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EXECUTIVO GABINETE 

 

 

PORTARIA Nº 58/ 2020 – GC 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE 

CARGO EFETIVO. 

 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN, 

no uso de suas atribuições legais, em especial nos termos da lei Orgânica 

Municipal e no uso das Prerrogativas Legais, 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º EXONERAR, em razão do falecimento, a senhora 

IVONEIDE FERNANDES DA COSTA, portadora do CPF: 

405.543.764-15, do Cargo Público Efetivo de Professor Nível II, da 

Secretaria Municipal do Gabinete Civil, da Prefeitura Municipal de Areia 

Branca/RN. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data, com efeito 

retroativo á 08 de julho de 2020, sendo providenciada sua imediata 

publicação, revogando-se as disposições em contrário.  

 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 

Palacete Coronel Fausto, 

Areia Branca/RN, 27 de Julho de 2020. 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

Dario Silva e Lima 

                                                                      Chefe de gabinete 

PORTARIA Nº 59/ 2020 – GC 

 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 

LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA EM 

CARGO EFETIVO DESTE MUNICÍPIO. 

 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN, no 

uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e 

Constituição Federal, 

 

CONSIDERANDO, a Lei 849/96 do Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos em que trata a seção IV, Art. 94; e ainda 

considerando o requerimento da servidora e atestado médico: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Conceder LICENÇA MATERNIDADE que 

ocorrerá no período de 27/06/2020 e data fim em 23/12/2020 a servidora: 

RENATA GOMES DO NASCIMENTO, matrícula: 16723, inscrita no 

CPF/MF sob o nº 029.169.614-70, no cargo de Fisioterapeuta, lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde Pública, da Prefeitura Municipal de Areia 

Branca/RN. 

 

          Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeito 

retroativo à 27 de junho de 2020, sendo providenciada sua imediata 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 

Palacete Coronel Fausto, 

Areia Branca/RN, 27 de julho de 2020. 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

                                                           

                                                                     Dario Silva e Lima 

                                                                      Chefe de gabinete 

 

 

PORTARIA Nº 60/ 2020 – GC 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN, no 

uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 56, inciso VIII, da Lei 

Orgânica Municipal,  

 

CONSIDERANDO, o Termo de Cooperação celebrado entre 

os municípios de Areia Branca e Mossoró, firmado em 29 de maio de 

2020, e tem por objetivo disciplinar a cessão mútua de pessoal do quadro 

efetivo dos respectivos municípios: 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º Ceder ao município de Mossoró/RN o servidor 

FRANCISCO MESSIAS CÂMARA, matrícula nº 12758-5, detentor do 

cargo efetivo de Técnico de Enfermagem, lotado no Hospital 

Maternidade Sarah Kubitschek – Secretaria Municipal de Saúde Pública, 

para desempenhar suas atividades laborais na UPA Dr. Tarcísio de 

Vasconcelos Maia no município de Mossoró, por PERMUTA com a 

servidora NALVA AGUIAR DA SILVA, matrícula nº 507754-0, 

detentora do cargo efetivo de Técnica de Enfermagem, lotada na Unidade 

de Pronto Atendimento Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia do município 

de Mossoró para prestar serviços no Hospital Maternidade Sarah 

Kubitschek no município de Areia Branca; 

 

          Art. 2º Cumpre ao cessionário comunicar até o 5 

º(quinto) dia do mês subsequente a frequência do servidor ao órgão 

cedente; 

 

Art. 3º Caberá ao órgão cessionário efetivar a 

apresentação do servidor ao seu órgão de origem ao termino da cessão. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo 

providenciada sua imediata publicação, revogando-se as disposições em 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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contrario.   

 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 

Palacete Coronel Fausto, 

Areia Branca/RN, 27 de julho de 2020. 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN.  

                                                           

                                                                     Dario Silva e Lima 

                                                                      Chefe de gabinete 

 

 

 

 

 

EXECUTIVO LICITAÇÃO 

 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA /RN. 

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020. 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos Permanentes para implantação e 

melhorias nos Serviços das Unidades de Saúde do Município de Areia 

Branca/RN, conforme Proposta Número 11397.301000/1190-01 do 

Ministério da Saúde. 

  

DECISÃO 

 

 Trata-se de Processo Licitatório - Modalidade Pregão 

Eletrônico nº 003/2020, instaurado pelo Município de Areia Branca/RN, 

que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos Permanentes para 

implantação e melhorias nos Serviços das Unidades de Saúde do 

Município de Areia Branca/RN, conforme Proposta Número 

11397.301000/1190-01 do Ministério da Saúde, e demanda oriunda da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

 

Publicado o aviso do certame licitatório no Diário Oficial deste 

Município e do Diário Oficial da União, fora impetrado pedido de 

Impugnação por parte da empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO 

BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0013-54. 

 

Em suas razões, alega a empresa Impugnante que, para que 

possa participar do presente certame, se faz necessária a alteração do 

prazo de entrega do item 03 (ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM 

APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA); 

 

Para a Impugnante, o prazo previsto no edital para a entrega 

deste item, qual seja, 10 (dez) dias, não pode ser atendido, em face do 

produto solicitado/pleiteado ser importado. Em face disso, pede que o 

instrumento convocatório seja alterado, com o acréscimo do prazo de 

entrega do citado item, que deveria passa a ser de “60 (cento e vinte) 

dias”; 

  

É o que importa relatar. Segue sucinta decisão. 

 

Inicialmente, é de se reconhecer a tempestividade da 

impugnação impetrada, razão pela qual o seu recebimento é medida que 

se impõe. 

 

Além disso, forçoso ressaltar ainda que, conforme já 

mencionado, a empresa Impugnante pede a alteração do prazo de entrega 

do item 03 do Termo de Referência, sendo: (ULTRASSOM 

DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA); 

 

Ocorre que, em sua peça, não deixa claro que prazo pretende 

que seja a alteração no Instrumento Convocatório: 60 ou 120 dias, 

pois há divergência do número apresentado/digitado para o que fora 

escrito por extenso; 

De qualquer forma, importante frisarmos que a alegação da 

Impugnante que equipamento descrito no item 03 é importado, 

precisando assim de maior prazo para a entrega, é totalmente descabida; 

 

Ora, mesmo que tal produto só fosse fabricado fora do Brasil (o 

que em nenhum momento ficou demonstrado), isso por si só não 

acarretaria presumir que empresas não possam ter em seus estoques, 

possibilitando assim a sua entrega no prazo previsto no instrumento 

editalício; 

 

Importante frisarmos também que o prazo previsto no Edital 

para a entrega do item 03 (ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM 

APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA) não é exíguo, razão pela qual não 

há que se falar em qualquer restrição a competitividade, ou mesmo a 

participação de empresas interessadas e do ramo objeto do certame; 

 

Sendo assim, percebe-se que os argumentos apresentados pela 

empresa Impugnante são frágeis, carentes de sustentação, razão pela qual 

a manutenção do Edital Impugnado, com a rejeição da Impugnação 

impetrada, é medida que se impõe.    

 

Ante o exposto, deixo de acolher a impugnação interposta pela 

empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., inscrita 

no CNPJ sob nº 46.563.938/0013-54, razão pela qual mantenho a redação 

do instrumento convocatório em todos os seus termos, inclusive no que 

se refere ao prazo previsto para a entrega do item 03 (ULTRASSOM 

DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA). 

     

 Comunique-se com URGÊNCIA a empresa Impugnante.  

 Cumpra-se, Publique-se. 

 Areia Branca/RN, 03 de agosto de 2020. 

 

_____________________ 

Antônio Lopes Neto 

CPF - 201.437.024-91 

Pregoeiro Municipal 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

AVISO DE DECISÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020  

 

 O Pregoeiro do Município de Areia Branca/RN torna público que, após 

análise das razões apresentadas, resolve não acolher a impugnação 

impetrada pela licitante CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL 

LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0013-54, em face do Edital 

do Pregão Eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a Aquisição de 

Equipamentos Permanentes para implantação e melhorias nos Serviços 

das Unidades de Saúde do Município, conforme Proposta Número 

11397.301000/1190-01 do Ministério da Saúde. A íntegra da referida 

decisão se encontra na posse do Pregoeiro e sua equipe, podendo ser 

consultada através do Portal de Compras Públicas                   

(www.portaldecompraspublicas.com.br).  

Areia Branca/RN, em 03 de agosto de 2020.  

Antônio Lopes Neto  

Pregoeiro. 

 

 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN. 

PROCESSO LICITATÓRIO: Tomada de Preços Nº 005/2020. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Execução dos 

Serviços de Pavimentação a Paralelepípedo pelo método convencional no 

Bairro José Gadelha, Rua Maria Espada, Trecho da Laureano Couto, Rua 

José Fernandes Bezerra e Rua Virgílio Bertoldo Amaral no Município de 

Areia Branca/RN. 

  

DECISÃO 

 

 Trata-se de Processo Licitatório - Modalidade Tomada de Preço 

nº 005/2020, instaurado pelo Município de Areia Branca/RN, que tem por 

objeto a Contratação de empresa especializada para a Execução dos 

Serviços de Pavimentação a Paralelepípedo pelo método convencional no 

Bairro José Gadelha, Rua Maria Espada, Trecho da Laureano Couto, Rua 

José Fernandes Bezerra e Rua Virgílio Bertoldo Amaral no Município de 

Areia Branca/RN, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de 

Obras; 

 

Realizada sessão para o recebimento dos envelopes de 

habilitação e proposta de preço, a Comissão Permanente de Licitações 

desta Prefeitura Municipal decidiu inabilitar as empresas licitantes 

Inovação Empreendimentos - CNPJ - 21.268.253/0001-10; Oliveira e 

Arruda Construções e Serviços Ltda. - ME - CNPJ - 22.054.339/0001-

03; GSC Construtora e Serviços Ltda. - EPP - CNPJ - 

14.055.950/0001-28 e JR Muniz Engenharia Eireli - ME - CNPJ - 

26.951.460/0001-99, conforme justificativa/entendimento demonstrado 

na sessão de julgamento/análise dos documentos habilitatórios;  

 

Inconformada com a decisão que a inabilitou, a licitante GSC 

Construtora e Serviços Ltda. - EPP - CNPJ - 14.055.950/0001-28, 

impetrou Recurso Administrativo, oportunidade em pleiteou a reforma da 

decisão guerreada, alegando para tanto que sua inabilitação deu-se por 

excesso de formalismo da CPL; 

 

 É o que importa relatar. Segue sucinta decisão; 

 

Inicialmente, importante mencionar que o Recurso fora 

impetrado tempestivamente, razão pela qual o recebo. Passo a análise do 

mérito. 

 

 Como se percebe dos presentes autos, a Comissão Permanente 

de Licitações, após análise minuciosa dos documentos de habilitação 

apresentados pelas empresas licitantes, decidiu inabilitar a Recorrente 

GSC Construtora e Serviços Ltda. - EPP - CNPJ - 14.055.950/0001-

28, haja vista o não atendimento do que preceitua o item 5.2, VII do 

instrumento convocatório, que assim preceitua: 

 

“VII - Declaração, conforme modelo no ANEXO VI (Modelo 

“H”), emitida pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos, 

Urbanismo e Obras, até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para realização do presente Certame, atestando que a 

empresa licitante não se encontra inadimplente com quaisquer 

obrigações decorrentes de contrato (s) de serviços/obras de 

engenharia firmado (s) anteriormente com a Prefeitura 

Municipal de Areia Branca/RN”. 

 

Para a CPL, por unanimidade de seus membros, deveria ser 

inabilitada a Recorrente devido a Certidão referida no item acima 

transcrito ter sido emitida fora do prazo descrito no Edital. Explico: 

 

Conforme demonstram os autos, a sessão designada para a 

entrega dos envelopes de habilitação e propostas de preço das empresas 

interessadas fora designada para o dia 15.07.2020 (sexta feira); 

 

Em face disso, e nos termos do que previa o item 5.2, VII do 

instrumento convocatório, a Certidão do “Secretário Municipal de 

Serviços Públicos, Urbanismo e Obras (...), atestando que a empresa 

licitante não se encontra inadimplente com quaisquer obrigações 

decorrentes de contrato (s) de serviços/obras de engenharia firmado (s) 

anteriormente com a Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN” deveria 

ter sido emitida até o dia 13.07.2020 (quarta feira); 

 

No entanto, a mencionada documentação/certidão fora 

assinada/emitida em 14.07.2020 (quinta feira), ou seja, fora do prazo 

previsto em edital, razão pela qual a Recorrente fora inabilitada; 

 

Ocorre que, em suas razões recursais, demonstrou a Recorrente 

que desde 13 de julho de 2020 solicitou a emissão da Certidão referida 

nos termos do item acima transcrito, tendo o seu pleito sido atendido tão 

somente no dia seguinte, ou seja, 14.07.2020; 

 

Como se percebe, a intempestividade da Certidão prevista no 

item 5.2, VII do instrumento convocatório não se deu por inércia da 

Recorrente, que em suas razões recursais demonstrou fidedignamente que 

realizou todas as diligências necessárias para o atendimento do requisito 

objeto desta análise; 

 

Ora, dúvidas inexistem que o não atendimento do requisito 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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editalício, neste caso, deu-se por morosidade da própria Administração 

Municipal, não podendo, em face disso, ser a Recorrente penalizada; 

 

Se isso não bastasse, é de ser ressaltado que a Recorrente 

efetivamente “não se encontra inadimplente com quaisquer obrigações 

decorrentes de contrato (s) de serviços/obras de engenharia firmado (s) 

anteriormente com a Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN”, razão 

pela qual a reforma da decisão guerreada, com a habilitação da licitante 

GSC Construtora e Serviços Ltda. - EPP - CNPJ - 14.055.950/0001-

28, é medida que se impõe.  

 

Assim sendo, recebo o presente recurso e, no mérito, dou-lhe 

provimento, reformando assim a decisão guerreada para habilitar a 

Recorrente GSC Construtora e Serviços Ltda. - EPP - CNPJ - 

14.055.950/0001-28, em face do cumprimento de todas as exigências 

editalícias, inclusive a contida no item 5.2, VII do instrumento 

convocatório. 

 

Publique-se. 

  

Areia Branca/RN, 03 de agosto de 2020. 

_____________________ 

Antônio Lopes Neto 

CPF - 201.437.024-91 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

AVISO DE DECISÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020  

 

 O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de 

Areia Branca/RN torna público que, após análise das razões recursais, 

resolve dar provimento ao Recurso Administrativo impetrado pela 

empresa Recorrente GSC Construtora e Serviços Ltda. - EPP - CNPJ 

- 14.055.950/0001-28, empresa licitante participante da Tomada de 

Preços Nº 005/2020, cujo o objeto é a contratação de empresa 

especializada para a Execução dos Serviços de Pavimentação a 

Paralelepípedo pelo método convencional no Bairro José Gadelha, 

Rua Maria Espada, Trecho da Laureano Couto, Rua José Fernandes 

Bezerra e Rua Virgílio Bertoldo Amaral no Município de Areia 

Branca/RN, reformando assim a decisão guerreada para habilitar a 

Recorrente. A íntegra da referida decisão se encontra na posse da CPL, 

podendo ser consultada na sua sala de reuniões, localizada na Rua Padre 

Antônio Joaquim - 03 - Centro Administrativo - Centro de Areia 

Branca/RN, ou solicitada através do e-mail: licitacoesab@gmail.com. 

 Areia Branca/RN, em 03 de agosto de 2020.  

Antônio Lopes Neto  

Presidente da CPL. 
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