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Lote Especificação Unid. Quant. Marca
Valor
Unit.
(R$)

Valor
Total
(R$)

01

CONCORRÊNCIA AMPLA – SQUEEZES (tipo garrafa plástica), confeccionado em PET
ecológico, 100% reciclável, com capacidade para 500ml, tampa com rosca e bico em PVC
cristal atóxico. Personalização nas cores da logomarca da Prefeitura de Parnamirim/RN em
silkscreen, produto com selo do INMETRO.

UND 20.250 SPEC 3,59 72.697,50

02

COTA RESERVADA PARA ME/EPP – SQUEEZES (tipo garrafa plástica), confeccionado
em PET ecológico, 100% reciclável, com capacidade para 500ml, tampa com rosca e bico em
PVC cristal atóxico. Personalização nas cores da logomarca da Prefeitura de Parnamirim/RN
em silkscreen, produto com selo do INMETRO.

UND 6.750 SPEC 3,59 24.232,50

VALOR TOTAL R$ 96.930,00 (noventa e seis mil novecentos e trinta reais).

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO PARCIALMENTE EXCLUSIVA PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE –

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021

O Município de Parnamirim/RN, por intermédio de seu pregoeiro,
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico,
para participação parcialmente exclusiva de microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP), cujo objeto é o registro de preços
para futura e eventual aquisição de material de consumo de água
mineral em garrafões com capacidade de 20 litros, bem como
vasilhame para água mineral visando atender às necessidades dos
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município de
Parnamirim-RN. A sessão de disputa será no dia 15 de dezembro de
2021, às 10:00 horas, horário de Brasília. O Edital encontra-se à
disposição dos interessados no site: www.licitacoes-e.com.br, com nº de
identificação: 911203. Informações poderão ser obtidas pelo e-mail
cplsearh2021@gmail.com.

Parnamirim/RN, 01 de dezembro de 2021.

André Diogo de Oliveira Silva
Pregoeiro/SEARH

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, a
pregoeira adjudica ao licitante vencedor os respectivos lotes do referido
Pregão Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de 27.000 squeezes (tipo
garrafa plástica) para serem distribuídos aos alunos matriculados na
rede pública municipal de ensino de Parnamirim/RN, conforme
indicado no quadro resumo do resultado da Adjudicação.

Resultado da Adjudicação

TIME RACE PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA,
CNPJ Nº 33.363.007/0001-27.

 
 

Mariana Guerreiro Fonsêca
Pregoeira - SEARH

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 036/GS/SESAD, de 02 de Dezembro de 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de
Parnamirim/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas
pelo Art. 80, Inciso II da Lei Orgânica do Munícipio de
Parnamirim/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor EVERTON DO NASCIMENTO
ALENCAR, Mat. 11.646, para responder pela Coordenadoria de


