/RN, torna público, que a sessão para entrega da proposta em 
meio eletrônico e consequentemente a sessão de oferta de lances e abertura dos 
envelopes de habilitação das licitantes que ofertarem melhores valores, ocorrerá no 
próximo dia 11 de maço de 2021 às 09hs. 

São Gonçalo do Amarante/RN, 02 de março de 2021.
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO - PRORROGADA

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 017/2021

O Pregoeiro da PMSGA/RN, torna público, que no próximo dia 15 de março de 2021, a 
partir das 08:00horas, fará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo 
“menor preço”, visando a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Censo Previdenciário Cadastral para aprimoramento da Gestão 
Previdenciária de dados cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores públicos 
municipais ativos, inativos, pensionistas e dependentes, vinculados ao Regime Próprio 
de Previdência Social – RPPS do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, 
conforme as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital de 
convocação. 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, 02 de março de 2021.
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICADO

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 016/2021

O Pregoeiro da PMSGA/RN, torna público, que no próximo dia 16 de março de 2021, a 
partir das 08:00horas, fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo 
“menor preço”, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM, 
visando a confecção de Ata de Registro de Preços para aquisição de equipamentos 
permanentes (móveis), conforme as especificações constantes no Termo de 
Referência, Anexo I do Edital de convocação. 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, 02 de março de 2021.
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros

Pregoeiro   

EXECUTIVO/LICITAÇÃO EXECUTIVO/SAÚDE


