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ANO VIII – Nº DOM3664 – PARNAMIRIM, RN, 7 DE JULHO DE 2022 – R$ 0,50

Cargo Função

Secretário (a) Municipal de
Administração e Recursos Humanos

Presidente

Secretário (a) Adjunto (a) de
Administração e Recursos Humanos

Vice-Presidente

Assessor (a) Especial de Licitações Membro

Presidente da Comissão Permanente de
Licitação

Membro

Presidente substituto da Comissão
Permanente de Licitação

Membro

Presidente da Comissão Orçamentista
Permanente

Membro

Presidente da Comissão de Registro de
Preços

Membro

Chefe de Assessoria Jurídica Membro

Pregoeiro Membro

Coordenador (a) de Análise de Termo de
Referência

Membro

Coordenador (a) de Gestão de Contratos 1º Secretário (a)

Coordenador (a) de Administração,
Finanças, Material e Patrimônio

2º Secretário (a)

 
 

 

PORTARIA Nº. 609, de 20 de Junho de 2022.

A ASSESSORA ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS, no uso
de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº 6.197,
de 11 de Março de 2020, e em conformidade com o parecer jurídico da
Procuradoria Geral do Município constante no Processo
Administrativo 8.922/2022.

RESOLVE:

Conceder a servidora MONAYNNE GOMES DE ASSIS, matrícula n°
57800, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, aumento da carga horária de 30 (trinta) horas para
40 (quarenta) horas semanais.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

MARA TATYANE GERMANO CÂMARA FONSECA
Assessora Especial de Recursos Humanos

Matrícula nº 4928

 

Portaria nº. 676, de 5 de Julho de 2022.

Constitui Grupo de Estudos visando à homogeneização de
informações e procedimentos para a aplicação da nova Lei de
Licitações no âmbito da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legalmente
instituídas pelo art. 24 da Lei Complementar nº 165/2019;

CONSIDERANDO o disposto na lei federal nº 14.133, de 1º de abril
de 2021 - nova lei de licitações e contratos administrativos;

CONSIDERANDO a necessidade de se definir e normatizar
procedimentos para a migração e o desenvolvimento de processos
licitatórios de acordo com as novas normas aplicáveis à matéria;

CONSIDERANDO que a partir de 1o de abril de 2023 as leis nº.
8.666/1993 e 10.520/2002 estarão completamente revogadas, vigorando
unicamente a Lei nº. 14.133/2021;

CONSIDERANDO os esforços realizados pelo município para
capacitar os servidores sobre as alterações previstas na Lei Federal nº
14.133, de 1º de abril de 2021, como por exemplo a criação de Grupo
de Trabalho Intersetorial, para a realização de estudos visando as
adequações estruturais e de procedimentos para a implementação por
meio do Decreto nº 6.774, de 17 de maio de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º – Instituir Grupo de Estudos, no âmbito da Secretaria Municipal
de Administração e Recursos Humanos, destinado à realização de
estudos técnicos para implementação da nova Lei de Licitações – Lei
Federal nº 14.133/2021, bem como para a padronização de
procedimentos e minutas a serem utilizados nas contratações
decorrentes da referida Lei.

Art. 2º – Integram o Grupo de Estudos:
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LOTE 01

Itens Especificação Unidade Quantidade Marca
Valor

Total (R$)

01

Grupo gerador silenciado de 180kva, incluindo todo o transporte, carga e descarga do
equipamento, bem como instalação e desinstalação e todos os serviços necessários ao
bom funcionamento e manuseio do equipamento, o qual deverá ser feito exclusivamente
por pessoal da contratada devidamente qualificado. A contratada será a responsável por
qualquer dano causado ou a terceiros, durante a execução do serviço

DIÁRIA 35 2.166,67 75.833,45

02

Sonorização fixa de porte grande: 01 Bateria musical, 02 Mesas de som de 24 canais, 01
multicabo de 28 vias com saída para retorno, 24 caixas de som, sendo 08 Graves, 08
Médios de 03 vias e 08 Subgraves para PA, 12 Potências, 15 Microfones, 10 Pedestais, 05
Garras, 02 Spots para retorno, 02 Retornos individuais, 02 Divisores, 02 Equalizadores,
02 Compressores de 04 vias, 01 Gueite para Bateria. Todo o pessoal envolvido na
montagem, desmontagem e operação do sistema de som deve ser exclusivamente da
contratada, que arcará com todas as despesas do pessoal envolvido, bem como carga,
descarga, e a responsabilidade sobre qualquer dano causado ao equipamento próprio e de
terceiros

DIÁRIA 35 5.000,00 175.000,00

03

Sonorização fixa de médio porte: 01 mesa de som de 24 canais, 04 caixas graves, 04
caixas de médio de 03 vias, 02 equalizadores, 08 Potências, 15 Microfones, 10 Pedestais,
05 Garras, 02 Spots para retorno, 01 Retorno para bateria, 03 Retornos individuais, 02
Divisores, 02 Compressores de 04 vias, 01 Gueite para bateria. Todo o pessoal envolvido
na montagem, desmontagem e operação do sistema de som, deve ser exclusivamente da
contratada, que arcará com todas as despesas do pessoal envolvido, bem como carga.
Descarga, e a responsabilidade sobre qualquer dano causado ao equipamento próprio e de
terceiros

DIÁRIA 50 2.151,00 107.550,00

04 Praticável de estrutura metálica, 6 X 6 metros, com cobertura, com 50cm de altura. DIÁRIA 50 1.000,00 50.000,00

05

Sistema de iluminação composto de 24 Lâmpadas Leds, 02 Canhões Seguidor, Máquina
de Fumaça, Rack e uma mesa de Luz Digital. Todo o pessoal envolvido na montagem,
desmontagem e operação do sistema de iluminação deve ser exclusivamente da
CONTRATADA, que arcará com todas as despesas do pessoal envolvido, bem como
carga, descarga, e a responsabilidade sobre qualquer dano causado aos equipamentos

DIÁRIA 35 2.500,00 87.500,00

Palco Coberto 12X6 Metros Palco: Medindo 12,00 metros (largura) X 6,00 metros
(profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de
duralumínio ou aço galvanizado. Piso: Medindo 12,00 metros x 6,00 metros X Altura do
Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio ou aço
galvanizado, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm,
pintura na cor preta fosca, em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e
suportar o peso total de 14.400 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite.

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021

ACOLHO a adjudicação, no julgamento do Processo Licitatório nº
20211017333, na modalidade Pregão Eletrônico nº 46/2021, que tem
por objeto a contratação sob demanda de empresa especializada em
prestação de serviços de organização, produção e execução de eventos
para atender as necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura Municipal
de Parnamirim.

HOMOLOGO a presente licitação às empresas: RICARDO JOSÉ
SANTANA SIMINEA ME, CNPJ Nº 24.591.091/0001-45, lotes 01,
03, 04 e 05, totalizando o valor de R$ 1.097.299,90 (hum milhão
noventa e sete mil duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI EPP, CNPJ Nº
20.283.607/0001-33, lote 02, totalizando o valor de R$ 109.000,00
(cento e nove mil reais).

Parnamirim, 06 de julho de 2022.

Jorge de Moraes Maia
Secretário Municipal Adjunto de Administração e dos Recursos

Humanos

Matrícula nº 9531
 
 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, a
pregoeira adjudica aos licitantes vencedores os respectivos lotes do
referido Pregão Eletrônico, os quais não foram objeto de recurso
administrativo, para a contratação sob demanda de empresa
especializada em prestação de serviços de organização, produção e
execução de eventos para atender as necessidades do Gabinete Civil da
Prefeitura Municipal de Parnamirim, conforme indicado no quadro
resumo do resultado da Adjudicação.

Resultado da Adjudicação

RICARDO JOSÉ SANTANA SIMINEA ME, CNPJ Nº
24.591.091/0001-45.


