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EXECUTIVO/LICITAÇÃO

 
 

 

 

 

 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, torna público 
que no próximo dia 26 de março de 2020, às 14:00hs realizara licitação na modalidade 
Pregão eletrônico do tipo menor valor por item, que tem por objeto a aquisição de 
purificadores de agua e refil destinados a Secretaria Municipal de Saúde  de São 
Gonçalo do Amarante/RN. O edi ta l  e anexos encontram-se no si te: 
www.saogoncalo.rn.gov.br

São Gonçalo do Amarante/RN, 12 de março de 2020
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros

Pregoeiro
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, torna público 
que no próximo dia 25 de março de 2020, às 09:00hs realizara licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor valor por item, que tem por objeto a aquisição de 
material esportivo e correlatos, destinados a Secretaria Municipal de Juventude 
Esporte e Lazer  de São Gonçalo do Amarante/RN, O edital e anexos encontram-se no 
site: www.saogoncalo.rn.gov.br

São Gonçalo do Amarante/RN, 12 de março de 2020
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros

Pregoeiro

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 1901313182.0384

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN- INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CNPJ n.º 
11.447.510/0001-28 e a Contratada a empresa PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO 
LTDA, CNPJ n° 12.801.601/0001-82  – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO: O 
presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
Administrativo, por um período de 12 (doze) meses, destinado prestação de serviços 
de locação de veículos, a contar de 01 de janeiro de 2020, ficando sua eficácia 
prorrogada até a data de 31 de dezembro de 2020, nos termos do art. 57, II da Lei n 
8.666/93.  CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para custear 
as despesas com o presente TERMO ADITIVO, o Município utilizará recursos alocados 
na Dotação Orçamentária prevista na legislação municipal: Unidade: 060 – Instituto de 
Previdência do Município - IPREV – Programa de Trabalho: 2.096 - Manutenção do 
Instituto de Prev. do Município - Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços 
De Terceiros – Pessoa Jurídica, fonte: 1001 – Recursos Ordinários

São Gonçalo do Amarante/RN, 12 de dezembro de 2019.
ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO

CONTRATANTE      
ISRAEL JOSÉ PROTÁSIO DE LIMA

CONTRATADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, torna público 
que no próximo dia 26 de março de 2020, às 12:00hs realizara licitação na modalidade 
Pregão eletrônico do tipo menor valor por item, que tem por objeto a aquisição de gás 
GLP acondicionado em botijões de 13ks e outros, destinados A Secretaria Municipal de 
Educação  de São Gonçalo do Amarante/RN, O edital e anexos encontram-se no site: 
www.saogoncalo.rn.gov.br

São Gonçalo do Amarante/RN, 12 de março de 2020
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros

Pregoeiro

CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º CP 0072019

ATO DE ADJUDICAÇÃO

OBJETO: Contratação, sob demanda, de empresa especializada em prestação e 

serviços técnicos de TI para fornecimento de licença de software, com entrega das 

fontes e serviços de customização, desenvolvimento, manutenção, evolução de 

sistemas e treinamento, fábrica -  Considerando, o resultado do procedimento de 

licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame. 

Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi 

conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local. Considerando, que não 

houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, 

portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes. Considerando, 

finalmente o que preconizado a Lei Federal n.º 8.666/1993 - ADJUDICO o presente 

procedimento em favor da(s) licitante(s): ROCHA E CIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 

07.191.981/0001-40, com valor total de R$  1.472.667,00 (um milhão, quatrocentos e 

setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais)

São Gonçalo do Amarante/RN, 11 de Março de 2020.

JALMIR SIMÕES DA COSTA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º CP 0072019

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação, sob demanda, de empresa especializada em prestação e 

serviços técnicos de TI para fornecimento de licença de software, com entrega das 

fontes e serviços de customização, desenvolvimento, manutenção, evolução de 

sistemas e treinamento, fábrica - Considerando, o resultado do procedimento de 

licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame. 

Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi 

conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local. Considerando, que não 

houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, 

portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes. Considerando, 

finalmente o que preconizado a lei federal nº 8.666/93; HOMOLOGO o presente 

procedimento tendo em vista está elaborado de acordo com a legislação vigente.

 São Gonçalo do Amarante/RN, 11 de Março de 2020.

JALMIR SIMÕES DA COSTA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, torna público 

que no próximo dia 26 de março de 2020, às 08:00hs realizara licitação na modalidade 

Pregão eletrônico do tipo menor valor por item, que tem por objeto a aquisição 

equipamentos e materiais permanente destinados a Secretaria Municipal de Trabalho, 

Assistência Social e Cidadania de São Gonçalo do Amarante/RN, O edital e anexos 

encontram-se no site: www.saogoncalo.rn.gov.br

São Gonçalo do Amarante/RN, 12 de março de 2020

Raimundo Nonato Dantas de Medeiros

Pregoeiro


