24/12/2021

Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN
DOM3512

e corretiva, evolutiva e adaptativa dos softwares, da Secretaria
Municipal de Administração e dos Recursos Humanos – SEARH, do
Município de Parnamirim/RN. Processo: 2021249920
LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 31/12/2021 –
13:00 h
Os interessados em participar da presente Cotação Prévia de Preços
poderão retirar o termo de referência no endereço citado, ou pelo email: cop.searh.parnamirim@gmail.com. Informações poderão ser
obtidas pelo telefone: (84) 3644 – 8102/8143/8144
Parnamirim/RN, 24 de dezembro de 2021
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
42/2021
Aos vinte e três dias do mês de dezembro 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 eventual aquisição de
gêneros alimentícios não perecíveis pelo período de 12(doze) meses,
visando atender às necessidades dos órgãos e entidades da
Administração Direta do Município de Parnamirim-RN, de acordo com
as especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de
Referência, conforme indicado no quadro resumo do resultado da
adjudicação.

Ismália Lara Mota Lopes

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Mat. 6763
Presidente da Comissão Orçamentista Permanente

PESQUISA MERCADOLÓGICA

FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 70.026.240/000140

LOTE
ESPECIFICAÇÃO
01

VALOR
TOTAL

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
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
assistência técnica em manutenções preventiva e corretiva de nobreaks,
impressoras, computadores e notebooks, com fornecimento de toda
mão de obra, materiais e insumos necessários, peças de reposição,
componentes e acessórios genuinamente originais e novos, para atender
ao setor de manutenção e suporte do Grupo de Ciência e Tecnologia da
Informação e Inovação – GCTI, do Município de Parnamirim/RN.
Processo: 20213223123
LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 31/12/2021 –
13:00 h
Os interessados em participar da presente Cotação Prévia de Preços
poderão retirar o termo de referência no endereço citado, ou pelo email: cop.searh.parnamirim@gmail.com. Informações poderão ser
obtidas pelo telefone: (84) 3644 – 8102/8143/8144

01

VALOR TOTAL:

R$
21.598,80

LOTE
ESPECIFICAÇÃO
04

VALOR
TOTAL

Parnamirim/RN, 24 de dezembro de 2021
Ismália Lara Mota Lopes
Mat. 6763

01

Presidente da Comissão Orçamentista Permanente

AÇÚCAR DEMERARA, acondicionado em
pacote plástico, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
R$
procedência, número do lote, data de
21.598,80
fabricação, quantidade do produto, deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. Embalagem com
1KG.

CAFÉ, apresentação torrado e moído, do tipo
tradicional, com nível mínimo de qualidade
global de café 5,0 pontos, normas técnicas,
laudo de análise de classificação de
identificação de qualidade estabelecida na
legislação vigente (resolução ANVISA/RDC
n°277, de 22/09/2005) demonstrado por laudo R$
de análise laboratorial datado dos últimos 180 238.474,44
(cento e oitenta) dias. Características
adicionais: pó homogêneo, embalagem á
vácuo, torrefação médio/escuro recente, em
pacote de 250g, prazo de validade mínimo de
01 (um) ano, conferido a partir do ato da
entrega.

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
VALOR TOTAL:
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 42/2021
24/12/2021

ESPECIFICAÇÃO
Diário Oficial do MunicípioLOTE
de Parnamirim/RN
DOM3512
05

R$
238.474,44

VALOR
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CAFÉ, apresentação torrado e moído, do tipo
tradicional, com nível mínimo de qualidade
global de café 5,0 pontos, normas técnicas,
laudo de análise de classificação de
identificação de qualidade estabelecida na
legislação vigente (resolução ANVISA/RDC
n°277, de 22/09/2005) demonstrado por laudo R$
de análise laboratorial datado dos últimos 180 9.953,92
(cento e oitenta) dias. Características
adicionais: pó homogêneo, embalagem á
vácuo, torrefação médio/escuro recente, em
pacote de 250g, prazo de validade mínimo de
01 (um) ano, conferido a partir do ato da
entrega. COTA RESERVADA

R$
9.953,92

VALOR TOTAL:

L S MOURA DISTRIBUIDORA
30.386.911/0001-60

EIRELI

EPP

–

CNPJ:
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PORTARIA Nº 039/GS/SESAD, de 23 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 RUDSON MOURA DE FARIAS,
Mat. 11.557, para exercer a função de Supervisor de Campo da
Frente II da Coordenadoria de Vigilância Ambiental – COVAM/DVS,
da Secretaria Municipal de Saúde, até ulterior deliberação;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficio do Município de Parnamirim/RN.
Publique - se. Cumpra - se.
TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA

LOTE
ESPECIFICAÇÃO
02

01

Secretária Municipal de Saúde

VALOR
TOTAL

AÇÚCAR REFINADO, de primeira qualidade,
embalado em pacotes de 01 (um) quilograma.
Possuir as características organolépticas, físicoquímicas, microbiológicas e microscopias que
atendam ao padrão de identidade e qualidade
estabelecido na legislação vigente (dentre as
quais resolução MS/CNNPA N°12, 24/07/1978; R$
Resolução-Anvisa/RDC N° 175, de 28/07/2003; 67.747,82
e
Resolução-Anvisa/RDC
N°
12,
de
02/01/2001), demonstrado por laudo de análise
laboratorial, datado dos últimos 180 (cento e
oitenta) dias. Prazo de validade: mínimo de 6
(seis) meses (conferido a partir do ato da
entrega).

PORTARIA Nº 040/GS/SESAD, de 23 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 FERNANDO DA COSTA, Mat.
9.473, para exercer a função de Supervisor do Núcleo de
Reconhecimento Geográfico da Coordenadoria de Vigilância
Ambiental – COVAM/DVS, da Secretaria Municipal de Saúde, até
ulterior deliberação;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficio do Município de Parnamirim/RN.

R$
67.747,82

VALOR TOTAL:

Publique - se.Cumpra - se.
TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

ADJUDICANTE:
André Diogo de Oliveira Silva
Pregoeiro/SEARH.

PORTARIA Nº 041/GS/SESAD, de 23 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:

24/12/2021

Art. 1º - DESIGNAR o servidor JOILTON VIEIRA DANTAS, Mat.
14.594, para exercer a função de Supervisor de Campo da Frente I da
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