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Com fulcro no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, em virtude da ausência
de interesse público na continuidade, tendo sido constatada a ocorrência de
fatos supervenientes devidamente corroborados nos autos do processo
administrativo de nº 20213221393, decido REVOGAR o certame licitatório
objeto do Pregão Eletrônico nº 17/2022, para contratação de empresa
responsável pela prestação de serviços de data Center com hospedagem na
nuvem, sustentação e suporte técnico dos dados armazenados, para atender às
necessidades do Grupo de Ciência e Tecnologia da Informação da Prefeitura
de Parnamirim/RN – GCTI.
Parnamirim, 04 de julho de 2022.
Jorge de Moraes Maia
Secretário Municipal Adjunto de Administração e dos Recursos Humanos
Matrícula nº 9531
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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 34/2022
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 13/2022
Espécie: Ata de Registro de Preços. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
PARA
SERVIÇO
DE
GERENCIAMENTO
DE
MANUTENÇÃO VEICULAR PARA TODA PREFEITURA. Vigência:
28/06/2022 a 27/06/2023; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 13/2022; Processo nº 20212410847; Contratada:
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Valor total: R$ 1.639.982,77 (hum milhão seiscentos e trinta e nove mil
novecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos). Fundamento
Legal: Decreto Municipal n° 5.864/2017 e suas alterações e Lei nº
10.520/2002. Signatários: JORGE DE MORAES MAIA - Secretário
Municipal Adjunto de Administração e dos Recursos Humanos e RENATA
NUNES FERREIRA pela empresa.

EMPRESA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/000130

e-mail:
licitacao@primebeneficios.com.br

Telefone: (19)3518-7021

ENDEREÇO: Calçada Canopo, 11, 2º andar, sala 03, Centro de Apoio II, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP – CEP 06541-078
LOTE ÚNICO
Item Descrição dos serviços

Valor Estimado

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento da
MANUTENÇAO preventiva e corretiva de veículos automotores movidos a
gasolina,
álcool, diesel, de passeio, de carga, de porte pequeno, médio e grande e
motocicletas, pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de
Parnamirim - RN, por meio da implantação e operação de um sistema
informatizado e integrado de gestão, Incluindo serviços de lanternagem, pintura,
01 funilaria, horracharia, alinhamento, balanceamento e cambagem, autoelétrica e 1.824.230,00
eletrônica, refrigeração, arrefecimento, vidraçaria, capotaria, estofaria,
tapeçaria, com fornecimento e troca de peças, óleo, fluidos, acessórios,
equipamentos obrigatórios, lavagem e outros itens necessários para o seu perfeito
funcionamento como também o fornecimento de peças, componentes, acessórios e
materials, a disponibilização de serviços de reboque/guincho; a disponibilização de
equipe especializada, bem como de uma rede credenciada de oficinas e
estabelecimentos do setor da reposição automotiva.

Taxa
adm.
(%)

Taxa
de Valor Total
adm. R$
(R$)

-10,10% -184.247,23 1.639.982,77

VALOR ESTIMADO R$ 1.824.230,00 (hum milhão oitocentos e vinte e quatro mil duzentos e trinta reais).
VALOR TOTAL R$ 1.639.982,77 (hum milhão seiscentos e trinta e nove mil novecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos).
RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 20/2022
Aos cinco de julho de dois mil e vinte e dois, após analisado o resultado do
Pregão Eletrônico nº 20/2022, sem interposição de recursos, cujo objeto é a
Formação de Registro de Preços para futura aquisição de Material
Permanente para atender a Secretaria Municipal de Habitação e
Regularização Fundiária - SEHARF, referente ao Processo Nº 20211930637,
o Pregoeiro, Sr. André Diogo de Oliveira Silva, ADJUDICA, aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da
Adjudicação.
COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA (EPP) - CNPJ: 40.761.843/0001-25
Itens
Nº
06/07/2022

Descrição
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Qtd

Vl.
Vl. Total
Unit.
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1

Estante com 6 (seis) prateleiras em aço, medidas: 2,00 x 0,90 x 0,40 mts. com pintura epóxi na cor ovo.

4,000

R$
R$
507,40 2.029,60

4

Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em
madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea,
5,000
estrutura de aluminio, braço estilo cassa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total
do encosto 1,10 na cor preta.

R$
R$
768,00 3.840,00

5

Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma
injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na
2,000
horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão
do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta.

R$
R$
520,00 1.040,00

6

Longarina com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com os
6,000
pés desmontavel, sapata niveladora de altura com 3 lugares, pintura epoxi na cor a combinar.

R$
R$
473,33 2.839,98

7

Armário alto, confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree de 3mm
com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94°, fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras de
R$
R$
10,000
altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Três prateleiras internas. Cor a definir. Medidas do
880,00 8.800,00
armário: 160x80x42.

8

ARMÁRIO BAIXO, confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree
de 3mm com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94°, fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras
6,000
de altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Uma prateleira interna. Cor a defiir. Medidas do
armário: 80x42x83.

R$
R$
450,00 2.700,00

9

Armário semiaberto, confeccionado em mdp de 15mm, bordas com fita de pvc de 45mm e fundo em Duratree
de 3mm com dobradiças tipo caneca de 26mm e 94°, fechadura comum, puxadores em pvc. Sapatas niveladoras
5,000
de altura. Tampo superior de 30 mm com duas portas de giro. Três prateleiras internas. Cor a defiir. Medidas do
armário: 160x80x42.

R$
R$
750,00 3.750,00

Mesa reta medindo: 80x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em
perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 26x60. Estrutura metálica,
sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com
10
5,000
lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas
niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso.
Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação.

R$
R$
350,00 1.750,00

Mesa em L medindo: 140x140x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em
perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal duplo de mdp bp de 15mm medindo: 26x34. Estrutura
metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de
11
5,000
29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas
sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento antiferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação.

R$
R$
699,00 3.495,00

Mesa reta medindo: 120x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em
perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 108x26. Estrutura metálica,
sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com
12
5,000
lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas
niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso.
Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação.

R$
R$
550,00 2.750,00

R$
32.994,58

VALOR TOTAL

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI (ME) - CNPJ: 42.002.171/0001-08
Itens
Nº

Descrição

Qtd
4,000

Vl.
Unit.

Vl.
Total

R$
R$
895,00 3.580,00

2

Bancada de trabalho em mdf de 25mm, medindo 2,40 x 1,20 x 0,75 mts. Na cor cinza.

3

Cadeira Giratória presidente em venil com costura central nas opções gomada quadriculada com espaldar alto em
madeira compensado anatomico de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em pvc macho/fêmea,
R$
R$
7,000
estrutura em aluminio, braço estilo cossa, dimensão do assento 55 x 50, dimensão do encosto 88 x 60, altura total
857,05 5.999,35
do encosto 1,34 na cor preta.
R$
9.579,35

VALOR TOTAL

André Diogo de Oliveira Silva
Pregoeiro/SEARH
06/07/2022
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