
DECRETO Nº 5.902, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

“DEFINE NORMAS PARA LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS 
RELATIVAS AOS CUSTOS DE DESPESAS DE ALIMEN-
TAÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO URBANA”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições que são conferidas pelo art. 74, incisos IV e XII, da Lei Orgânica 
do Município de Parnamirim, e de acordo com o que estabelece a Lei nº 
1.086, de 18 de maio de 2001, alterada pela Lei nº 1.638, de 25 de novembro 
de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Por este Decreto, fi ca defi nida na Prefeitura Municipal de Par-
namirim a forma de pagamento das despesas referentes às viagens nacionais 
por intermédio da liberação de diárias, conforme as normas contidas no pre-
sente instrumento normativo regulamentar.

 Parágrafo Único – É de competência exclusiva do Prefeito, a 
autorização para a concessão de diária e a defi nição do meio de transporte a 
ser utilizado na viagem, sendo facultado ao Secretário Municipal a indicação 
do servidor favorecido.

Art. 2º A solicitação de diária ocorrerá mediante utilização de formulário 
próprio ou por sistema informatizado, disponibilizados no site da Prefeitura 
Municipal de Parnamirim, dirigido ao Prefeito Municipal, com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias da data da viagem, excetuando-se os casos de 
urgência.

 Parágrafo Único - A autorização, quando concedida, será for-
malizada através de Portaria assinada pelo Prefeito e devidamente publicada 
no Diário Ofi cial do Município.

Art. 3º O favorecido pela diária, em prazo máximo de 10(dez) dias cor-
ridos após o retorno da viagem, obrigatoriamente, apresentará cópias do 
certifi cado de participação, cópia do atestado de frequência, bem como, um 
relatório circunstanciado da viagem, em duas vias, sendo uma destinada à 
Secretaria que realizaram o pagamento, para integrar o processo de paga-
mento e a outra ao GACIV – Gabinete Civil, para que sejam autorizadas 
futuras liberações.

 § 1º Será vedada liberação de novas diárias, a quem não haja ap-
resentada a documentação comprobatória de participação e o relatório de que 
trata este artigo, à exceção nos casos de viagens sucessivas realizadas em 
período inferior a 05 (cinco) dias, entre uma e outra, até o limite de duas 
viagens. 

 § 2º O servidor participante de evento deverá repassar aos demais 
servidores lotados na sua unidade administrativa os assuntos relativos ao ob-
jeto do encontro no qual representou a Prefeitura Municipal de Parnamirim;

 § 3º Se o servidor viajar para participar de curso ou treinamento 
deverá reproduzi-lo para os seus colegas de sua unidade administrativa ou de 
outra que trabalhe com o mesmo assunto objeto do curso ou treinamento, sob 
pena de ter que devolver os valores gastos com a viagem e de ter descontados 
os dias em que esteve ausente do trabalho;

 §4º Além dos documentos que comprovem o deslocamento, de-
verão constar do relatório informações sobre o Curso ou Evento ou Viagem, 
com especial destaque para os benefícios resultantes para a Administração 
Municipal.

Art. 4ºNo caso de inocorrência do deslocamento ou não apresentado o 
relatório em 10 (dez) dias corridos, bem como a documentação constante do 
artigo anterior, o valor liberado a título de diárias deverá ser devolvido em 
espécie, através de depósito em conta-corrente da Prefeitura Municipal, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após o cancelamento do deslocamento 
ou da não apresentação da documentação e do relatório.

 § 1º A não devolução dos valores, a que se refere o caput do artigo, 
caracteriza ilícito administrativo, ensejando abertura de processo administra-
tivo.

 § 2º A importância devolvida terá a respectiva despesa anulada e 
os valores revertidos à dotação, nos termos legais.

Art. 5º Custos e despesas relativos à transferência de datas ou horários 
ou cancelamentos de viagens aéreas, e custos e despesas relativos a primeira 
diária em hotéis quando da sua não utilização são de responsabilidade do 
benefi ciário, caso o servidor tenha dado causa ao fato.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

     
PORTARIAS

GACIV

PORTARIA Nº. 0294, de 19 de março de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, do artigo 
73, da Lei Orgânica do Muni  cípio de Parnamirim e em conformidade às 
disposições das Leis Complementares Nºs. 022, de 27 de fevereiro de 2007; 
030, de 12 de maio de 2009 e alterações posteriores,

RESOLVE: 
Art. 1º. Nomear JOÃO MARCOS RIBEIRO DE LIMA, para exercer 

o cargo em comissão de Secretário Administrativo, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Obras Públicas e Saneamento - SEMOP. 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0295, de 19 de março de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, do artigo 
73, da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009
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RESOLVE: 

Art. 1º. Exonerar FABIANA FONSECA DE ARAÚJO, de exercer o 
cargo em comissão de Assistente Social no Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família - NASF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SESAD. 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroag-
indo seus efeitos a 01 de março de 2018.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0298, de 19 de março de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais e,

 Considerando a denúncia constante do Processo nº 2015-
006547-1/SEMUT, de 23 de março de 2015;

 Considerando a ascensão do atual Presidente da Comissão a 
mandato eletivo junto a Câmara Municipal de Parnamirim e a aposentadoria 
do membro da Comissão, Lauro Rodrigues Ribeiro Filho;

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar os servidores HUDSON SVANTE BEZERRA 
PEREIRA – matrícula 19291; STEFANNY DINIZ DE LIMA - matrícula 
8580 e JOSÉ PEGADO FURTADO JÚNIOR – matrícula 0390, para sob 
a Presidência do Primeiro, constituírem a Comissão de Inquérito Adminis-
trativo, destinada a dar continuidade na apuração da denúncia relacionada 
ao servidor WAGNER MARKS ABREU DE GOIS, matrícula nº.4586, 
declarada através do processo supracitado no prazo de trinta (30) dias.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

AVISO
CPL

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 

ELETRÔNICO-SRP – Nº 17/2018

O MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN, por intermédio de sua 
Pregoeira, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, através do SRP – Sistema de Registro de Preços, cujo ob-
jeto é a formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para 
futura aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas espe-
ciais, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social – SEMAS, de Parnamirim/RN. A sessão de disputa será no dia 05 
de abril de 2018, às 10:00 horas, horário de Brasília. O Edital encontra-se 

à disposição dos interessados no site: www.licitacoes-e.com.br, com nº de 
identifi cação: 712190. Informações poderão ser obtidas pelo Telefone: (84) 
3272-7174. 

Parnamirim/RN, 20 de março de 2018.

MARIANA GUERREIRO FONSÊCA
Pregoeira

AVISO
FUNPAC

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 04/2018

A FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA, por intermédio de 
seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, cujo objeto é a Contratação de empresa para Execução de 
Obras de Reforma de 02 (duas) salas no Cine Teatro de Parnamirim, visando 
adequá-las para o funcionamento da Escola de Música Epitácio Leopoldino 
de Oliveira. A sessão de disputa será no dia 05 de Abril de 2018, às 10:00 
horas, horário de Brasília. O Edital encontra-se à disposição dos interessa-
dos no site: www.licitacoes-e.com.br. Informações poderão ser obtidas pelo 
Telefone: (84) 3644-8336.

Parnamirim, 20 de março de 2018.

PATRÍCIA KAYONARA ELEUTÉRIO DA SILVA
Pregoeira/FUNPAC

AVISO
SEARH

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2018  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2017

Espécie: Ata de Registro de Preços. Objeto: Formação de regis-
tro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura contratação de 
empresa especializada em confecção e/ou venda de fardamento (camisas, 
calças, bermudas, meias e tênis) para os alunos e jalecos para os profes-
sores, que compõem o kit fardamento escolar da rede básica municipal de 
ensino de Parnamirim. Vigência: 27/02/2018 a 27/02/2019; Modalidade de 
Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 40/2017; Processo 
nº 387127/2017; Contratada: PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME; 
Lote 01 no valor global de R$ 1.275.340,00 (Hum milhão, duzentos e se-
tenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais) - Fundamento Legal: Decreto 
nº 7.892/2013 e Lei nº 10.520/2002. Signatários: Fábio Sarinho Paiva - 
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos e Lorena 
Capelini pela empresa.

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS QUANT UNID MARCA VALOR
UNIT.
 (R$)

LOTE 01
01 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com

ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo. (02 ANOS)

3000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68
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ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS QUANT UNID MARCA VALOR
UNIT.
 (R$)

LOTE 01
01 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com

ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo. (02 ANOS)

3000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

02 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo. (04 ANOS)

5000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

03 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado  (06 ANOS)

6000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

04 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo. (08 ANOS)

6000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

05 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo. (TAM PP)

6000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

06 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo. (TAM P)

8000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68
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02 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo. (04 ANOS)

5000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

03 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado  (06 ANOS)

6000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

04 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo. (08 ANOS)

6000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

05 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo. (TAM PP)

6000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

06 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo. (TAM P)

8000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

07 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo. (TAM M).

10000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

08 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo. (TAM G)

10000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

09 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo (TAM GG)

6000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

10 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda. (02 ANOS).

1000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,57

11 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda (04 ANOS)

1500 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,47

12 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda (06 ANOS).

1000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,47

              



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 21 DE MARÇO DE 2018  –  5

07 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo. (TAM M).

10000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

08 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo. (TAM G)

10000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

09 Camiseta  de  mangas  curtas,  gola  careca  com
ribana medindo 2cm de largura sendo na cor azul
marinho,  confeccionada em tecido  de malha PV
(malha  fria)  com  gramatura  média  de  165g/m²
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -),  sendo  67%
poliéster  e  33%  viscose,  com  costuras  100%
overlocadas e acabamento de 1ª qualidade na cor
branca.  Detalhe  de  viés  duplo  com  tecido  da
própria malha na cor azul marinho e amarela, com
1cm de  largura  cada,  na  manga.  Logomarca  da
prefeitura de Parnamirim, impressa em serigrafia
na altura do peito no lado esquerdo (TAM GG)

6000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

8,68

10 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda. (02 ANOS).

1000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,57

11 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda (04 ANOS)

1500 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,47

12 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda (06 ANOS).

1000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,47

13 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda (08 ANOS)

2000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,47

14 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda. (TAM P)

2500 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,47

15 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda (TAM M).

3000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,47

16 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda (TAM G).

3500 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,47

17 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda (TAM GG)

1500 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,47

18 Calca com elástico na cintura em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 248g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo  na  cor  amarela,  com 1cm  de  largura  em
cada, aplicado no sentido longitudinal nas laterais
das pernas. logomarca da prefeitura impressa em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
(TAM P)

5000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

17,66

19 Calca com elástico na cintura em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 248g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo  na  cor  amarela,  com 1cm  de  largura  em
cada, aplicado no sentido longitudinal nas laterais
das pernas. logomarca da prefeitura impressa em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
(TAM M)

7000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

17,66
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13 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda (08 ANOS)

2000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,47

14 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda. (TAM P)

2500 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,47

15 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda (TAM M).

3000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,47

16 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda (TAM G).

3500 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,47

17 Bermuda  com  elástico  na  cintura,  em  helanca
100%  poliéster,  gramatura  média  de  240g/m²,
(tolerância  de  3%  para  +  ou  -)  na  cor  azul
marinho, com viés duplo na cor amarela, com 1cm
de largura cada, aplicado no sentido longitudinal
nas  laterais  das  pernas.  logomarca  da  prefeitura
impressa em serigrafia na parte da frente na perna
esquerda (TAM GG)

1500 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

9,47

18 Calca com elástico na cintura em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 248g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo  na  cor  amarela,  com 1cm  de  largura  em
cada, aplicado no sentido longitudinal nas laterais
das pernas. logomarca da prefeitura impressa em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
(TAM P)

5000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

17,66

19 Calca com elástico na cintura em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 248g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo  na  cor  amarela,  com 1cm  de  largura  em
cada, aplicado no sentido longitudinal nas laterais
das pernas. logomarca da prefeitura impressa em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
(TAM M)

7000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

17,66

20 Calca com elástico na cintura em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 248g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo  na  cor  amarela,  com 1cm  de  largura  em
cada, aplicado no sentido longitudinal nas laterais
das pernas. logomarca da prefeitura impressa em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
(TAM G)

7000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

17,66

21 Calca com elástico na cintura em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 248g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo  na  cor  amarela,  com 1cm  de  largura  em
cada, aplicado no sentido longitudinal nas laterais
das pernas. logomarca da prefeitura impressa em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
(TAM GG).

6000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

17,66

22 Short com elástico na cintura, em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 240g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo na cor amarela, com 1cm de largura cada,
aplicado no sentido longitudinal  nas  laterais  das
pernas.  logomarca  da  prefeitura  impressa  em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
Sobreposto ao short deve ter uma saia costurada
da qual deverá ser presa na lateral direita e solta
na lateral esquerda.  (02 ANOS)

1000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

11,53

23 Short com elástico na cintura, em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 240g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo na cor amarela, com 1cm de largura cada,
aplicado no sentido longitudinal  nas  laterais  das
pernas.  logomarca  da  prefeitura  impressa  em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
Sobreposto ao short deve ter uma saia costurada
da qual deverá ser presa na lateral direita e solta
na lateral esquerda. (04 ANOS)

1000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

11,53

24 Short com elástico na cintura, em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 240g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo na cor amarela, com 1cm de largura cada,
aplicado no sentido longitudinal  nas  laterais  das
pernas.  logomarca  da  prefeitura  impressa  em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
Sobreposto ao short deve ter uma saia costurada
da qual deverá ser presa na lateral direita e solta
na lateral esquerda. (06 ANOS)

1000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

11,53

25 Short com elástico na cintura, em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 240g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo na cor amarela, com 1cm de largura cada,
aplicado no sentido longitudinal  nas  laterais  das
pernas.  logomarca  da  prefeitura  impressa  em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
Sobreposto ao short deve ter uma saia costurada
da qual deverá ser presa na lateral direita e solta
na lateral esquerda. (08 ANOS)

2000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

11,53
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20 Calca com elástico na cintura em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 248g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo  na  cor  amarela,  com 1cm  de  largura  em
cada, aplicado no sentido longitudinal nas laterais
das pernas. logomarca da prefeitura impressa em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
(TAM G)

7000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

17,66

21 Calca com elástico na cintura em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 248g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo  na  cor  amarela,  com 1cm  de  largura  em
cada, aplicado no sentido longitudinal nas laterais
das pernas. logomarca da prefeitura impressa em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
(TAM GG).

6000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

17,66

22 Short com elástico na cintura, em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 240g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo na cor amarela, com 1cm de largura cada,
aplicado no sentido longitudinal  nas  laterais  das
pernas.  logomarca  da  prefeitura  impressa  em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
Sobreposto ao short deve ter uma saia costurada
da qual deverá ser presa na lateral direita e solta
na lateral esquerda.  (02 ANOS)

1000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

11,53

23 Short com elástico na cintura, em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 240g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo na cor amarela, com 1cm de largura cada,
aplicado no sentido longitudinal  nas  laterais  das
pernas.  logomarca  da  prefeitura  impressa  em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
Sobreposto ao short deve ter uma saia costurada
da qual deverá ser presa na lateral direita e solta
na lateral esquerda. (04 ANOS)

1000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

11,53

24 Short com elástico na cintura, em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 240g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo na cor amarela, com 1cm de largura cada,
aplicado no sentido longitudinal  nas  laterais  das
pernas.  logomarca  da  prefeitura  impressa  em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
Sobreposto ao short deve ter uma saia costurada
da qual deverá ser presa na lateral direita e solta
na lateral esquerda. (06 ANOS)

1000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

11,53

25 Short com elástico na cintura, em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 240g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo na cor amarela, com 1cm de largura cada,
aplicado no sentido longitudinal  nas  laterais  das
pernas.  logomarca  da  prefeitura  impressa  em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
Sobreposto ao short deve ter uma saia costurada
da qual deverá ser presa na lateral direita e solta
na lateral esquerda. (08 ANOS)

2000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

11,53

26 Short com elástico na cintura, em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 240g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo na cor amarela, com 1cm de largura cada,
aplicado no sentido longitudinal  nas  laterais  das
pernas.  logomarca  da  prefeitura  impressa  em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
Sobreposto ao short deve ter uma saia costurada
da qual deverá ser presa na lateral direita e solta
na lateral esquerda.  (TAM P)

2000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

11,53

27 Short com elástico na cintura, em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 240g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo na cor amarela, com 1cm de largura cada,
aplicado no sentido longitudinal  nas  laterais  das
pernas.  logomarca  da  prefeitura  impressa  em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
Sobreposto ao short deve ter uma saia costurada
da qual deverá ser presa na lateral direita e solta
na lateral esquerda; (TAM M)

3000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

11,53

28 Short com elástico na cintura, em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 240g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo na cor amarela, com 1cm de largura cada,
aplicado no sentido longitudinal  nas  laterais  das
pernas.  logomarca  da  prefeitura  impressa  em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
Sobreposto ao short deve ter uma saia costurada
da qual deverá ser presa na lateral direita e solta
na lateral esquerda. (TAM G)

3000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

11,53

29 Short com elástico na cintura, em helanca 100%
poliéster, gramatura média de 240g/m², (tolerância
de 3% para + ou -) na cor azul marinho, com viés
duplo na cor amarela, com 1cm de largura cada,
aplicado no sentido longitudinal  nas  laterais  das
pernas.  logomarca  da  prefeitura  impressa  em
serigrafia  na  parte  da  frente  na  perna  esquerda.
Sobreposto ao short deve ter uma saia costurada
da qual deverá ser presa na lateral direita e solta
na lateral esquerda. (TAM GG)

1000 UND

PALÁCIO
DOS

UNIFORME
S

11,53



EXTRATOS
FUNPAC

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
PROCESSO CHAMADA PÚBLICA N° 009/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 035/2018 - CONTRATANTE: 
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA/ KHALYDIA OLIVEI-
RA ABY FARAJ – OBJETO: Contratação da banda e trio DETROIT 
para apresentação no Carnaval Parnamirim Multicultural, em Pirangi do 
Norte- VALOR: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Fundamentação Le-
gal: Inexigibilidade de Licitação n° 001/2018. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) 
dias. RECURSOS: Recursos Próprios (ICMS/IPTU/FPM/IPVA). - Dotação 
Orçamentária: 13.392.012.1126 – Verão Multicultural – Do Reveillon ao 
Carnaval; a Dotação Orçamentária: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Ter-
ceiros – PJ.

Parnamirim/RN, 08 de fevereiro de 2018.

HAROLDO GOMES DA SILVA
Presidente da Fundação Parnamirim de Cultura

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
PROCESSO CHAMADA PÚBLICA N° 009/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 036/2018 - CONTRATANTE: 
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA/ANTONIO ADUIL-
IO RODRIGUES MENDES – ME – OBJETO: Contratação do cantor 
ADUILIO MENDES para apresentação no Carnaval Parnamirim Multicul-
tural, em Pirangi do Norte- VALOR: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). 
Fundamentação Legal: Inexigibilidade de Licitação n° 002/2018. VIGÊN-
CIA: 60 (sessenta) dias. RECURSOS: Recursos Próprios (ICMS/IPTU/
FPM/IPVA). - Dotação Orçamentária: 13.392.012.1126 – Verão Multicul-
tural – Do Reveillon ao Carnaval; a Dotação Orçamentária: 33.90.39.00 – 
Outros Serviços de Terceiros – PJ.

Parnamirim/RN, 08 de fevereiro de 2018.

HAROLDO GOMES DA SILVA
Presidente da Fundação Parnamirim de Cultura

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
PROCESSO CHAMADA PÚBLICA N° 009/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2018 - CONTRATANTE: 
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA/G M DE ALENCAR 
FERNANDES – ME – OBJETO: Contratação do cantor GIANNINI 
ALENCAR para apresentação no Carnaval Parnamirim Multicultural, em 
Pirangi do Norte- VALOR: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). 
Fundamentação Legal: Inexigibilidade de Licitação n° 003/2018. VIGÊN-
CIA: 60 (sessenta) dias. RECURSOS: Recursos Próprios (ICMS/IPTU/
FPM/IPVA). - Dotação Orçamentária: 13.392.012.1126 – Verão Multicul-
tural – Do Reveillon ao Carnaval; a Dotação Orçamentária: 33.90.39.00 – 
Outros Serviços de Terceiros – PJ.

Parnamirim/RN, 08 de fevereiro de 2018.

HAROLDO GOMES DA SILVA
Presidente da Fundação Parnamirim de Cultura

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
PROCESSO CHAMADA PÚBLICA N° 009/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2018 - CONTRATANTE: 
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA/VALMIR MENDONÇA 
PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - EPP – OBJETO: Contratação do 
cantor JOSÉ ORLANDO para apresentação no Carnaval Parnamirim Multi-
cultural, em Pirangi do Norte- VALOR: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Fun-
damentação Legal: Inexigibilidade de Licitação n° 004/2018. VIGÊNCIA: 
60 (sessenta) dias. RECURSOS: Recursos Próprios (ICMS/IPTU/FPM/
IPVA). - Dotação Orçamentária: 13.392.012.1126 – Verão Multicultural – 
Do Reveillon ao Carnaval; a Dotação Orçamentária: 33.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros – PJ.

Parnamirim/RN, 08 de fevereiro de 2018.

HAROLDO GOMES DA SILVA
Presidente da Fundação Parnamirim de Cultura

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
PROCESSO CHAMADA PÚBLICA N° 009/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2018 - CONTRATANTE: 
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA/X4 MUSIC PRO-
MOÇÕES LTDA – ME – OBJETO: Contratação do cantor HENRY 
FREITAS para apresentação no Carnaval Parnamirim Multicultural, em 
Pirangi do Norte- VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Fundamentação 
Legal: Inexigibilidade de Licitação n° 005/2018. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) 
dias. RECURSOS: Recursos Próprios (ICMS/IPTU/FPM/IPVA). - Dotação 
Orçamentária: 13.392.012.1126 – Verão Multicultural – Do Reveillon ao 
Carnaval; a Dotação Orçamentária: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Ter-
ceiros – PJ.

Parnamirim/RN, 08 de fevereiro de 2018.

HAROLDO GOMES DA SILVA
Presidente da Fundação Parnamirim de Cultura

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
PROCESSO CHAMADA PÚBLICA N° 009/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2018 - CONTRATANTE: 
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA/FASE PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA - ME – OBJETO: Contratação do cantor SERGYN-
HO para apresentação no Carnaval Parnamirim Multicultural, em Pirangi 
do Norte- VALOR: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Fundamentação 
Legal: Inexigibilidade de Licitação n° 006/2018. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) 
dias. RECURSOS: Recursos Próprios (ICMS/IPTU/FPM/IPVA). - Dotação 
Orçamentária: 13.392.012.1126 – Verão Multicultural – Do Reveillon ao 
Carnaval; a Dotação Orçamentária: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Ter-
ceiros – PJ.

Parnamirim/RN, 08 de fevereiro de 2018.

HAROLDO GOMES DA SILVA
Presidente da Fundação Parnamirim de Cultura
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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
PROCESSO CHAMADA PÚBLICA N° 009/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2018 - CONTRATANTE: 
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA/ PLRW SHOWS LTDA 
– OBJETO: Contratação do cantor PEDRINHO PEGAÇÃO para apresen-
tação no Carnaval Parnamirim Multicultural, em Pirangi do Norte- VALOR: 
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Fundamentação Legal: Inexigibi-
lidade de Licitação n° 007/2018. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. RECUR-
SOS: Recursos Próprios (ICMS/IPTU/FPM/IPVA). - Dotação Orçamentária: 
13.392.012.1126 – Verão Multicultural – Do Reveillon ao Carnaval; a Do-
tação Orçamentária: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ.

Parnamirim/RN, 08 de fevereiro de 2018.

HAROLDO GOMES DA SILVA
Presidente da Fundação Parnamirim de Cultura

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
PROCESSO CHAMADA PÚBLICA N° 009/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2018 - CONTRATANTE: 
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA/ ESTRELAR 
PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME – OBJETO: Contratação 
da cantora MÁRCIA FREIRE para apresentação no Carnaval Parnamirim 
Multicultural, em Pirangi do Norte- VALOR: R$ 35.000,00 (trinta e cinco 
mil reais). Fundamentação Legal: Inexigibilidade de Licitação n° 008/2018. 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. RECURSOS: Recursos Próprios (ICMS/
IPTU/FPM/IPVA). - Dotação Orçamentária: 13.392.012.1126 – Verão Mul-
ticultural – Do Reveillon ao Carnaval; a Dotação Orçamentária: 33.90.39.00 
– Outros Serviços de Terceiros – PJ.

Parnamirim/RN, 08 de fevereiro de 2018.

HAROLDO GOMES DA SILVA
Presidente da Fundação Parnamirim de Cultura

EXTRATOS
SEMEC

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 – SE-
MEC. ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, através da Secretar-
ia Municipal de Educação e Cultura; FAVORECIDO: DELTA PRODU-
TOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.676.271/0001-88. OBJETO: 
Aquisição de 1000 (mil) carteiras escolares para atender a demanda imediata 
nas escolas da rede municipal, enquanto não conclusa a licitação que tramita 
nos autos de protocolo nº 402130. VALOR: R$ 320.000,00 (trezentos e vinte 
mil reais). RECURSOS: 10.010 – Recursos Próprios vinculados à educação; 
10.022 – Transferência de Convênios – Educação; 10.058 – Transferência de 
Salário Educação. ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.52 – Equipamentos 
e Material Permanente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei 
Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

Parnamirim/RN, 15 de março de 2018. 

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL
Secretária Municipal de Educação e Cultura

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2018 SEMEC. CONTRA-
TANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / JOSÉ INÁCIO DA RO-
CHA – ME. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de transporte de passageiros por meio de Táxi Convencional, para realizar o 
translado dos alunos portadores de necessidades especiais de suas residên-
cias à escola. VALOR: Bandeira inicial - R$4,95 (quatro reais e noventa e 
cinco centavos); Tarifa de Km Rodado (Bandeira 1) - 2,95 (dois reais e no-
venta e cinco centavos); Tarifa de hora parada - R$27,00 (vinte e sete reais); 
Valor adicional para carga acima de 10kg - R$1,95 (um real e noventa e 
cinco centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. RECURSOS: 161 – Próprios 
(F.P.M./ICMS/IPTU/IPVA); 02.0610 – Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura; ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.39 – Outros Serviços de Ter-
ceiros – Pessoa Jurídica. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 41/2017; Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 15 de março de 2018.. 

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Portaria nº 084/2018 - DRH

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/
RN, no uso de suas atribuições legais e dentro das prerrogativas existentes.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, ALEX KLEIBER FREIRE DE CARVALHO, para 

o cargo de Consultor Legislativo de Gabinete de Vereador – Símbolo – CLG, 
existente nesta Casa, com lotação na Estrutura Administrativa.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ret-
roagindo seus efeitos a partir do dia 01 de março de 2018, revogados as 
disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 02 de março de 2018.

IRANI GUEDES DE MEDEIROS
Presidente

Portaria nº 085/2018 - DRH

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/
RN, no uso de suas atribuições legais e dentro das prerrogativas existentes.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar, Sheilla Cristina Cunha de Andrade, mat. 244, Direto-

ra de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação, da Câmara Municipal 
de Parnamirim para desempenhar as atividades de Assessor Contábil, pelo 
período de 01/03/2018 a 30/03/2018, enquanto o servidor Genilson José da 
Cruz, mat. 2020, encontra-se em gozo de férias.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ret-
roagindo seus efeitos a partir do dia 01 de março de 2018, revogados as 
disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 02 de março de 2018.

IRANI GUEDES DE MEDEIROS
Presidente
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