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Fevereiro Laranja - mês de combate a Leucemia - seja um 
doador de sangue ou meduLa óssea

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO: 0226330/2019-55 – STTU
PREGÃO PRESENCIAL: 24.017/2020 – SEMAD
OBJETO: Fornecimento eventual de refeições padronizadas, sob a forma de quentinhas, lanches 
prontos, café da manhã, almoço e jantar, com a finalidade de dar suporte às atividades operacionais 
e atender as demandas necessárias para a Fiscalização de Trânsito, Engenharia de Trânsito e 
Educação de Trânsito promovidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU.
O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD da Prefeitura Municipal do 
Natal/RN, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, 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, no Decreto Municipal 11.178/2017, bem como subsidiariamente na 
Lei 8.666/1993 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 e negociações e análise dos documentos 
de habilitação do procedimento licitatório; e, tendo em vista o decurso de prazo sem a 
protocolização de nenhum recurso administrativo,
ADJUDICO o objeto licitado, referente ao lote único do PREGÃO PRESENCIAL: 24.017/2020 em favor 
da empresa TIA DEDA REFEIÇÕES COLETIVAS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob 
o nº 31.877.045/0001-72 no valor total de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil Reais).
Natal, 13 de fevereiro de 2020.
LEONARDO DA SILVEIRA LUCENA – Pregoeiro da SEMAD/PMN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 0226330/2019-55 – STTU
PREGÃO PRESENCIAL: 24.017/2020 – SEMAD
OBJETO: Fornecimento eventual de refeições padronizadas, sob a forma de quentinhas, lanches 
prontos, café da manhã, almoço e jantar, com a finalidade de dar suporte às atividades operacionais 
e atender as demandas necessárias para a Fiscalização de Trânsito, Engenharia de Trânsito e 
Educação de Trânsito promovidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU.
Homologo os atos praticados quanto ao referido procedimento licitatório, através do Pregão 
Eletrônico 24.017/2020, adjudicando o lote único em favor da empresa: TIA DEDA REFEIÇÕES 
COLETIVAS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.877.045/0001-72, 
referente ao item 1 (REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO BUFFET), no valor unitário de R$ 17,00 
(dezessete Reais); referente ao item: 2 (REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO QUENTINHAS), no 
valor unitário de R$ 7,00 (sete Reais), referente ao item 3 (COQUETEL – BUFFET), no valor 
unitário de R$ 18,00 (dezoito Reais), referente ao item: 4 (COFFEE BREAK – BUFFET), no 
valor unitário de R$ 19,75 (dezenove Reais e setenta e cinco centavos); referente ao item: 
5 (PEQUENO COFFEE BREAK – BUFFET) no valor unitário de R$ 14,00 (quatorze Reais), 
referente ao item 6 (KITS INDIVIDUAIS – COFFEE BREAK), no valor unitário de R$ 11,00 
(onze Reais); referente ao item: 7 (CAFÉ DA MANHÃ), no valor unitário de R$ 12,00 (doze 
Reais), referente ao item 8 (CAFÉ DA MANHÃ – BUFFET), no valor unitário de R$ 12,00 (doze 
Reais), referente ao item: 9 (CAFÉ DA MANHÃ – BUFFET – outra opção), no valor unitário 
de R$ 11,80 (onze Reais e oitenta centavos); referente ao item: 10 (ALMOÇO – BUFFET) no 
valor unitário de R$ 12,20 (doze Reais e vinte centavos), referente ao item: 11 (JANTAR – 
BUFFET), no valor unitário de R$ 10,00 (dez Reais) e; item 12 (LANCHE – BUFFET), no valor 
unitário de R$ 9,00 (nove Reais); para que produza os efeitos legais do art. 4º, inciso XXII, 
da Lei Federal nº 10.520/2002 e art. 22, inciso XVII do Decreto Municipal nº 11.178/2017.
Natal, 14 de fevereiro de 2020.
ADAMIRES FRANÇA – Secretária Municipal de Administração

 
AVISO DE LICITAÇÃO
Extrato de Julgamento de impugnação
Processo Administrativo nº 38815/2019-91
Concorrência Pública nº 24.002/2020
Objeto: Concessão Onerosa dos serviços técnicos de implantação, operação, manutenção 
e gerenciamento de um sistema de mobilidade abrangendo fornecimento de solução 
tecnológica para venda e administração de créditos virtuais, eletrônicos, fornecimento de 
softwares e equipamentos de verificação e controles de estacionamento rotativo pago de 
veículos nas vias e logradouros públicos do Município de Natal, além de fornecimento, 
instalação e manutenção de sinalização vertical e horizontal (CTB e Resoluções) de vagas
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de 
Administração – SEMAD, torna público para os devidos fins que julgou parcialmente 
procedente as impugnações apresentadas pelos licitantes Globaltech Indústria, Comércio 
E Serviços; Transitable Sistema de Controle de Vagas Automotivas e a Vieli Consultoria, 
Assessoria e Serviços em Tecnologia da Informação.
Fica os autos franqueados aos interessados na sala da CPL/SEMAD, localizada na Rua 
Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – Natal/RN, 4º andar, sala 404 – das 08h00min às 
16h00min, e as informações no site da Prefeitura Municipal do Natal.
Natal/RN, 14 de fevereiro de 2020.
Josemar Tavares Câmara Júnior - Presidente da CPL/SEMAD

AVISO DE LICITAÇÃO
O Presidente da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD da Prefeitura Municipal de 
Natal/RN, localizada na Rua Santo Antônio, 665 no bairro da Cidade Alta em Natal/RN – CEP 
59025-520, telefone (84) 3232-4985, tornam público que será realizada a abertura dos 
envelopes de habilitação e proposta de preços a seguir especificada na data e horário 
abaixo indicado. O Edital e seus Anexos estão disponíveis no site www.compras.natal.rn.gov.
br. Qualquer informação ou esclarecimento poderá ser solicitado pelo e-mail: pregao.

semad@natal.rn.gov.br. A empresa que desejar participar do certame deverá observar as 
regras contidas na Lei Federal nº 8.666/1993, e demais regras contidas no respectivo 
Edital. Estão previstas para ocorrer, entre outras licitações, a seguinte:

PROCESSO MODALIDADE OBJETO DATA HORA

38815/2019-91
Concorrência 

Pública 
24.002/2020

Concessão Onerosa dos serviços 
técnicos de implantação, operação, 
manutenção e gerenciamento de um 
sistema de mobilidade abrangendo 
fornecimento de solução tecnológica 
para venda e administração de créditos 
virtuais, eletrônicos, fornecimento de 
softwares e equipamentos de verificação 
e controles de estacionamento rotativo 
pago de veículos nas vias e logradouros 
públicos do Município de Natal, além de 
fornecimento, instalação e manutenção 
de sinalização vertical e horizontal (CTB 
e Resoluções) de vagas

06/abril/2020
09h30min
(Horário de 

Brasília)

Natal/RN, 17 de fevereiro de 2020.
Josemar Tavares Câmara Júnior – Presidente da CPL/SEMAD.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro e a Equipe de Apoio da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD da 
Prefeitura Municipal de Natal/RN, localizada na Rua Santo Antônio, 665 no bairro da Cidade 
Alta em Natal/RN – CEP 59025-520, telefone (84) 3232-4985, tornam público que será 
realizada a abertura das propostas e a sessão de disputa da LICITAÇÃO a seguir especificada 
na data e horário abaixo indicado. O Edital e seus Anexos estão disponíveis no site www.
comprasgovernamentais.gov.br. (UASG: 925162), a partir do dia 27 de janeiro de 2020, 
sempre no horário entre 08:00 h e 18:00 h. Qualquer informação ou esclarecimento poderá 
ser solicitado pelo e-mail: pregao.semad@natal.rn.gov.br. A empresa que desejar participar 
do certame deverá observar as regras contidas na Lei 10.520/2002, subsidiariamente 
pela Lei 8.666/1993, e demais regras contidas no respectivo Edital. Estão previstas para 
ocorrer, entre outras licitações, a seguinte:

PROCESSO MODALIDADE OBJETO DATA HORA

040042/2019-11 
STTU

PREGÃO 
ELETRÔNICO 
24.022/2020

Contratação de empresa 
especializada para prestação 
de serviços técnico e 
continuado de levantamento 
topográfico georreferenciado/
cadastral planialtimétrico com 
curvas de nível com relatórios 
contendo imagens fotográficas 
de vias e áreas públicas 
do município de Natal/RN, 
para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana – STTU.

05 / MARÇO / 2020
10h30min
(Horário de 

Brasília)

Natal/RN, 17 de fevereiro de 2020.
Leonardo da Silveira Lucena – Pregoeiro da SEMAD/PMN.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24.009/2020 – SEMAD
O Pregoeiro da Prefeitura do Natal, através da SEMAD, comunica aos interessados 
e participantes do certame acima identificado, que após uma análise detalhada nos 
documentos de habilitação apresentados pela empresa X-SOLUTION DOC BUREAU EIRELI, 
resolve considerar habilitada a participar da fase seguinte deste certame a empresa  
X-SOLUTION DOC BUREAU EIRELI.
Assim sendo, fica marcado para o dia 21/02/2020, as 10h00min, a convocação da empresa 
X - SOLUTION DOC BUREAU EIRELI – EPP., para uma negociação de preços, no que se 
refere a sua proposta inicial. Informamos ainda que o prazo para intenção de interposição 
de recurso, só será aberto quando houver DECLARADO um licitante vencedor do certame, 
conforme determina o Artigo 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002, e que o processo se 
encontra com vistas abertas, à disposição dos interessados, à Rua Santo Antônio, 665 – 
Cidade Alta, nesta Capital, telefone (84) 3232-4985, 4º andar das 08h00min às 16h00min.
Natal, 17 de fevereiro de 2020.
Luciano Silva do Nascimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 23/2020 -GS/SME, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
o que consta no art. 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Natal, e em conformidade com o Edital 
nº 02/2019 – COMPEC/SME/PMN, que dispõe sobre o Processo Simplificado de Seleção 
para Contratação Temporária de Educador Infantil e Professor.
RESOLVE:
Retificar a Portaria nº 18/2020-GS/SME, de 13 de fevereiro de 2020, publicada no Diário 
Oficial do Município de 14 de fevereiro de 2020, referente ao cargo de Professor de Ciências,
ONDE SE LÊ:

Ordem Nome CPF Classificação
01 VILMA ARAÚJO DA COSTA 82902372434 4º
02 GABRIELLE MACEDO PEREIRA 06379596470 5º
03 EMANUELLY BERNARDES DE OLIVEIRA DA SILVA 00907418465 6º
04 ALEXSANDE SOUZA DA SILVA JUNIOR 07770679435 7º

luciano.silva
Realce

luciano.silva
Realce

luciano.silva
Realce

luciano.silva
Realce

luciano.silva
Realce

luciano.silva
Realce


