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LOTE 1 adjudicado para a Empresa JESSICA LARISSA FERNANDES - CNPJ: 37.750.976/0001-91 no valor Total de R$ 1.104.930,08

LOTE 2 adjudicado para a Empresa BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - CNPJ: 18.695.347/0001-61 no valor Total de
R$ 369.952,80

torna pública a realização da COTAÇÃO DE PREÇOS, para
contratação de empresa especializada na instalação, desinstalação,
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e
demais insumos, relativamente aos aparelhos condicionadores de ar de
janela, bem como split, instalados nos setores das diversas secretarias e
órgãos da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos – SEARH, do Município de Parnamirim/RN.
Processo 202015318760

LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/08/2021 –
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 agosto de 2021

Ismália Lara Mota Lopes
Mat. 6763

Presidente da Comissão Orçamentista Permanente

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
 

*EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 23/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 23/2021

Aos 06 dias do mês de agosto de 2021, a pregoeira adjudica aos
licitantes vencedores os respectivos lotes cujo objeto é aquisição de kits
da alimentação escolar, destinados aos alunos da educação infantil,
atendimento educacional especializado (AEE), ensino fundamental e
educação de jovens e adultos (EJA) do Município de Parnamirim/RN,
conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

Resultado da Adjudicação

 
Soraya Lopes Cardoso

Pregoeira da CPL/SEARH/PMP

*republicado por incorreção

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
 

*EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 23/2021

Processo Licitatório N.º 202125167 na modalidade Pregão Eletrônico
nº 23/2021, do tipo Menor Preço por Lote, que tem por objeto a
formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses,
objetivando eventual e futura kits da alimentação escolar, destinados
aos alunos da educação infantil, atendimento educacional especializado
(AEE), ensino fundamental e educação de jovens e adultos (EJA) do
Município de Parnamirim/RN – Secretaria Municipal de Educação e
Cultura – SEMEC.

HOMOLOGO a presente licitação em favor das empresas: JESSICA
LARISSA FERNANDES - CNPJ: 37.750.976/0001-91, BRENA
VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - CNPJ: 18.695.347/0001-
61.

Parnamirim, 06 de agosto de 2021.

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

*republicado por incorreção

 

 

 

PORTARIA N° 076 / 2021 – SEMEC, 06 de agosto de 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no
uso de suas atribuições legalmente instituídas,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 6.540/2021, de 02
de julho de 2021, publicado na edição do DOM, de n° 3374, de
06 de julho de 2021, o qual dispôs e regulamentou o Registro,
Controle da Frequência, Jornada de trabalho, Fiscal de ponto e

CONSIDERANDO, por fim, o disposto no art. 38, VI, do
Decreto Municipal n° 6.540/2021, o qual determina que todas
as Secretarias Municipais deverão emitir portarias específicas
instituindo o Fiscal de Ponto, os critérios, os quantitativos
deservidores a ele vinculados, no prazo máximo improrrogável
de até 60 (sessenta) dias;

RESOLVE:

Art. 1° Instituir, no âmbito da sede da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, o horário de expediente será na modalidade
reduzida com 33 (trinta e três) horas semanais, em dois turnos, com a
divisão de servidores nos dois horários de trabalho, sendo o primeiro
turno das 07h30min às 14h e o segundo das 11h às 17h30min, de
segunda a quinta-feira, e na sexta-feira das 07h às 14h e das 10h30min
às 17h30min.


