
Licitações - 2021
Departamento Regional - SESI DR/RN

Número
Entidade 

Contratante
Modalidade Status Descrição

3245/2021 SESI CONCORRÊNCIA n° 002/2021 HOMOLOGADO

Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, 
para a execução, mediante o regime de empreitada por preços 
unitários, para os serviços de Reforma/Restauração do prédio do 
Solar Bela Vista com melhoria na acessibilidade situado à Av. 
Câmara Cascudo, 417 – Centro - CEP: 59025-280 - Natal/RN.

1855/2021 SESI CONVITE n° 001/2021 HOMOLOGADO

contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, 
para a execução, mediante o regime de empreitada por preços 
unitários, da readequação das centrais de alarme da UOP-NATAL, 
situado Av. Capitão-mor Gouveia, 2770 – Lagoa Nova – CEP: 
59.063-400 - Natal/RN.

139/2021 SESI PREGÃO Nº 001/2021 HOMOLOGADO

Contratação de serviço de seguro para os Imóveis: Cat Natal, Cat 
Mossoró, Cat Macau, Solar Bela Vista e Sesi Escola São Gonçalo do 
Amarante, pertencentes a Entidade SESI, no período de 12 (Doze) 
meses.

371/2021 SESI PREGÃO n° 002/2021 HOMOLOGADO

Aquisição de materiais da descartáveis e outros materiais de 
consumo, sob demanda, para tender as unidades Administrativas 
e Operacionais do SESI-DR/RN, por um período de 12 (doze) 
meses.

394/2021 SESI e SENAI PREGÃO n° 003/2021 HOMOLOGADO

Registro de Preço para eventual e futuro fornecimento de material 
de expediente, sob demanda, visando atender as Unidades 
Operacionais e Administrativas do SESI DR/RN e do SENAI  DR/RN, 
no período de 12 (doze) meses.

404/2021 SESI e SENAI PREGÃO n° 004/2021 HOMOLOGADO

Registro de Preço para eventual e futuro fornecimento de material 
de limpeza, sob demanda, visando atender as Unidades 
Operacionais e Administrativas do SESI DR/RN e do SENAI DR/RN, 
no período de 12 (doze) meses.

Transparência SESI



1229/2021 SESI PREGÃO Nº 005/2021 HOMOLOGADO

Aquisição e instalação de solução integrada de kit Lousa digital 
interativa, compreendendo o fornecimento de equipamentos, 
instalação e treinamento dos usuários do SESI ESCOLA no estado 
do Rio Grande do Norte.

369/2021 SESI PREGÃO Nº 006/2021 HOMOLOGADO

Registro de Preços para aquisição de material de construção civil e 
madeiramento, sob demanda, para tender as unidades 
Administrativas e Operacionais do SESI-DR/RN, por um período de 
12 (doze) meses.

1382/2021 SESI PREGÃO Nº 007/2021 HOMOLOGADO
Aquisição de veículos para a frota do SESI, visando atender as 
ações das unidades operacionais de Natal, Mossoró e São Gonçalo 
do Amarante/RN.

1839/2021 SESI PREGÃO Nº 008/2021 HOMOLOGADO

Contratação de empresa especializada em locação de gerador de 
hipoclorito de sódio sem adicionar sal na água da piscina, com 
desligamento automático da bomba, em atendimento ao clube do 
Serviço Social da Indústria – SESI DR/RN, no município de Natal 
pelo período de 12 (doze) meses.

2267/2021 SESI PREGÃO Nº 009/2021 HOMOLOGADO

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de 
Auditoria Independente, no âmbito do Serviço Social da Indústria, 
Departamento regional do Rio Grande do Norte – SESI-DR/RN no 
período de Abril/2021 a Setembro/2023, totalizando 30 (trinta) 
meses.

2479/2021 SESI PREGÃO Nº 010/2021 HOMOLOGADO

Aquisição de Cestas Básicas para suprir a necessidade de 10.000 
(dez mil) famílias de trabalhadores da indústria norte-rio-
grandense afetadas pela pandemia, que tiveram como 
consequência o desemprego.

1913/2021 SESI PREGÃO Nº 011/2021 HOMOLOGADO

Contratação de empresa, pública ou privada, com ou sem fins 
lucrativos, para a prestação de serviços como Agente de 
Integração do Programa de Estágio do “Projeto Ação Pela Vida – 
Vacinação Covid-19” do Serviço Social da Indústria do Estado do 
Rio Grande do Norte (SESI DR/RN).

2118/2021 SESI e SENAI PREGÃO Nº 012/2021 HOMOLOGADO

Registro de Preço para eventual e futuro fornecimento de material 
de limpeza, sob demanda, visando atender as Unidades 
Operacionais e Administrativas do SESI DR/RN e do SENAI DR/RN 
em Mossoró, no período de 12 (doze) meses.



3085/2021 SESI PREGÃO Nº 014/2021 HOMOLOGADO

Contratação de empresa para prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos e software 
de comunicação (sistema de ponto/04 relógios e acesso/06 
catracas), da marca DIMEP, instalados no prédio da Casa da 
Indústria, pelo período de 30 (trinta) meses.

3534/2021 SESI PREGÃO Nº 015/2021 HOMOLOGADO

Registro de Preço para eventual e futuro fornecimento de 
materiais descartáveis e outros materiais de consumo, sob 
demanda, visando atender as Unidades Operacionais e 
Administrativas do SESI DR/RN, no período de 12 (doze) meses, 1ª 
repetição.

607/2021 SESI PREGÃO Nº 016/2021 HOMOLOGADO
Registro de Preço para eventual e futuro fornecimento de material 
gráfico, sob demanda, visando atender as Unidades Operacionais 
e Administrativas do SESI DR/RN, no período de 12 (doze) meses.

4008/2021 SESI PREGÃO Nº 017/2021 HOMOLOGADO
Aquisição de mobiliário para atender as necessidades das salas de 
robótica do SESI Escola São Gonçalo do Amarante e Mossoró.

4412/2021 SESI PREGÃO Nº 019/2021 HOMOLOGADO

Contratação de empresas de locação de mesas, cadeiras, grades 
de isolamento e climatizadores para atender as ações da 
campanha de vacinação COVID-19 do SESI CAT Natal e CAT 
Mossoró, no período de 06 (seis) meses.

3830/2021 SESI PREGÃO Nº 021/2021 HOMOLOGADO
Contratação de serviços de lavanderia hospitalar para o SESI 
Clínica CAT Natal, no período de 30 (trinta) meses.

5679/2021 SESI PREGÃO Nº 022/2021 HOMOLOGADO
Aquisição de mobiliário para atender as necessidades do SESI 
Escola São Gonçalo do Amarante e Mossoró.

Fonte: SESI DR/RN


