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PREFEITURA DO NATAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 RELATÓRIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS – 2014 

 
ATUALIZADO ATÉ  27.03.2014 

RECEBIDO 

NA CPL 

DATA DA 

ULTIMA 

ENNTRAT

A NA CPL 

Nº DO 

PROCESSO 
INTERESSADO MODALIDADE OBJETO 

VALOR 

ESTIMADO 

VALOR 

HOMOLOGADO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

                                     SEGELM 

26.11.2013 04.02.2014 052727/2013-15 SEGELM 
Pregão Eletrônico 

24.002/2014 

Solicita abertura de 

procedimento licitatório 

visando a contratação de 

empresa especializada na 

prestação dos serviços de 

remanufatura e recarga de 

toners e cartuchos para atender 

às necessidades da SEGELM 

3.533,33 

Mensal 

1.727,94 

Mensal 

 

Homologado em 27.02.2014 

11.09.2013 30.12.2013 023195/2013-09 SEGELM  

Solicita contratação de pessoa 

física/jurídica para prestação de 

serviços de leiloeiro. 

  

 

No dia 09.01.2013 encaminhado a 

AJUR/SEGELM para análise e parecer 

26.04.2013 13.01.2014 08063/2013-49 SEGELM 
Pregão Eletrônico 

24.010/2013 

Registro de preços para 

eventual contratação de 

empresa para prestação dos 

serviços de locação e 

manutenção preventiva e 

corretiva de impressoras 

Item 1 = 708,00  

Item 2= 875,33 

 

Item 1= 290,00  

Item 2= 660,00  

 

Homologado em 19.03.2014. 
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10.02.2014 11.02.2014 038685/2013-00 SEGELM  

Solicita abertura de 

procedimento licitatório 

visando a contratação de 

empresa especializada no 

fornecimento de combustíveis 

para a Prefeitura Municipal do 

Natal. 

  

 

Dia 21.03.2014 Encaminhado à SALS para 

adequação no Termo de Referência.. 

SETURDE 

18.12.2013 30.12.2013 061979/2013-27 SETURDE 

 Solicita abertura de processo 

licitatório visando a 

contratação de empresa 

especializada na prestação dos 

serviços de comunicação visual 

para adesivagem nos 04 

Centros Móvies de atendimento 

ao turista – CATs 

14.782,61  

 

Abertura marcada para o dia 31.03.2014  

SEMPLA 

 

09.12.2013 16.01.2014 059461/2013-23 SEMPLA 
Pregão Eletrônico 

24.001/2014 

Solicita licitação para aquisição 

de grupo gerador 
121.100,00 62.000,00 

 

Homologado em 27.02.2014. 

24.01.2014 24.01.2014 064116/2013-10 SEMPLA 

 
Solicita abertura de licitação 

para contratação de empresa 

para elaboração de projetos de 

modernização. 

  

 

Enviado à SEMPLA  em 21.02.2014. 

26.03.2014 26.03.2014 009014/2014-12 SEMPLA 

 

Solicita abertura de licitação 

para contratação de sociedade 

empresária especializada para 

elaboração de Projeto de 

Modernização da 

Administração Tributária e da 

Gestão dos Setores Sociais 

Básicos para fins de concessão 

de financiamento pelo 

BNDES/PMAT ao Município 

do Natal. 

  

 

Dia 27.03.2014 – Encaminhado à SAMO para 

autorizo do Secretário. 
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SEGAP/SECOM 

30.10.2013 23.01.2014 046117/2013-74 SEGAP 

 Solicita abertura de 

procedimento licitatório 

visando a prestação dos 

serviços de locação de um 

veículo com motorista 

  

 

No dia 23.01.2014 encaminhado a 

AJUR/SEGELM para análise e parecer 

10.02.2014 10.02.2014 003364/2014-67 SEGAP 

 

Solicita abertura de licitação 

visando a aquisição de veiculo 

utilitário. 

  

 

Dia 11.02.2014 retornou à SEGAP para 

adequações no Termo de Referência e na 

pesquisa mercadológica. 

09.12.2013 12.02.2014 059352/2013-14 SECOM 

Concorrência 

Pública 

24.001/2014 

Contratação de 05 agências de 

publicidade, para executar os 

serviços de propaganda e 

comunicação digital da 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NATAL.  

  

 

Data para abertura marcada para o dia 

22.04.2014. 

 

Dia 26.03.2014 – Encaminhado à SECOM 

para anexar Nota de Bloqueio. 

10.02.2014 13.03.2014 003364/2014-67 SEGAP 

 

Solicita abertura de licitação 

para aquisição de um veículo 

tipo SUV. 

  

 

Dia 17.03.2014 – Encaminhado à SAMO para 

o autorizo do Secretário. 

Dia 18.03.2014 – Conforme determina o 

artigo 38 § único da lei 8.666, encaminhe os 

autos a AJUR, para analise e parecer. 

SEMSUR 

19.07.2013 10.01.2014 034475/2013-34 SEMSUR 

 

Solicita licitação para locação 

de tendas padronizadas 
  

 

No dia 14.01.2014 foi enviados à SEMSUR, 

para atender ao pedido da AJUR/SEGELM, 

no que se refere a adequação do Termo de 

Referência 

30.01.2014  02406/2014-42 SEMSUR 

 

Solicita licitação para 

contratação de empresa 

especializada na execução dos 

serviços operacionais de 

manutenção no parque de 

iluminação pública do 

Município de Natal. 

  

 

No dia 05.02.2014-  Por se tratar de pedido de 

abertura de Licitação cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada em 

engenharia elétrica para a execução de 

serviços operacionais do Parque de Iluminação 

Pública do Município de Natal. 

Encaminhamos o referido processo à 

SEMSUR, sugerindo o envio do mesmo à 

Secretaria Municipal de Obras e Infra 

Estrutura 
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18.07.2013 24.01.2014 034233/2013-41 SEMSUR 

 Solicita abertura de Registro de 

preços para eventual 

contratação de empresa 

especializada em prestação de 

serviços técnicos e de 

assessoramento de engenharia, 

arborização, irrigação, plantio e 

replantio de vegetações e 

projetos de paisagismo para 

manutenção e conservação de 

praças, canteiros, cemitérios, 

mercados, feitas livres e demais 

logradouros públicos 

  

 

No dia 07.02.2014 encaminhado à 

AJUR/SEGELM para análise e parecer. 

19.02.2014 26.02.2014 006903/2014-10 SEMSUR 

 Eventual aquisição de material 

de material elétrico para 

iluminação pública, conforme 

especificações e quantidades 

constantes no anexo I, deste 

edital 

  

 

Dia 20.03.2014 – Encaminhado à AJUR para 

análise e parecer. 

SEMDES 

15.10.2013 24.01.2014 044030/2013-62 SEMDES 

 Solicita a abertura de 

procedimento licitatório 

visando a aquisição de bens 

permanentes (veículos), para a 

reestruturação da Secretaria 

Municipal de Segurança 

Pública e Defesa Social – 

SEMDES 

  

 

No dia 17.03.2014 – Foi encaminhado à 

SEMDES para atender ao Despacho da AJUR. 

 

Dia 19.03.2014 – Encaminhado à AJUR para 

análise. 

24.01.2014 24.01.2014 060589/2013-30 SEMDES 

 

Solicita licitação para aquisição 

de coletes 
  

 

No dia 29.01.2014 encaminhado à SEMDES 

para adequações. 

28.06.2013 24.01.2014 031946/2014-52 SEMDES 

 

Solicita a abertura de 

procedimento licitatório 

visando a aquisição de bens de 

consumo de material esportivo, 

para a reestruturação da 

Secretaria Municipal de 

Segurança Pública e Defesa 

Social – SEMDES 

  

 

Dia 20.03.2014 – Encaminhado à AJUR para 

análise e parecer. 
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ARSBAN 

 

21.10.2013 21.01.2014 046789/2013-80 ARSBAN 

 

Solicita abertura de licitação 

para contratação de empresa 

para mão de obra terceirizada. 

  

 

No dia 07.02.2014 para Chefia de Gabinete 

para opinar pelo objeto. 

 

SEMTAS 

 

20.11.2013 05.02.2014 051423/2013-22 SEMTAS 

 

Solicita abertura de processo 

licitatório visando o registro de 

preços para aquisição de 

material de higiene, limpeza e 

descartáveis, para a SEMTAS. 

  

 

Dia 19.03.2014 – Retornamos os autos à 

SEMTAS para deliberar quanto a continuidade 

da tramitação do referido processo no âmbito 

da CPL/SEGELM, em virtude da publicação 

do Decreto nº 10.208/2014, de 11 de março de 

2014 

10.02.2014 10.02.2014 061430/201-32 SEMTAS 

 

Solicita abertura de licitação 

para aquisição de gêneros 

alimentícios perecíveis e não 

perecíveis, através do Sistema 

de Registro de Preços 

  

 

Dia 19.03.2014 – Retornamos os autos à 

SEMTAS para deliberar quanto a continuidade 

da tramitação do referido processo no âmbito 

da CPL/SEGELM, em virtude da publicação 

do Decreto nº 10.208/2014, de 11 de março de 

2014 

SECOPA 

12.02.2014 21.02.2014 004526/2014-84 SECOPA 
Pregão Eletrônico 

24.003/2014 

Solicita a abertura de 

procedimento licitatório 

visando a eventual aquisição de 

assentos desportivos para 

arquibancadas do Ginásio 

Nélio Dias e Palácio dos 

Esportes, através do sistema de 

Registro de Preços, 

 

1.253.280, 00 

 

752.000,00 

 

Dia 27.03.2014 – Agradando documentos para 

realizar a Adjudicação. 

18.12.2013 26.02.2014 059821/2013-97 SECOPA 

 

Solicita abertura de 

procedimento licitatório para a 

aquisição e instalação de 

mobiliário e equipamentos 

  

Dia 07.03.2014 encaminhado à AJUR para 

análise e parecer. 

 

No dia 14.03.2014 – Retornou da AJUR e 

encontra-se em análise na CPL 

 

Dia 17.03.2014 – Encaminhado à SECOPA 

para atender ao Despacho da AJUR. 

 


