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Câmara Municipal de Mossoró

DECRETO LEGISLATIVO N° 21, DE 16 DE
MARÇO DE 2022

Concede o Título de Cidadão Mossoroense da Câmara
Municipal de Mossoró ao senhor Antenor Roberto Soares
de Medeiros e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Mossoró.

Faço saber que a Câmara Municipal de Mossoró aprovou
e eu, com fundamento no art. 52, inciso V, da Lei
Orgânica do Município de Mossoró e art. 26, II, alínea m,
do Regimento Interno, promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Mossoroense
ao senhor Antenor Roberto Soares de Medeiros.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da
sua publicação.

Mossoró-RN, 16 de março de 2022

LAWRENCE AMORIM
Presidente da Câmara Municipal de Mossoró

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 6.450, 
 DE 17 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a progressão de profissional da educação
pública do Município de Mossoró

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso
das atribuições conferidas pelo art. 67, caput e pelos os
incisos IX e XI, art. 78 da Lei Orgânica do Município; o
art. 10, §2º, da Lei Complementar nº 070, de 26 de abril
de 2012, com suas alterações posteriores, considerando o
cumprimento da obrigação de fazer fixada em
sentença,  proferida nos autos do Processo nº 0812259-

72.2020.8.20.5106, que determina a promoção da
servidora, abaixo identificada, para a Classe 07, do Nível
III, do cargo de professora,

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida à servidora ANTONIA DALVACI
VIDAL PADRE, matrícula nº 0084638, Professora, a
progressão funcional para Classe X do Nível III, do cargo
de professora, com valor estabelecido na Tabela I do
Anexo da Lei Complementar nº 160, de 17 de março de
2020.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Mossoró-RN, 17 de março de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

DECRETO Nº 6.451, 
 DE 17 DE MARÇO DE 2022

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ R$ 20.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 78, inc. XII, e 148, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista as disposições
contidas no artigo 4º, da Lei nº 3.881, de 28 de junho de 2021; no art. 1º, da Lei nº. 3.926, de 21 de janeiro de 2022; no art. 2º;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste
Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mossoró-RN, 17 de março de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró
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PORTARIA Nº 179, 
DE 17 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a exoneração dos servidores e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 67, caput, e art. 78,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e, considerando
o pedido de exoneração firmado pela servidora,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a servidora STELA
MOURA DE LIMA, matrícula nº 49442-1, do cargo de
professora, com lotação na Secretaria Municipal de
Educação pertencente ao quadro de pessoal do Poder
Executivo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Mossoró-RN, 17 de março de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

Secretaria Municipal de
Administração

PORTARIA Nº 143, 
 DE 17 DE MARÇO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através de Portaria nº
1.900, de 11 de novembro 2021, e no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
169, de 12 de agosto de 2021, e o Decreto Municipal n°
6.261, de 19 de outubro de 2021;

CONSIDERANDO o requerimento firmado pela
servidora, abaixo identificada, instruído atestado médico,
bem como o disposto no artigo 7º, inciso XVIII, da
Constituição Federal vigente, a Lei nº. 10.710, de 05 de
agosto de 2003, que altera a Lei nº. 8.213, de 24 de julho
de 1991 e o disposto no art. 23, alínea “IX” da Lei
Orgânica do Município de Mossoró, com a nova redação
dada pela Emenda n° 04/2016, de 28 de dezembro de
2016;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER o afastamento, para gozo da
LICENÇA-MATERNIDADE, à servidora HUDNARA
DANTAS DE AZEVEDO, matrícula nº 5108365-1,
Médica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo
período de 180 (cento e oitenta) dias, com início
retroativo ao dia 11 de março de 2022, e tendo data final
no dia 06 de setembro de 2022, autorizando, ainda,
providenciar o pagamento do Salário-Maternidade à
referida servidora, durante o período de gozo de sua
licença.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos legais a data de
vigência desta.

Mossoró-RN, 17 de março de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Meio Ambiente,
Urbanismo e Serviços Urbanos

PORTARIA Nº 14, 
DE 17 DE MARÇO DE 2022

O Secretário Municipal de Infraestrutura, Meio
Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com as disposições
previstas na Lei Orgânica do Município, conforme
art.  Art. 89, inciso I, e nos termos do acórdão nº
1.094/2013/TCU;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a portaria interna nº 131/2021.

Art. 2º Designar o servidor ROBSON ANDERSON
CALIXTO DA SILVA para atuar como GESTOR DE
CONTRATO nº 167/2021, firmado entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ e a
empresa SOGO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA,
referente ao Processo de Licitação nº 026/2021, Pregão
Eletronico nº 08/2021 – SEIMURB, tendo como
substituto eventual MIGUEL ROGERIO DE MELO
GURGEL.

Art. 3º Designar o servidor JOSENILDO GOMES DA
FONSECA para atuar como FISCAL DO CONTRATO
nº 167/2021, firmado entre a PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOSSORÓ e a empresa SOGO
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. referente ao
Processo de Licitação nº 026/2021, na modalidade Pregão
Eletrônico nº 08/2021 – SEIMURB, tendo como
substituto eventual JEFFERSON ALEXANDRE DE
MESQUITA CARLOS.

Art. 4º São atribuições do fiscal do contrato: acompanhar
a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e
qualitativos; registrar todas as ocorrências surgidas
durante a execução do objeto; determinar a reparação,
correção, remoção, reconstrução ou substituição, às
expensas da empresa contratada, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados; rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço
ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;
exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente
estabelecidos; exigir o cumprimento das cláusulas do
contrato e respectivos termos aditivos (verificar a
existência de possível subcontratação vedada
contratualmente, por exemplo);aprovar a medição dos
serviços efetivamente realizados, em consonância com o
regime de execução previsto no contrato (o fiscal jamais
deve atestar a conclusão de serviços que não foram
totalmente executados);liberar as faturas; comunicar à
autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem
sua competência, em face de risco ou iminência de
prejuízo ao interesse público, além de estabelecer rotina
continuada de frequência de acompanhamento in locus da
obra, cumprindo tal rotina de modo a permitir a
conferência continuada dos serviços e reportar-se à
autoridade superior sempre que não houver condições
para tal; protocolar, junto à autoridade superior, qualquer
registro de dificuldade ou impossibilidade para o
cumprimento de suas obrigações, com identificação dos
elementos impeditivos do exercício da atividade, além das
providências e sugestões que porventura entender
cabíveis; receber o objeto contratual, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes; emitir atestados de
avaliação dos serviços prestados (certidões ou atestados).

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições contrárias.  

Mossoró-RN, 17 de março de 2022

RODRIGO NELSON LIMA ROCHA
Secretário Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente,

Urbanismo e Serviços Urbanos

PORTARIA Nº 15, 
DE 17 DE MARÇO DE 2022

O Secretário Municipal de Infraestrutura, Meio
Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com as disposições
previstas na Lei Orgânica do Município, conforme Art.
78, inciso IX e Art. 89, inciso I, e nos termos do acórdão
nº 1.094/2013/TCU,

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a portaria interna nº 155/2021.

Art. 2º - Designar o servidor ROBSON ANDERSON
CALIXTO DA SILVA para atuar como GESTOR DE
CONTRATO n° 420/2018, firmado entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ e a
empresa TIBÉRIO A B ALENCAR, referente ao
Processo de Licitação nº 382/2018 na modalidade
Dispensa Licitação nº 087/2018 – SEIMURB, tendo
como substituto eventual EDNALDO COSTA DE
AQUINO.

Art. 3º - Designar a servidora ZAINE REBECA DOS
SANTOSpara atuar como FISCAL DE CONTRATO n°
420/2018, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOSSORÓ e a empresa TIBÉRIO A BALENCAR,
referente ao Processo de Licitação nº 382/2018, na
modalidade Dispensa Licitação nº 087/2018 –
SEIMURB, tendo como substituta eventual HOZANA
DE CÁSSIA APÓLINÁRIO MARQUES.

Art. 4º - São atribuições do fiscal do contrato:
acompanhar a execução contratual, em seus aspectos
quantitativos e qualitativos; registrar todas as ocorrências
surgidas durante a execução do objeto; determinar a
reparação, correção, remoção, reconstrução ou
substituição, às expensas da empresa contratada, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
de materiais empregados; rejeitar, no todo ou em parte,
obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato; exigir e assegurar o cumprimento dos
prazos previamente estabelecidos; exigir o cumprimento
das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos
(verificar a existência de possível subcontratação vedada
contratualmente, por exemplo);aprovar a medição dos
serviços efetivamente realizados, em consonância com o
regime de execução previsto no contrato (o fiscal jamais
deve atestar a conclusão de serviços que não foram
totalmente executados);liberar as faturas; comunicar à
autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem
sua competência, em face de risco ou iminência de
prejuízo ao interesse público, além de estabelecer rotina
continuada de frequência de acompanhamento in locus da
obra, cumprindo tal rotina de modo a permitir a
conferência continuada dos serviços e reportar-se à
autoridade superior sempre que não houver condições
para tal; protocolar, junto à autoridade superior, qualquer
registro de dificuldade ou impossibilidade para o
cumprimento de suas obrigações, com identificação dos
elementos impeditivos do exercício da atividade, além das
providências e sugestões que porventura entender
cabíveis; receber o objeto contratual, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes; emitir atestados de
avaliação dos serviços prestados (certidões ou atestados).

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições contrárias.  

Mossoró-RN, 17 de março de 2022

RODRIGO NELSON LIMA ROCHA
Secretário Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente,

Urbanismo e Serviços Urbanos
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PORTARIA Nº 16, 
DE 17 DE MARÇO DE 2022

O Secretário Municipal de Infraestrutura, Meio
Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com as disposições
previstas na Lei Orgânica do Município, conforme art. 89,
inciso I, e nos termos do acórdão nº 1.094/2013/TCU;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor ROBSON ANDERSON
CALIXTO DA SILVA para atuar como GESTOR DO
PROCESSO n° 05/2022, refente ao pagamento de tarifas
ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE
(CREA/RN), referente às anotações de responsabilidade
técnica - ART, tendo como substituto eventual
GILCELIR FERNANDES FREITAS.

Art. 2º Designar a servidora HOZANA DE CÁSSIA
APOLINÁRIO MARQUES   para atuar como FISCAL
DO PROCESSO n° 05/2022, , refente ao pagamento de
tarifas ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE
(CREA/RN), referente às anotações de responsabilidade
técnica - ART , tendo como substituto eventual ZAINE
REBECA DOS SANTOS GONÇALVES.

Art. 3º São atribuições do fiscal do contrato: acompanhar
a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e
qualitativos; registrar todas as ocorrências surgidas
durante a execução do objeto; determinar a reparação,
correção, remoção, reconstrução ou substituição, às
expensas da empresa contratada, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados; rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço
ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;
exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente
estabelecidos; exigir o cumprimento das cláusulas do
contrato e respectivos termos aditivos (verificar a
existência de possível subcontratação vedada
contratualmente, por exemplo);aprovar a medição dos
serviços efetivamente realizados, em consonância com o
regime de execução previsto no contrato (o fiscal jamais
deve atestar a conclusão de serviços que não foram
totalmente executados);liberar as faturas; comunicar à
autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem
sua competência, em face de risco ou iminência de
prejuízo ao interesse público, além de estabelecer rotina
continuada de frequência de acompanhamento in locus da
obra, cumprindo tal rotina de modo a permitir a
conferência continuada dos serviços e reportar-se à
autoridade superior sempre que não houver condições
para tal; protocolar, junto à autoridade superior, qualquer
registro de dificuldade ou impossibilidade para o
cumprimento de suas obrigações, com identificação dos
elementos impeditivos do exercício da atividade, além das
providências e sugestões que porventura entender
cabíveis; receber o objeto contratual, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes; emitir atestados de
avaliação dos serviços prestados (certidões ou atestados).

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições contrárias.

 

Mossoró-RN, 17 de março de 2022

RODRIGO NELSON LIMA ROCHA
Secretário Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente,

Urbanismo e Serviços Urbanos

PORTARIA Nº 17, 
DE 17 DE MARÇO DE 2022

O Secretário Municipal de Infraestrutura, Meio
Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com as disposições
previstas na Lei Orgânica do Município, conforme art. 89,
inciso I, e nos termos do acórdão nº 1.094/2013/TCU,

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a portaria interna nº 066/2021.

Art. 2º Designar a servidora MIRELLY SUIANY
BARRETO DE PAES para atuar como GESTOR DE
CONTRATO n° 260/2020, firmado entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ e a
empresa SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/RN,
referente ao Processo de Licitação nº 328/2020, na
modalidade Dispensa de Licitação nº 114/2020 –
SEIMURB, tendo como substituto eventual ROBSON
ANDERSON CALIXTO DA SULVA.

Art. 3º Designar a servidora ANAIR DE OLIVEIRA
PINHEIRO para atuar como FISCAL DO CONTRATO
n° 260/2020, firmado entre a PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOSSORÓ e a empresa SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL –
SENAC/RN, referente ao Processo de Licitação nº
328/2020, na modalidade Dispensa de Licitação nº
114/2020 – SEIMURB, tendo como substituta eventual
CARLA TATIANE DE SOUSA LACERDA.

Art. 4º São atribuições do fiscal do contrato: acompanhar
a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e
qualitativos; registrar todas as ocorrências surgidas
durante a execução do objeto; determinar a reparação,
correção, remoção, reconstrução ou substituição, às
expensas da empresa contratada, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados; rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço
ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;
exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente
estabelecidos; exigir o cumprimento das cláusulas do
contrato e respectivos termos aditivos (verificar a
existência de possível subcontratação vedada
contratualmente, por exemplo);aprovar a medição dos
serviços efetivamente realizados, em consonância com o
regime de execução previsto no contrato (o fiscal jamais
deve atestar a conclusão de serviços que não foram
totalmente executados);liberar as faturas; comunicar à
autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem
sua competência, em face de risco ou iminência de
prejuízo ao interesse público, além de estabelecer rotina
continuada de frequência de acompanhamento in locus da
obra, cumprindo tal rotina de modo a permitir a
conferência continuada dos serviços e reportar-se à
autoridade superior sempre que não houver condições
para tal; protocolar, junto à autoridade superior, qualquer
registro de dificuldade ou impossibilidade para o
cumprimento de suas obrigações, com identificação dos
elementos impeditivos do exercício da atividade, além das
providências e sugestões que porventura entender
cabíveis; receber o objeto contratual, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes; emitir atestados de
avaliação dos serviços prestados (certidões ou atestados).

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições contrárias.

Mossoró-RN, 17 de março de 2022

RODRIGO NELSON LIMA ROCHA
Secretário Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente,

Urbanismo e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal de Educação

TERMO DE REVOGAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO 01/2022-SME Processo de Despesa

Nº 2270/2021

A Secretaria Municipal de Educação, por sua
representante legal, com base nos fatos, documentos e
fundamentos jurídicos delineados e acostados ao
processo, com fulcro no art. 3º, inciso VI, alínea a, item
21, do Decreto nº 6.409, de 20 de janeiro de 2022, c/c o
item 4.7 do Fluxo de Rotinas e Procedimentos-4 do
MARP, nos termos do Memorando nº 13/2022-SME/GS,
datado de 14 de março de 2022, REVOGA o PREGÃO
ELETRÔNICO 01/2022 - SME, cujo objeto é a
Aquisição de “Kits escolares - Brinquedos Pedagógicos e
Material Escolar” para os alunos da Rede Municipal de
Ensino.

Mossoró-RN, 14 de março de 2022

HUBEÔNIA MORAIS DE ALENCAR
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 33, 
DE 17 DE MARÇO DE 2022

PORTARIA Nº 345/2021 - SMS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com as
disposições previstas na Lei Orgânica do Município,
conforme art. 89, inciso I, e nos termos do acórdão nº
1.094/2013/TCU;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR CHARLES MICHEL DE
ALMEIDA ARRUDA, matrícula nº 0088650-1,
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para
atuar como Gestor do contrato nº 208/2021, firmado entre
o MUNICÍPIO DE MOSSORÓ e F. WILTON
CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI, CNPJ
07.055.280/0001-84, referente ao Pregão Eletrônico nº
17/2021.

Art. 2º DESIGNAR JAZEEL TARSYS DE SOUSA
FELIX, matrícula nº 051052-1, ocupante da Função de
Gerente Executivo da Assistência Farmacêutica, para
atuar como Fiscal do contrato nº 208/2021, firmado entre
o MUNICÍPIO DE MOSSORÓ e F. WILTON
CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI, CNPJ
07.055.280/0001-84, referente ao Pregão Eletrônico nº
17/2021.

Art.3º São atribuições do fiscal do contrato: acompanhar a
execução contratual, em seus aspectos quantitativos e
qualitativos; registrar todas as ocorrências surgidas
durante a execução do objeto; determinar a reparação,
correção, remoção, reconstrução ou substituição no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
de materiais empregados; rejeitar, no todo ou em parte,
obra, aluguel, serviço ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato; exigir e assegurar o
cumprimento dos prazos previamente estabelecidos; exigir
o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos
termos aditivos (verificar a existência de possível
subcontratação vedada contratualmente, por exemplo);
liberar as faturas; comunicar à autoridade superior, em
tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira decisões ou
providências que ultrapassarem sua competência, em face
de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público,
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cumprindo tal rotina de modo a permitir a conferência
continuada dos serviços e reportar-se à autoridade
superior sempre que não houver condições para tal;
protocolar, junto à autoridade superior, qualquer registro
de dificuldade ou impossibilidade para o cumprimento de
suas obrigações, cabe ao fiscal esclarecer incoerências,
falhas e omissões eventualmente constatadas ao contrato
sob sua responsabilidade.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições contrárias.

Mossoró-RN, 16 de setembro de 2021

JACQUELINE MORGANA DANTAS
MONTENEGRO

Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 34, 
DE 17 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a Nomeação da Comissão Especial
Avaliadora para o Teste de Conformidade e Prova de
Conceito referente ao Pregão Eletrônico nº 80/2021, na
forma que indica, e dá outras providências

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO que, na data
de 23 de setembro de 2021 ocorreu a abertura da Sessão
Pública do Pregão Eletrônico SRP nº
80/2021; CONSIDERANDO o que dispõe o item 9.2 do
Anexo I - Termo de Referência,

RESOLVE:

Art. 1º INSTITUIR a Comissão Especial para Aplicação
da Prova de Conceito do Pregão Eletrônico SRP nº
80/2021, que tem como objeto a “Contratação de empresa
destinada à prestação de serviços técnicos especializados
para fornecimento de Licença de Uso de Software
Integrado de Gestão Pública, Execução Contábil
Orçamentária, Administração Financeira, Controle e
Gestão Tributaria Municipal, bem como, manutenção
corretiva, evolutiva e alterações legais seguindo
normatização, decretos e leis brasileiras, migração de
dados do sistema anterior, treinamento, implantação e
suporte técnico dos sistemas e customizações, com intuito

da promoção da automação da prefeitura municipal de
Mossoró/RN”.

Art. 2º Ficam nomeados os seguintes membros para
constituírem a COMISSÃO ESPECIAL AVALIADORA
PARA O TESTE DE CONFORMIDADE/PROVA DE
CONCEITO:

Francisco Caninde dos Reis – matrícula: 0116092;

Ícaro Medeiros Gurgel Pinheiro – matrícula:0508810;

José Marcolino – matrícula: 0109614.

Art. 3º O Teste de Conformidade/Prova de Conceito
deverá ser aplicada de acordo com as regras previamente
estabelecidas no Edital, em especial no Termo de
Referência do Processo Licitatório nº 2285/2021, na
modalidade de Pregão Eletrônico SRP nº 80/2021.

Art. 4º A Prova de Conceito terá início no dia 18 de
março de 2022, em dia e hora designada.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Registre-se, publique-se e comunique-se.

Mossoró-RN, 17 de março de 2022

JACQUELINE MORGANA DANTAS
MONTENEGRO

Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 344/2021 - SMS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com as
disposições previstas na Lei Orgânica do Município,
conforme art. 89, inciso I, e nos termos do acórdão nº
1.094/2013/TCU;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR KATIANA MOURA AQUINO,
matrícula nº 511676-1, ocupante do cargo de Diretora de
Departamento de Atenção Primária da Saúde, para
gestora do contrato nº 260/2021, firmado entre o FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE e a TIM SA, CNPJ

02.421.41/0001-11, referente ao pregão eletrônico
06/2020 - SMS.

Art. 2º DESIGNAR RAIMUNDO NAZARENO
JUNIOR, matrícula nº 0130940-3, ocupante do cargo de
Coordenador dos agentes comunitários de saúde, para
atuar como Fiscal do contrato nº 260/2021, firmado entre
o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a TIM SA, CNPJ
02.421.41/0001-11, referente ao pregão eletrônico
06/2020 - SMS.

Art.3º São atribuições do fiscal do contrato: acompanhar a
execução contratual, em seus aspectos quantitativos e
qualitativos; registrar todas as ocorrências surgidas
durante a execução do objeto; determinar a reparação,
correção, remoção, reconstrução ou substituição no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
de materiais empregados; rejeitar, no todo ou em parte,
obra, aluguel, serviço ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato; exigir e assegurar o
cumprimento dos prazos previamente estabelecidos; exigir
o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos
termos aditivos (verificar a existência de possível
subcontratação vedada contratualmente, por exemplo);
liberar as faturas; comunicar à autoridade superior, em
tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira decisões ou
providências que ultrapassarem sua competência, em face
de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público,
cumprindo tal rotina de modo a permitir a conferência
continuada dos serviços e reportar-se à autoridade
superior sempre que não houver condições para tal;
protocolar, junto à autoridade superior, qualquer registro
de dificuldade ou impossibilidade para o cumprimento de
suas obrigações, cabe ao fiscal esclarecer incoerências,
falhas e omissões eventualmente constatadas ao contrato
sob sua responsabilidade.

  Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições contrárias.

Mossoró-RN, 17 de dezembro de 2021

JACQUELINE MORGANA DANTAS
MONTENEGRO

Secretária Municipal de Saúde
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