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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSS IMO SENHOR ÁLVARO COSTA DIAS -  PREFEITO

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL  DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 006171/2018-91
PREGÃO ELETRÔNICO: 24.085/2019 – SEMAD
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada para 
manutenção corretiva em equipamentos eletro-eletrônicos e seus periféricos: DataShows (projetor 
multimidia), TV´s,sistemas  de som interno, pertencentes às Unidades de Saúde desta SMS. 
Homologo o resultado do procedimento licitatório, referente ao Pregão Eletrônico nº 
24.085/2019 - SEMAD, vinculado ao Processo nº 006171/2018-91, cujo objeto a 
Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva em equipamentos eletro-
eletrônicos e seus periféricos: DataShows (projetor multimidia), TV´s,sistemas  de som 
interno, pertencentes às Unidades de Saúde desta SMS, declarando FRACASSADO, tendo 
em vista que a proposta que foi apresentada pela única empresa participante da sessão, foi 
recusada na aceitação, em razão do valor da manutenção do serviço, está muito superior ao 
valor da pesquisa mercadológica, para o objeto do pregão em epigrafe, para todos os fins 
de direitos, por estar em conformidade com a Lei Federal Nº 10.520 de 17.07.2002 que 
regulamenta a modalidade Pregão, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Natal, 18 de setembro de 2019.
Adamires França - Secretária Municipal de Administração

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 031406/2018-83 -SMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24.064/2019 – SEMAD
OBJETO: Aquisição de duas ambulâncias, sendo uma no padrão SAMU 192 – Suporte de Vida 
Avançado (tipo “D”) e outra para utilização nas atividades de transporte sanitário (tipo “A”), a fim de 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Natal/RN, através de Emenda Parlamentar.
A Secretária Municipal de Administração – SEMAD, Autoridade Competente no uso da 
atribuição que lhe foi conferida no inciso XXI, do art. 4º da Lei 10.520/2002, torna público 
para conhecimento de todos os interessados, que:
1- Considerando que o presente procedimento licitatório foi deflagrado com base na Lei 
Federal 10.520/2002, bem como subsidiariamente na Lei 8.666/93 e posteriores alterações; 
2- Considerando o parecer jurídico aos autos do processo licitatório em epígrafe, constatando 
que o presente procedimento atende os requisitos da supramencionada legislação; 
3- Considerando o resultado da fase de lances, da negociação e da análise dos documentos 
de habilitação do procedimento licitatório; e, tendo em vista a protocolização de um recurso 
administrativo julgado improcedente,
ADJUDICO o objeto licitado no item 01 do PREGÃO PRESENCIAL Nº 24.064/2019 em favor da 
empresa YASCA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
25.423.699/0001-23 no valor de R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil Reais) e, no item 02, em 
favor da empresa GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 15.723.680/0001-
49 no valor de R$ 77.995,00 (setenta e sete mil, novecentos e noventa e cinco Reais).
Natal, 18 de setembro de 2018.
ADAMIRES FRANÇA – Secretária Municipal de Administração

*AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, objetivando o grau de 
competitividade, torna público aos interessados que realizará a licitação, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto data e horário segue abaixo elencado: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.100/2019 – SEMAD – PROCESSO: 027477/2018-81-Setor de 
Manutenção de Bens Móveis - DIFT/SMS.
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em 
Manutenção Corretiva de equipamentos tipo: Transpaletes Manuais, Carro para Transporte 
de Cargas 400 Kg ,Carrinho de Carga Plataforma de Aço até 600 kg, Motor Suspensão,  
Baterias Tracionárias, com fornecimento de peças e acessórios, nos termos e condições 
constante no Termo de Referência (anexo I) parte integrante do edital.
Edital disponível a partir de: 19/09/2019, no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br 
Entrega da Proposta: a partir de 19/09/2019, no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br
Abertura: 02.10.2019* – Hora: 09h00min. (Horário de Brasília/DF)
Natal/RN, 16 de setembro de 2019.
Michele Coelho de Souza-Pregoeira/SEMAD.
*Republicado por Incorreção.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, objetivando o grau de 
competitividade, torna público aos interessados, que realizará a licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto, data e horário seguem abaixo elencados: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.099/2019 – SEMAD – PROCESSO: 016495/2019-19 - SMS
OBJETO: Registro de preços, para eventual fornecimento de material de consumo hospitalar, conforme 
condições, especificações e quantitativos constante do Termo de Referência, Anexo I, do Edital. 
Edital disponível a partir de: 20/09/2019, no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br 
Entrega da Proposta: a partir de 20/09/2019, no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br
Abertura: 08/10/2019 – Hora: 09 horas. (Horário de Brasília/DF)
Comunicamos ainda, que o processo se encontra à disposição dos interessados em dar vista aos autos, 
na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – Natal/RN, 4º andar, sala 404 – das 08h00min às 16h00min.
Natal/RN, 18 de setembro de 2019.
Suely Meneses Barreto - Pregoeira SEMAD

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, objetivando o grau de 
competitividade, torna público aos interessados que realizará a licitação, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto, data e horário segue abaixo elencado:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.102/2019 – SEMAD – PROCESSO: 002721/2019-84-SEMTAS
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de equipamentos de segurança 
que visa atender as necessidades do Departamento de Administração/DA da Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência Social/SEMTAS/PMN, conforme especificações e 
quantitativos constantes no item 4 do Termo de Referência, Anexo I do Edital. 
Edital disponível a partir de: 20/09/2019, no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br 
Entrega da Proposta: a partir de 20/09/2019, no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br
Abertura: 02.10.2019 – Hora: 10h00min. (Horário de Brasília/DF)
Comunicamos ainda, que o processo se encontra à disposição dos interessados em dar vista dos autos, 
na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – Natal/RN, 4º andar, sala 404 – das 08h00min às 16h00min.
Natal/RN, 18 de Setembro de 2019.
Genielson Oliveira de Araújo-Pregoeiro/SEMAD.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, objetivando o grau de 
competitividade, torna público aos interessados que realizará a licitação, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto, data e horário segue abaixo elencados:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.103/2019 – SEMAD – PROCESSO: 018209/2019-50- SMG
OBJETO: Contratação de empresa especializada prestadora dos serviços de transporte 
de passageiros por meio de veículo automotor terrestre, com motorista, nas cidades de 
Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, exceto o Estado do Rio Grande do Norte, conforme as 
especificações constantes do Termo de Referência, anexo I do Edital
Edital disponível a partir de: 19/09/2019, no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br
Entrega da Proposta: a partir de 19/09/2019, no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br
Abertura: 02/10/2019 – Hora: 09h30min. (Horário de Brasília/DF)
Comunicamos ainda, que o processo se encontra à disposição dos interessados em dar vista dos autos, 
na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – Natal/RN, 4º andar, sala 404 – das 08h00min às 16h00min.
Natal/RN, 18 de Setembro de 2019.
Luciano Silva do Nascimento-Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, objetivando o grau de 
competitividade, torna público aos interessados que realizará a licitação, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto, data e horário segue abaixo elencados: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24.104/2019 – SEMAD – PROCESSO: 024536/2019-41 SMG
OBJETO: Contratação de empresa, para locação de carro de som, de porte médio, com 
quilometragem livre, inclusive combustível e motorista e a gravação de áudios para 
divulgação de ações institucionais sem locutor. conforme as especificações constantes do 
Termo de Referência, anexo I do Edital. O Edital e seus Anexos estão disponíveis no Portal 
de Compras da Prefeitura do Natal, através do acesso: http://compras.natal.rn.gov.br/.
Abertura: 01/10/2019 – Hora: 10h00min. (Horário Local)
Comunicamos ainda, que o processo se encontra à disposição dos interessados em dar 
vista dos autos, na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – Natal/RN, 4º andar, sala 404 
– das 08h00min às 16h00min.
Natal/RN, 18 de Setembro de 2019.
Luciano Silva do Nascimento
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