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Câncer de colo de útero - Previna-se! 
A prevenção é um gesto de amor à vida.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE  04/2022
Em conformidade com o que dispõe o Caput do Artigo 25, da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fica a despesa abaixo caracterizada inexigível a licitação.
DADOS DO CREDOR:
NOME: ATAME EDUCACIONAL LTDA-CNPJ: 06.043.448/0001-79
ENDEREÇO: SEON, 513, ED. IMPERADOR, SL. 301, CEP: 70760-524, BRASÍLIA
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
ATIVIDADE: 04.128.010.2-560 – PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 
-ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica-SUB 
- ELEMENTO: 35 - Serviços de Seleção e Treinamento 
FONTE: 15000000 
Anexo: VII
VALOR TOTAL: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)
Natal, 05 de março 2022.
Emanoel de Oliveira-Diretor do DAFMP
Ratifico a Inexigibilidade possibilitando a contratação direta em favor da ATAME EDUCACIONAL LTDA
Adamires França -Secretária Municipal de Administração 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.144/2021
PROCESSO ELETRÔNICO nº 20210836341-SME
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.
AVISO AOS INTERESSADOS: A Secretária Municipal de Administração – SEMAD, no uso de 
suas atribuições legais, torna público, consoante previsto na Lei 8.666/93, o Registro de 
Preços para eventual aquisição de fardamento específico, visando uniformizar os alunos da 
Escola Municipal Professor Veríssimo de Melo e Escola Municipal Maria Alexandrina Sampaio.

EMPRESA: R J Comércio Têxtil Serviços e Representações LTDA.-CNPJ: 20.307.891/0001-30 / Fone: 
(84) 3213-4869 - E-MAIL: rj10comercio@hotmail.com-ENDEREÇO: Rua Augusto Leopoldo, 46, 
Quintas, Natal – RN-CEP: 59.050-030 - BANCO SANTANDER – AG. 4543 – C/C: 13002835-4

LOTE 01

Item Especificação Unid. Quant. Valor Unitário

01

Camisa na cor azul cyan claro, meia manga, em tecido 67% 
poliéster e 33% algodão, com abertura frontal, ao meio em 
toda extensão, de colarinho duplo, gola aberta tipo esporte, 
abotoamento frontal com 06 (seis) botões translúcidos na 
cor azul-cyan escuro, com duas perfurações para fixação 
que deverá ser feita através de linha na mesma cor da 
camisa, sendo o primeiro botão na gola da camisa e os 
demais equidistantes entre si. 02 (dois) bolsos aplicados 
na frente, um de cada lado, na parte superior à altura do 
peito, de forma retangular, medindo 12 (doze) centímetros 
por 14 (quatorze) cm, fechados por pestanas retangulares, 
com dimensões 12 (doze) cm por 06 (seis) cm abotoados ao 
centro por 01 (um) botão cada. No bolso esquerdo o símbolo 
do PECIM bordado na parte externa e central do bolso, e no 
bolso direito o símbolo da Prefeitura do Natal.
MARCA: RJ.

Unid. 3.293 R$  58,00

02

Camiseta na cor branca, meia manga, em tecido 100% 
algodão, com o símbolo do PECIM impresso na lateral 
esquerda e na lateral direita o símbolo da Prefeitura do Natal.
MARCA: RJ.

Unid. 3.526 R$ 26,50

03

Calça na cor azul cyan escuro, em tecido gabardine, de corte 
reto, bainha simples, com 04(quatro) bolsos embutidos, 
sendo02 (dois) laterais, 02 (dois) posteriores fechados 
por pestanas, cós com 07 (sete) passadores simples, 
equidistantes entre si, para receber o cinto, fechamento por 
zíper em naylon na cor azul-marinho e botão azul-escuro 
opaco de acrílico, costurados na parte frontal. Comprimento 
na altura da linha superior do salto do sapato e com duas 
listas do mesmo tecido, costuradas ao lado, na corcyan 
médio.
MARCA: RJ

Unid. 1.757 R$ 63,00

04

Calça, em tecido gabardine, na cor azul cyan, com zíper 
em naylon na cor azul, com corte reto, colchete no cós 
costurado na linha de cintura, com 05 (cinco) passadores 
simples dispostos 02 (dois) na frente e 03 (três) atrás, com 
comprimento na altura da linha superior do salto do sapato, 
com 02 (dois) bolsos embutidos nas laterais e duas listas do 
mesmo tecido, costuradas ao lado na cor cyan médio.
MARCA: RJ

Unid. 1.654 R$ 62,00

05

Boina azul cyan escuro, em feltro, com aplicação do símbolo 
do PECIM bordado, com tecido de fundo na cor cyan claro, 
devendo estar alinhado com a têmpora craniana direita, 
borda inferior de ajuste em couro ou similar na cor preta, com 
cadarços de amarração na parte de trás na cor preta, com 
dois ilhoses para respiro na parte de trás.
MARCA: RJ

Unid. 1.692 R$ 58,00

06

Sapato preto, tipo social, em couro, com biqueira, 
arredondado, com cadarço na mesma cor, fechamento 
frontal, atacado no peito do pé, sem enfeites.
MARCA: BRACOL.

Unid. 843 R$ 88,00

07
Meia, tipo social, cano longo, na cor preta sem detalhes,100% poliamida.
MARCA: SELENE

Unid. 1.761 R$ 9,00

08

Sapatilhas na cor preta, em couro, tipo social, com bico 
arredondado, cavado na parte de cobertura do dorso do pé 
(peito do pé), sem detalhes e meia fina cano médio.
MARCA: BRACOL.

Unid. 793 R$ 110,00

09
Meia fina cano médio, na cor branca.
MARCA: SELENE

Unid. 1.634 R$ 8,00

10

Camisa branca, tipo regata, tecido de 50% de algodão e 
50% de poliamida (malha fria), gola simples em “V”, com 
01(uma) listra em elastano na cor azul cyan escuro, com 
punho das mangas em elastano na mesma cor da gola, a 
listra deve medir 2 (dois) centímetros de espessura, símbolo 
da Prefeitura no lado esquerdo da camisa e do PECIM do lado 
direito, na frente, à altura do peito, em silk.
MARCA: RJ.

Unid. 1.694 R$ 17,00

11

Short na cor azul cyan escuro, em tactel, tipo maratonista, 
com bainhas arredondadas, unindo-se nas laterais através de 
costura dupla e transpassados, cós com 03(três) centímetros, 
com costura dupla, bainha com 01(um) centímetro na cor 
azul cyan médio continuando nos lados, costura simples, 
símbolo do PECIM em silk, centralizado na perna esquerda do 
short, margeando a costura superior da bainha. O short deve 
sobrepor uma bermuda de lycra, na cor azul cyan escuro, 
devendo o espaço, em comprimento, entre a bermuda e a 
linha superior do joelho estar no máximo com 8,0 cm.
MARCA: RJ.

Unid. 853 R$ 44,00

12

Bermuda na cor azul cyan escuro, em helanca, tipo ciclista, 
cós com 05(cinco) centímetros, com costura tripla, bainha 
com 02(dois) centímetros, costura dupla, símbolo do PECIM 
em silk, centralizado na perna esquerda da bermuda, 
margeando a costura superior da bainha, cumprimento 
margeando a linha superior dos joelhos.
MARCA: RJ.

Unid. 881 R$ 29,00

13

Sapato preto, tipo desporto, sem detalhes. Tênis esportivo, 
com ilhoses e cadarço frontal preto para amarração, com 
costuras resistentes, solado emborrachado antiderrapante e 
palmilha antimicrobiana com cadarço frontal, cor: preto.
MARCA: BRACOL.

Unid. 1.702 R$ 82,00

14
Meia branca, tipo soquete, cano médio, na cor branca, 100% 
algodão.
MARCA: SELENE

Unid. 3.404 R$ 8,00

15

Calça em tecido tactel na cor azul cyan escuro com 01 
(um) friso lateral na parte externa de ambas as pernas 
em todo seu comprimento, com 03(três) centímetros na 
cor cyan médio; 02 (dois) bolsos laterais todos reforçados 
por costuras duplas, na altura da cintura, com abertura de 
13(treze) cm, forro em tactel da mesma cor da calça, com 
fechamento em velcro na cor azul-escuro, com 1,5 (um e 
meio) cm de largura, em toda a extensão da abertura dos 
bolsos, fixado por 02(duas) costuras em todo o comprimento; 
01 (um) bolso traseiro no lado direito, todo reforçado por 
costura dupla, 12 (doze) cm abaixo do extremo superior 
do cós, com abertura de 12 (doze) cm, forro em tactel da 
mesma cor da calça, com profundidade de 14 (catorze) cm, 
com fechamento em velcro na cor azul-escuro, com 1,5 (um 
e meio) cm de largura, em toda a extensão da abertura do 
bolso, fixado por 03(três) costuras em todo o comprimento.
MARCA: RJ

Unid. 1.706 R$ 43,00

16

Jaqueta em tecido tactel na cor azul Cyan escuro, com 
mangas compridas; gola polo na cor azul Cyan escuro, com 
enchimento de acrilon, fixado por costura dupla; punhos 
das mangas com elástico de 05 (cinco) cm, recoberto pelo 
mesmo tecido do blusão, fixado por costura tripla em todo o 
seu diâmetro; 02 (dois) bolsos laterais com fechamento em 
velcro na cor azul-escuro, barra com elástico de 05(cinco) 
cm, recoberto pelo mesmo tecido da jaqueta, ziper de 1ª 
qualidade, com elástico de 05(cinco) cm, recoberto pelo 
mesmo tecido da jaqueta, ziper de 1ª qualidade, com fecho 
de plástico, na cor azul-escuro, fixado na parte central/
frontal, no comprimento total da base até a extremidade da 
gola, permitindo a abertura total do blusão, pelo desencache 
do zíper; impresso nas costas com letras maiúsculas na cor 
branca, com altura de 03 cm (três), largura de 1,5 (um e 
meio) cm e espessura de 0,3 (zero vírgula três) cm, fixado 
a 07 (sete) cm abaixo da base da gola polo, em arco, com 
os dizeres “ECIM PROFESSOR VERÍSSIMO DE MELO”,abaixo 
destes, centralizado, em linha reta, o símbolo da Prefeitura 
do Jaboatão; na parte frontal, altura do peito esquerdo, o 
símbolo do PECIM e no peito direito a marcada Prefeitura do 
Natal, tudo em silk, com 06 (seis) cm de diâmetro. Detalhes 
no final da manga e no final da jaqueta no mesmo tecido na 
cor cyan médio. MARCA: RJ.

Unid. 1.704 R$ 54,50
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17

Camisa tipo polo, na cor azul cyan claro, meia manga, tecido 
casa de abelha, gola tipo polo, com01 (uma) listra em 
elastano nas cores azul cyan escuro, com punho das mangas 
em elastano com a mesma lista da gola, a listra devem medir 
1,5 (um vírgula cinco) centímetros de espessura, símbolo do 
PECIM em silk lado esquerdo da camisa na frente, a altura do 
peito, e a marca da Prefeitura do Natal nas costas.
MARCA: RJ.

Unid. 27 R$ 12,25

18

Jaleco na cor branca, meia manga, em tecido 67% poliéster e 
33% algodão, aberta na frente abotoando na frente por uma 
ordem de 06 (seis) botões na cor branca Com 04 (quatro) 
bolsos aplicados na frente, 02 (dois) de cada lado, 02 (dois) na 
parte superior à altura do peito e 02 (dois No bolso esquerdo o 
símbolo do PECIM bordado na parte externa e central do bolso 
esquerdo e no bolso direito o símbolo da Prefeitura do Natal.
MARCA: RJ.

Unid. 90 R$ 52,00

19

Tarjeta no tecido terbrim com fundo branco e bordas azul 
cyan escuro com 03(três) mm de espessura, no formato 
retangular com altura de 20 (vinte) mm e comprimento não 
podendo ultrapassar as costuras laterais do bolso. Devendo 
constar em seu interior bordado cheio com linha na azul 
cyan escuro, com 08(oito)mm de altura, AL seguido do 
nome do aluno, na fonte ARIAL aplicado margeando a aba 
de fechamento superior do bolso e o tipo sanguíneo na cor 
vermelha. MARCA: RJ.

Unid. 5.193 R$ 5,00

20

Cinto, tecido em naylon, na cor azul marinho, de comprimento 
variável, com 3,3 (três vírgula três) centímetros de largura, 
tendo numa extremidade uma fivela na cor prata, em chapa 
lisa, Na outra extremidade, uma ponteira do mesmo metal e cor.
MARCA: RJ

Unid. 1.706 R$ 17,00

21

Distintivo de ano da ECIM No mesmo tecido da camisa da diária 
(em tecido 67% poliéster e 33% algodão), na cor azul cyan 
claro com bordado na cor azul cyan escuro, com bordas na cor 
azul cyan escuro, com alinhavo bordado, devendo cada linha 
de graduação ter 05(cinco) mm de largura, com 70(setenta) 
mm de comprimento. Em forma pentagonal, com 70(setenta) 
mm de altura e 60(sessenta) mm de base, de acordo com a 
figura. Com símbolo bordado do PECIM. MARCA: RJ.

Unid. 6.812 R$ 10,00

CADASTRO DE RESERVA
LOTE 01: Não houve adesão ao cadastro reserva.

Natal(RN), 04 de Março 2022
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 seguem abaixo elencados: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.034/2022 – SEMAD – PROCESSO: 026003/2019-01 - 
DIFT/SMS OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para 
Manutenção Preventiva e Corretiva em 06 (seis) detector digital e sistema de imagem - 
de estado ssólido para captura de imagens, pertencentes e o Sistema Monocassete de 
Digitalização de Imagens a UPA Cidade Satélite. UPA Esperança, UPA Pajuçara e Hospital 
Municipal do Natal, conforme condições, especificações e quantitativos constantes do 
Termo de Referência (anexo I) parte integrante do edital.
Edital disponível a partir de: 07/03/2022, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Entrega da Proposta: a partir de 07/03/2022, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br
Abertura: 17.03.2022 – Hora: 09h00min. (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, 04 de março de 2022.
Michele Coelho de Souza-Pregoeira/SEMAD.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 031/2022-GS/SME, DE 04 DE MARÇO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições institucionais e legais 
contidas no artigo 58, da Lei Orgânica do Município de Natal, 
RESOLVE: 
Art.1º Designar os servidores: Lorena Câmara de S. Pereira, matrícula nº 46.448-1, 
presidente; Sirleide Silva de Oliveira Souza, matrícula nº 32.250-4, Francisca Soraya 
Rodrigues de Macedo, matrícula nº 14.819-9, Carlos Eduardo de Araújo Gomes, matrícula 
nº 46.450-3, Cristiane Rodrigues de Melo Moreira, matrícula nº 45.447-8, membros; e 
Silvana Maria de Freitas F. Bezerra, matrícula nº 10.970-1, secretária.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA
Secretária Municipal de Educação  

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2020.
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI NOSSA SENHORA AUXILIADORA, CNPJ 23.148.600/0001-05.
CONTRATADO: ILSEA A. CAVALCANTI – CNPJ 28.623.598/0001-94.
ENDEREÇO: Rua Monte Rei, 1201, Planalto – Natal/RN – CEP 59073-150.
OBJETO: Este instrumento tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender 
às necessidades dos 152 alunos do PNAP e 156 alunos do PNAC do CMEI NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA, para os programas do FNDE nos termos do Edital e seus anexos.

VALOR: R$ 3.963,37 (três mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) pela fonte 
1001.0000, R$ 3.443,30 (três mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta centavos) pela fonte 
1122.0000, totalizando R$ 7.406,67 (sete mil quatrocentos e seis reais e sessenta e sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: (1001.000 e 1122.000); Elemento de despesa: 3.3.90.30; 
Subelemento: 07.
VIGÊNCIA: 2 de março de 2020, com término em 31 de março de 2020.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
ASSINATURAS: 
LILIANE PINHEIRO DE LIMA – Presidente da UEX
ILSEA ALMEIDA CAVALCANTI – Representante legal da empresa
Natal, 2 de março de 2020.

PESQUISA MERCADOLÓGICA (TERCEIRA CHAMADA) 
A Secretaria Municipal de Educação de Natal torna pública a realização de pesquisa 
mercadológica, objetivando o grau de competitividade, preconizado pela Administração 
Pública, e a aferição do real valor de mercado, visando à aquisição de pilhas alcalinas e 
baterias para atender à demanda da Rede Municipal de Ensino. A Pesquisa tem o prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação. As especificações do objeto 
encontram-se à disposição dos interessados no Departamento de Administração Geral – 
DAG/SME, localizado na Rua Fabrício Pedroza, 915 – Areia Preta – Natal/ RN, e/ou por meio 
do endereço eletrônico: equipe.dag@gmail.com. Maiores informações através do telefone 
(84) 3232- 4732, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 14h.
Natal, 4 de março de 2022.
MERISE MARIA MACIEL – Diretora do Departamento de Administração Geral – DAG/SME/PMN

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com 
fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93, em conformidade  com o parecer jurídico 
nº 1.705/2021, acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, no mesmo diploma legal. 
PROCESSO: 3772/2021-48
OBJETO: Aquisição de medicamentos em caráter emergencial.
CREDOR: F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO-CNPJ: 07.055.280/0001-84
Endereço: Rua Edmar Francisco Pereira, 508 - Aeroporto - Mossoró/RN - CEP: 59607-240
Valor total RS 147.940,00 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta reais).
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Atividade/Projeto: 10.301.146.2-982
Fonte: 15000000
Elemento de Despesa: 3.33.90-32-Sub-elemento: 02
Reconhecimento: Águida Maria Figueiredo de Barros- Secretária Adjunta de Logística em 
Saúde, Administração e Finanças.
Ratificação: George Antunes de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde
Natal, 03 de março de 2022.

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 017/2022
Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade 
com o Pregão Eletrônico nº 24063/2021 - ATA RP 037/2021, oriundo do Processo 
Licitatório nº 17067/2020-47 - SEMAD-SRP/SMS - Recibo SIAI nº 293690
PROCESSO Nª  439/2022-68
Contratado: BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
21.189.579/0001-52
Objeto: Aquisição de  insumos para laboratório
Unidade: 20.149
Atividade: 10.302.146.2003
Fonte 16000000
Elemento de Despesa: 3.33.90.30 - Sub-elemento: 35
Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC 
nº 017/2022, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R$ 16.360,00 
(dezesseis mil, trezentos e sessenta reais)  
Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) membros da Comissão de 
Recebimento de material.
Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.
Gestor da Ordem de Compra: JEIMES MARQUES TEODORO - Matrícula: 14.638-2 - CPF: 722.525.614-91
Assinaturas: 
Contratante: George Antunes  de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde -  CPF  nº 123.537.604-49
Natal, 03 de março  de 2022.

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 018/2022
Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade 
com o Pregão Eletrônico nº 24063/2021 - ATA RP 037/2021, oriundo do Processo 
Licitatório nº 17067/2020-47 - SEMAD-SRP/SMS - Recibo SIAI nº 293690
PROCESSO Nª  456/2022-03
Contratado: QUALY COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 11.301.724/0001-91
Objeto: Aquisição de  insumos para laboratório
Unidade: 20.149
Atividade: 10.302.146.2003
Fonte 16000000


