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PORTARIA Nº 001/2018-SMS 

EMENTA: DISPÕE DA 

COMPOSIÇÃO DA 

COMISSÃO DE 

CONTROLE 

INFECÇÃO 

HOSPITALAR. 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN, por 

meio de seu Secretário, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO, PORTARIA Nº 2616, DE 12 DE MAIO 

DE 1998 o Ministro do Estado da Saúde interino, no uso das 

atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso II da 

Constituição, e 

CONSIDERANDO, as determinações da Lei nº 9431 de 6 de 

janeiro de 1997, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

manutenção pelos hospitais do país, de Programa de Controle 

de Infecções Hospitalares. 

CONSIDERANDO, que as infecções Hospitalares 

constituem risco significativo à saúde dos usuários dos 

hospitais, e sua prevenção e controle envolvem medidas de 

qualificação de assistência hospitalar, da vigilância sanitária 

e outras, tomadas no âmbito do Estado, do Município e de 

cada hospital, atinentes a seu funcionamento; 

CONSIDERANDO, que o capítulo I artigo V e inciso III da 

lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990 estabelece como 

objetivo e atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS), "a 

assistência as pessoas por intermédio de ações de promoção, 

proteção e recuperação da Saúde com a realização integrada 

das ações assistenciais e das atividades preventivas". 

CONSIDERANDO, que no exercício da atividade 

fiscalizadora os órgãos estaduais de saúde deverão observar, 

entre outros requisitos e condições, a adoção, pela instituição 

prestadora de serviços, de meio de proteção capazes de evitar 

efeitos nocivos à saúde dos agentes, clientes, pacientes e dos 

circunstantes, (Decreto nº 77 052 de 19/01/1976, artigo 2º, 

inciso IV); 

CONSIDERANDO, os avanços técnicos-científicos os 

resultados do Estudo Brasileiro da Magnitude das Infecções 

Hospitalares, Avaliação da Qualidade das Ações de Controle 

de Infecção Hospitalar o reconhecimento mundial destas 

ações como as que implementam a melhoria da qualidade da 

assistência a saúde, reduzem esforços, problemas, 

complicações e recursos; 

Art. 5º A inobservância ou o descumprimento das normas 

aprovadas por esta Portaria sujeitará o infrator ao processo e 

as penalidades previstas na Lei nº 6437 de 20 de agosto de 

1977, ou, outra que a substitua, com encaminhamento dos 

casos ou ocorrências ao Ministério Público e órgãos de 

defesa do consumidor para aplicação da legislação pertinente 

(lei nº 8078/90 ou outra que a substitua). 

RESOLVE 
Art. 1º DESIGNAR: LÍDICE FRANÇA LEONÊS, 

representante, de nível superior, de Serviço de Enfermagem; 

RUIDENBERG FERREIRA SOUTO, representante de nível 

superior do serviço médico; LIDUINA MARIA 

CAVALCANTE, representante de nível superior do serviço 

de Farmácia, ANARA KATHERINE CANUTO QUEIROZ 

representante do nível superior do laboratório de 

Microbiologia, ALEXSANDRA PEREIRA DA 

SILVA representante de nível superior do serviço 

administrativo como membros consultores e MARIA 

ELIANE DE GOIS como membros executores, para sob a 

presidência de JUCILENE PEREIRA DE FRANÇA, 

constituírem a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.  

Art. 2º Apresente entra em vigor nesta data, 

sendo providenciada sua imediata publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

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

 

Areia Branca/RN, 19 de março de 2018. 

 

ALEXANDRE INÁCIO DA SILVA 

Secretário Municipal de Saúde.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

CONVOCAÇÃO 

 

O gerente do setor de compras do Município 

Areia Branca/RN, o senhor MARCIO MAGNO REBOUÇAS, 

convoca o representante da empresa licitante TERVSON DE 

SOUZA MARTINS - CNPJ - 11.932.006/0001-13, com sede a 

Rua Doutor Celso Dantas - 68 - Cohab - Areia Branca/RN, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação 

desta convocação, comparecer ao setor de compras deste 

município, na Praça da Conceição S/N - Centro, para realizar 

os serviços constantes da solicitação emitida em 14 (catorze) 

de março, dos serviços do qual sua empresa foi vencedora, ou 

justificar porque não atendeu a referida solicitação. Vale 

lembrar que o não cumprimento das obrigações contratuais 

podem ensejar as penalidades contidas na Lei Federal Nº 

8.666/93 e demais alterações.  

 

Areia Branca/RN, em 20 de março de 2018.  
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Instituído pela Lei Nº 952 de 17 de outubro de 2002 

Alterada pela Lei  Nº 1.111 de 18 de março de 2009 

Administração da Excelentíssima Prefeita Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

ANO XVI - Nº 0025 – Edição Normal - Areia Branca/RN, 20 de março de 2018. 
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MARCIO MAGNO REBOUÇAS 

Gerente do Setor de Compras  do Município de Areia 

Branca/RN. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DO ENVELOPE  

DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS 001/2018 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2018 

(dois mil e dezoito), as 09h00 (nove horas), a Comissão 

Permanente de Licitações do Município Areia Branca/RN, 

composta pelos senhores ANTÔNIO LOPES NETO 

(presidente), ROBSON AZEVEDO CANDIDO E RENAN 

CANDIDO SOUZA DE LEMOS (membros), reuniram-se 

para processar os trabalhos , referente à licitação na 

modalidade de Tomada de Preços Nº 001/2018, que tem 

como objeto contratação de empresa do ramo de construção 

civil para execução de serviços de drenagem em tubulação 

com manilhas de concreto para escoamento de águas pluviais 

- do Bairro Ilha do Bom Jesus no município de Areia 

Branca/RN. A sessão foi marcada para ser realizada no dia 

08 (oito) de março as 09h00 (nove) horas, quando 

compareceu ao referido certame a empresa licitantes P A de 

Oliveira & Cia Ltda. - CNPJ - 17.617.544/0001-08,  

representada por PEDRO ARAÚJO DE OLIVEIRA - CPF - 

877.915.364-04 (sócio). Após aberto o envelope dos 

documentos de habilitação, foi constatado que a referida 

empresa não atendeu as exigências do edital, sendo a única 

empresa participante do certame, e de acordo com o que 

estabelece o Artigo 48 - § 3º - da Lei Federal Nº 8.666/93, 

foi aberto o prazo para que a mesma apresente nova 

documentação de habilitação. No dia e horário marcado para 

a apresentação da nova documentação de habilitação (20 de 

março), compareceu o representante da empresa licitante o 

senhor PEDRO ARAÚJO DE OLIVEIRA - CPF - 

877.915.364-04 (sócio). Mais uma vez a referida empresa 

deixou de cumprir as exigências do edital. Assim sendo, a 

Comissão Permanente de Licitações declara fracassado o 

referido certame. Os autos do processo serão remetidos à 

autoridade competente para que sejam tomadas as medidas 

cabíveis. Foi lavrado a presente ata, que depois de lida, foi 

assinada pelo Presidente e membros da Comissão 

Permanente de Licitações e pelo representante da empresa 

licitante.      

_________________________ 

Antônio Lopes Neto  

           Presidente 

           _____________________________ 

Robson Azevedo Candido  

Membro 

 

_________________________ 

  Renan Candido Souza de Lemos  

Membro 

    ____________________________ 

P A de Oliveira & Cia Ltda.  

 CNPJ - 17.617.544/0001-08  

 Pedro Araújo de Oliveira  

 CPF - 877.915.364-04 

Sócio 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DO ENVELOPE  

DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS 002/2018 

 

 
Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2018 

(dois mil e dezoito), as 14h00 (catorze horas), a Comissão 

Permanente de Licitações do Município Areia Branca/RN, 

composta pelos senhores ANTÔNIO LOPES NETO 

(presidente), ROBSON AZEVEDO CANDIDO E RENAN 

CANDIDO SOUZA DE LEMOS (membros), reuniram-se 

para processar os trabalhos , referente à licitação na 

modalidade de Tomada de Preços Nº 002/2018, que tem 

como objeto contratação de empresa do ramo de construção 

civil para execução de serviços de reforma e ampliação da 

Central do Cidadão do município de Areia Branca/RN. A 

sessão foi marcada para ser realizada no dia 08 (oito) de 

março as 14h00 (catorze horas), quando compareceu ao 

referido certame a empresa licitante, P A DE OLIVEIRA & 

CIA LTDA. - CNPJ - 17.617.544/0001-08, representada por 
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KETONY ESTARLLES GADELHA DE OLIVEIRA - CPF 

- 106.350.204.75 (procurador). Após aberto o envelope dos 

documentos de habilitação, foi constatado que a referida 

empresa não atendeu as exigências do edital. Sendo a única 

empresa participante do certame, e de acordo com o que 

estabelece o Artigo 48 - § 3º - da Lei Federal Nº 8.666/93, 

foi aberto o prazo para que a mesma apresente nova 

documentação de habilitação. No dia e horário marcado para 

a apresentação da nova documentação de habilitação (20 de 

março), compareceu o representante da empresa licitante o 

senhor PEDRO ARAÚJO DE OLIVEIRA - CPF - 

877.915.364-04 (sócio). Mais uma vez a referida empresa 

deixou de cumprir as exigências do edital. Assim sendo, a 

Comissão Permanente de Licitações declara fracassado o 

referido certame. Os autos do processo serão remetidos à 

autoridade competente para que sejam tomadas as  medidas 

cabíveis. Foi lavrado a presente ata, que depois de lida, foi 

assinada pelo Presidente e membros da Comissão 

Permanente de Licitações e pelo representante da empresa 

licitante.      

_________________________ 

Antônio Lopes Neto  

Presidente  

___________________________ 

Robson Azevedo Candido  

Membro 

 

__________________________ 

  Renan Candido Souza de Lemos  

Membro 

 

_________________________ 

P A de Oliveira & Cia Ltda.  

 CNPJ - 17.617.544/0001-08  

Pedro Araújo de Oliveira  

 CPF - 877.915.364-04  

(Sócio) 
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