
PÁGINA                                        9 05 DE ABRIL DE 2021

PORTARIA Nº 177/2021-PMSGA de 05 de Abril de 2021.      

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 RAQUELINE SILVA DE LIMA 
GOMES, Matrícula 12473, ocupante da função de AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, 
desde 02 de Fevereiro de 2016.             

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os efeitos a 30 de Abril de 2019.  

 São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de Abril de 2021.

Ana Cristina da Silva Costa
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/2021

O Pregoeiro substituto da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, 
nomeado por intermédio da Portaria n.° 43/2021, objetivando o Registro de Preços 
para possível contratação de pessoa jurídica com competência operacional para locar 
veículos automotores e máquinas pesadas, destinados a Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, em São Gonçalo do Amarante/RN, torna público, que em virtude de 
pedidos de impugnação apresentados tempestivamente, os quais estão sendo 
analisados, a sessão marcada no próximo dia 07 de abril de 2021, às 08:00 horas, fica 
suspensa para que possamos analisar e julgar os referidos pedidos devendo ser 
posteriormente publicada nova data 

São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de abril de 2021.
RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS

Pregoeiro

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2021

O Pregoeiro substituto da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, 
nomeado por intermédio da Portaria n.° 43/2021, objetivando o Registro de Preços 
para possível contratação de pessoa jurídica com competência operacional para 
prestar serviços de mão-de-obra terceirizada, destinados a Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, em São Gonçalo do Amarante/RN, torna público, que em virtude de 
pedidos de impugnação apresentados tempestivamente, os quais estão sendo 
analisados, a sessão marcada no próximo dia 08 de abril de 2021, às 08:00 horas, fica 
suspensa para que possamos analisar e julgar os referidos pedidos devendo ser 
posteriormente publicada nova data 

São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de abril de 2021.
RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS

Pregoeiro

EXTRATO DE RESULTADO
Avaliação das Propostas de Preços

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 001/2021

O Presidente da CPL da PMSGA/RN, torna público que, em virtude da avaliação da 
Proposta de Preços da empresa MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA, que a 
Nota Final da empresa foi calculada através da soma simples das Notas Técnicas e de 
Preços, conforme expressamente informado no edital, chegando-se ao seguinte:
(A)Nota Técnica Final: 85,85 (oitenta e cinco virgula oitenta e cinco) pontos
(B)Nota de Preços Final: 10 (dez) pontos por se tratar do melhor preço.
(C)(A+B) NOTA FINAL: 95,85 (noventa e cinco virgula oitenta e cinco) pontos
Diante da participação de apenas uma empresa não se faz necessária a abertura de 
prazo recursal, assim, os Documentos de Habilitação deverão ser entregues à 
Comissão Permanente de Licitação pela LICITANTE classificada MARCA 
PROPAGANDA E MARKETING LTDA , no dia 07 de abril de 2021, as 09 horas, no 
mesmo endereço que consta no edital. 

São Gonçalo do Amarante/RN 05 de abril de 2021
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros

Presidente em substituição legal da CPL/PMSGA
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