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LOTE
01

ESPECIFICAÇÃO
VALOR
TOTAL

(R$)

01 Leitor biométrico, para captura da impressão digital.

Características técnicas: Tipo: óptico; led: luz perceptível na captura; área de captura e leitura: prisma de vidro; modelo do
leitor: Torre ou design similar; captura: qualquer ângulo (360º); interface: USB 2.0 ou superior; resolução: mínima 500

R$
210.842,40

servidor por possíveis infrações praticadas no exercício de suas
atribuições;

Considerando o Memorando nº 214/2021 de 04 de novembro
de 2021, em que a Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar solicitou a prorrogação do Processo
Administrativo Disciplinar n.º 201934721597, para
conclusão dos trabalhos;

RESOLVE: 
Art. 1º.Determinar, com fundamento no parágrafo único do art. 194 da
Lei Municipal nº 140/69, assim como, no Decreto Municipal nº 6.564
no art. 30 e subsidiariamente na Lei 8.112/90, tanto quanto a legislação
de regência, a prorrogação por mais 30 (trinta) dias do prazo para
conclusão do PAD, em face das razões apresentadas pelo Presidente da
Comissão Processante constantes do Memorando nº 214, de 04 de
novembro de 2021.

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

Homero Grec Cruz Sá 
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.

 

 

PESQUISA MERCADOLÓGICA

COMISSÃO ORÇAMENTISTA PERMANENTE - SEARH

1º Chamada – A Secretaria de Administração e Recursos Humanos –
SEARH, situada na Rua Vicente de Paiva, 210, Edifício Cartier, Monte
Castelo, Parnamirim/RN, através da Comissão Orçamentista
Permanente, instituída pelo decreto nº 5.835, de 23 de março de 2017,
torna pública a realização da COTAÇÃO DE PREÇOS, para
aquisição de medicamentos para uso veterinário (sedação utilizados
para cães e gatos) em caráter emergencial, que serão ministrados aos
animais tutelados pelo Centro de Controle de Zoonoses, pertencente ao
Departamento de vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de
Saúde – SESAD, do Município de Parnamirim/RN. Processo:
20212825371

LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/11/2021 –
13:00 h

Os interessados em participar da presente Cotação Prévia de Preços
poderão retirar o termo de referência no endereço citado, ou pelo e-
mail: cop.searh.parnamirim@gmail.com. Informações poderão ser
obtidas pelo telefone (84) 3644 – 8102/8143/8144

Parnamirim/RN, 09 de novembro de 2021

Ismália Lara Mota Lopes

Mat. 6763
Presidente da Comissão Orçamentista Permanente

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 35/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após adjudicação do Processo Licitatório nº 2021248415, na
modalidade Pregão Eletrônico nº 35/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de leitores
biométricos para captura de impressão digital dos servidores
municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico, conforme
especificações discriminadas no Anexo I do edital:

HOMOLOGO a presente licitação à empresa: CMK AUTOMAÇÃO
COMERCIAL EIRELLI - EPP – CNPJ: 22.416.068/0002-70, LOTE
01, no valor total de R$ 210.842,40 e LOTE 02, no valor total de R$
8.785,10; perfazendo a licitação um total de R$ 219.627,50.

Parnamirim, 08 de novembro de 2021.

JORGE DE MORAES MAIS
Secretário Municipal Adjunto de Administração e dos Recursos

Humanos

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 35/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
35/2021

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, o
pregoeiro vem adjudicar aos vencedores dos lotes abaixo
discriminados, em razão de não ter havido recursos, no referido pregão
eletrônico, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual
aquisição de leitores biométricos para captura de impressão digital dos
servidores municipais, na utilização do sistema de ponto eletrônico,
conforme especificações discriminadas no Anexo I do edital, conforme
indicado no quadro resumo do resultado da adjudicação.

Resultado da Adjudicação

CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELLI - EPP – CNPJ:
22.416.068/0002-70
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dpi; escala de cinza 8 bits: 256 níveis; voltagem: 5V (usb); área de captura: no mínimo 16 x 18mm (qualquer dedo); tempo
de captura: mínimo 500 milissegundos; tamanho da imagem: mínimo 248 x 292 pixels; padrões: MIC, KC, UL, CE, FCC;
deverá acompanhar SDK com kits para desenvolvimento; permitir suporte de busca do tipo 1:1 e 1:N; padrões do skd:
ISO/IEC 19794-2:2005. ISO/IEC 19794-4:2005. ANSI/INCITS 378-2004; compressão: WSQ; qualidade da imagem:
NIST, NFIQ ou compatível; driver compatível com sistemas operacionais: Windows 98/2000/ME/2003/2008/XP/Vista/ 7
32-bit e 64-bit/ 8 32-bit e 64-bit/ 10 32-bit e 64-bit. - Linux kernel 2.6 ou superior. - Raspberry - Android (dispositivos que
possuam suporte ao USB OTG ativado no kernel). permitir tecnologia Live Finger Detection (LFD) ou similar; que
previna o uso de falsas impressões digitais, a exemplificar, digitais biométricas impressas em dedo de silicone; possuir
ativação automática nativa do hardware de modo que detecte a presença da digital e acione o equipamento (auto-on);
compatibilidade com: Citrix, Virtual Machine e RDP. Garantia: no mínimo 12 meses do fabricante.

VALOR TOTAL:
R$
210.842,40

LOTE
02

ESPECIFICAÇÃO
VALOR
TOTAL

(R$)

01

Leitor biométrico, para captura da impressão digital.

Características técnicas: Tipo: óptico; led: luz perceptível na captura; área de captura e leitura: prisma de vidro; modelo do
leitor: Torre ou design similar; captura: qualquer ângulo (360º); interface: USB 2.0 ou superior; resolução: mínima 500 dpi;
escala de cinza 8 bits: 256 níveis; voltagem: 5V (usb); área de captura: no mínimo 16 x 18mm (qualquer dedo); tempo de
captura: mínimo 500 milissegundos; tamanho da imagem: mínimo 248 x 292 pixels; padrões: MIC, KC, UL, CE, FCC;
deverá acompanhar SDK com kits para desenvolvimento; permitir suporte de busca do tipo 1:1 e 1:N; padrões do skd:
ISO/IEC 19794-2:2005. ISO/IEC 19794-4:2005. ANSI/INCITS 378-2004; compressão: WSQ; qualidade da imagem: NIST,
NFIQ ou compatível; driver compatível com sistemas operacionais: Windows 98/2000/ME/2003/2008/XP/Vista/ 7 32-bit e
64-bit/ 8 32-bit e 64-bit/ 10 32-bit e 64-bit. - Linux kernel 2.6 ou superior. - Raspberry - Android (dispositivos que possuam
suporte ao USB OTG ativado no kernel). permitir tecnologia Live Finger Detection (LFD) ou similar; que previna o uso de
falsas impressões digitais, a exemplificar, digitais biométricas impressas em dedo de silicone; possuir ativação automática
nativa do hardware de modo que detecte a presença da digital e acione o equipamento (auto-on); compatibilidade com:
Citrix, Virtual Machine e RDP. Garantia: no mínimo 12 meses do fabricante.

R$
8.785,10

VALOR TOTAL:
R$
8.785,10

CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELLI - EPP – CNPJ: 22.416.068/0002-70

 

ADJUDICANTE
 

André Diogo de Oliveira Silva
Pregoeiro/SEARH.

 

 

 

 

EXTRATO DO II ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2020 -
SEMEC. Processo Administrativo nº: 20212514242.
CONTRATANTES: Secretaria Municipal de Educação e Cultura -

SEMEC/ MARIA ELZA DE MELO P. MIRANDA. OBJETO:
Reajuste de preço do contrato 043/2020. VALOR GLOBAL: Como
resultado do reajuste, o valor mensal da locação passará de
R$13.000,00 (treze mil reais) para R$15.000,00 (quinze mil reais), e o
valor global do contrato de R$312.0000,00 (trezentos e doze mil reais)
para R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária 02.061 - Secretaria
Municipal de Educação e Cultura; Ações: 2909 - Manutenção e
Funcionamento da Unidade. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36 -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física. FONTE DE
RECURSOS: 11110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de
Impostos - Educação; 11200000 - Transferências do Salário Educação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 05/2020 -
SEMEC; Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 13 de outubro de 2021.

Justina Iva de Araújo Silva 
Secretária Municipal de Educação e Cultura

 


