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O COrOnavírus é uma ameaça à tOdOs. Faça sua parte, 
mantenha O isOlamentO sOCial e se preCisar sair use másCaras

15

Válvula reguladora de oxigênio para 
cilindro com duas saídas - Reguladores 
de pressão com duas saídas, para cilindro 
de oxigênio. Deve reduzir a pressão de 
saída em postos de consumo de gases 
medicinais para a pressão de trabalho de 
3,5 Kgf/cm2. Produto fabricado em latão 
polido e cromado. Conexões de entrada 
e de saída, normatizadas pela ABNT . 
Manômetro de fácil leitura com escala de 
0-315 Kgf/cm2. Pressão de entrada: até 
200 kgf/cm2, pressão de saída: 3,5 Kgf/
cm2. Manômetro: alta pressão e dupla 
escala de kgf/cm2 de 0–315. Apresentar 
registro do produto no Ministério da 
Saúde. Deve permitir a opção para cabos 
longos ou curtos.  Certificado de Registro 
junto à ANVISA/MS. Garantia de 1 ano.

Unid 500 198,50 99.250,00

16

Balança antropométrica digital infantil
Concha anatômica em polipropileno 
com medida aproximada de 540 x 290 
mm injetada em material anti-germes; 
Display LED com 6 dígitos; Capacidade de 
peso de no mínimo 15kg; Estrutura interna 
em aço; Pés reguláveis em borracha sintética; 
Função TARA até capacidade máxima da 
balança; Homologadas pelo INMETRO e 
aferidas pelo IPEM; Garantia de 1 ano.

Unid 20 615,00 12.300,00

27

Aspirador de rede com frasco de vidro; 
tampa em polipropileno/nylon; bóia em 
polipropileno para evitar transbordamento; 
frasco coletor em vidro; conexões conforme 
normas ABNT. Garantia de 1 ano.

Unid 400 114,00 45.600,00

28

Aspirador para ar comprimido com frasco de 
vidro; tampa em polipropileno/nylon; bóia em 
polipropileno para evitar transbordamento; 
frasco coletor em vidro; conexões conforme 
normas ABNT. Garantia de 1 ano.

Uid 400 89,00 35.600,00

Total do Fornecedor:                                                                                                  R$ 477.450,00

LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ nº 59.844.662/0001-90

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

18

Caneta bipolar com comandos por pedal e 
manual, cabo fixo compatível com bisturi 
Deltronix, com kit de pontas completo. 
Garantia de 1 ano.

Unid 200 159,00 31.800,00

19

Caneta monopolar; caneta comando por 
pedal autoclavável, cabo fixo compatível 
com bisturi WEM SS501; com kit de pontas 
completo. Garantia de 1 ano.

Unid 200 99,00 19.800,00

20

As canetas são produtos destinados 
para eletrocirurgia de pequeno, médio e 
grande porte com o objetivo de realizar 
corte e coagulação. As canetas devem 
ser compatíveis para uso em todos os 
bisturis eletrônicos com potência de até 
400 watts. São constituídas por corpo, 
plugue e ponta em poliacetal; mandril em 
latão cromado para encaixe dos eletrodos 
e cabo de silicone de aproximadamente 
4,0 mm x 3,0m de comprimento. Devem 
aceitar eletrodos com hastes entre 1,6 mm 
e 2,38 mm; Controle através de pedal que 
aciona as funções de corte e coagulação; 
Mandril para eletrodos de 1,6 mm a 2,38 
mm; Cabo de silicone com aproximadamente 
3,0 metros; Conector para conexão com 
o bisturi elétrico; Caneta Autoclavável; 
Registro ANVISA. Garantia de 1 ano.

Unid 200 79,00 15.800,00

Total do Fornecedor:                                                                                                   R$ 67.400,00

VALOR GLOBAL DA ATA R$ 2.003.162,00 (Dois milhões, três mil, cento e sessenta e dois reais).

Os itens 6, 9, , 14 e 29, foram declarados FRACASSADOS, considerando que não houve nenhuma 
proposta que atendesse ao edital.

Natal, 1º de junho de 2020.
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 24705/2019-42
PREGÃO ELETRÔNICO: 24.037/2020 – SEMAD
OBJETO: A presente licitação tem como objeto Contratação de empresa especializada para 
manutenção corretiva em bombas d`água.
Homologo os atos praticados pelo Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração 

quanto ao referido procedimento licitatório, adjudicando o objeto licitado em favor da 
empresa ELETRO UNIVERSAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 70.147.822/0001-85, no valor 
global anual de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil Reais) para que produza os efeitos legais 
do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº. 8.666/93, em sua redação atual.
Natal, 28 de maio de 2020.
Adamires França -Secretária Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, objetivando o grau de 
competitividade, torna público aos interessados que realizará a licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, cujo objeto, data e horário segue abaixo elencado: 
Pregão Eletrônico Nº 24.045/2020 – SEMAD – PROCESSO: 041655/2019-68 - SEMUL
Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de 
fornecimento de alimentação preparada do tipo, lanche, coffee break e almoço, conforme condições, 
especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (anexo I) parte integrante do edital.
Edital disponível a partir de: 02/06/2020, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Entrega da Proposta: a partir de 02/06/2020, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br
Abertura: 17.06.2020 – Hora: 09h30min. (Horário de Brasília/DF)
Comunicamos ainda, que o processo se encontra à disposição dos interessados em dar vista dos autos, 
na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – Natal/RN, 4º andar, sala 404 – das 08h00min às 16h00min.
Natal/RN, 01 de Junho de 2020.
Luciano Silva do Nascimento

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24.003/2020 – SEMAD
O Pregoeiro da Prefeitura do Natal, através da SEMAD, comunica aos interessados 
e participantes do certame acima identificado, que após uma análise detalhada nos 
documentos de habilitação apresentados pela empresa WEBTECH – SOFTWARES E 
SERVIÇOS LTDA., resolve considerá-la habilitada e vencedora, por ter atendido as todas as 
exigências habilitatórias fixadas no edital e seus anexos.
Assim sendo, fica aberto o prazo de um (01) dia útil, contado a partir da data de publicação 
do resultado, no Diário Oficial do Município – DOM, para intenção de interposição de 
recurso, conforme determina o Artigo 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002.
Informamos ainda que, o processo se encontra com vistas abertas, à disposição dos 
interessados, à Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta, nesta Capital, telefone (84) 3232-
4985, 4º andar das 08h00min às 16h00min.
Natal, 01 de junho de 2020.
Luciano Silva do Nascimento

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, objetivando o grau de 
competitividade, torna público aos interessados que realizará em 2ª convocação, a licitação, na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, cujo objeto, data e horário segue abaixo elencados:
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 24.046/2020 – SEMAD - PROCESSO: 032898/2019-13-SMS
OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de Ração Canina e Felina para alimentar os animais 
recolhidos em observação no Centro de Controle de Zoonoses do Departamento de Vigilância em 
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do município de Natal/RN, conforme condições, especificações 
e quantitativos constantes do Termo de Referência (anexo I) parte integrante deste edital.
Edital disponível a partir de: 02/06/2020, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br
Entrega da Proposta: a partir de 02/06/2020, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br
Abertura: 17/06/2020 – Hora: 09h30min. (Horário de Brasília/DF)
Comunicamos ainda, que o processo se encontra à disposição dos interessados em dar vista dos autos, 
na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – Natal/RN, 4º andar, sala 404 – das 08h00min às 16h00min.
Natal/RN, 01 de Junho de 2020.
Maria Izilda Siqueira Fontes-Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019.
PROCESSO: 006363/2020-12 – SME/PMN.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME. CNPJ: 03.138.148/0001-85.
CONTRATADA: VALE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP CNPJ: 16.417.860/0001-65.
ENDEREÇO: Avenida prudente de Morais 850 – Galeria Comercial – Sala 07.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência contratual por mais 
180 (cento e oitenta) dias, com início em 12 de junho de 2020 e término em 8 de dezembro 
de 2020; a execução dos serviços por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 12 de 
abril de 2020 e término em 9 de outubro de 2020, a fim de atender às necessidades atuais 
da Acessibilidade, gerando uma adequação da planilha orçamentária original do Contrato 
de Serviços de Engenharia que tem por objeto Contratação de Empresa de Especializada 
em construção civil, para a reforma com ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil 
Professora  Haideé Monteiro – Rua seledon, 70 – Ponta Negra – Natal/RN. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art 57, § 1º, incisos II e IV, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Natal, 29 de abril de 2020.
ASSINATURAS: 
Cristina Diniz Barreto de Paiva – Pela Contratante
Thiago Da Costa Vale – Pela Contratada

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
*PORTARIA Nº. 91, DE 26 DE MAIO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e com fundamento no Art. 
37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, no Decreto Municipal nº. 11.923, de 20 de 
março de 2020, no Decreto Municipal nº 11.962, de 09 de maio de 2020, que autoriza a 
realização de Processo Seletivo Simplificado, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, 
assim como no Edital nº 001/2020, de 14 de maio de 2020, 


