
  

PORTARIA Nº. 0644, de 21 de junho, de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Ordinária nº 1.721 de 24 de Junho de 2015, 
que aprova o Plano Municipal de Educação de Parnamirim/RN para o decê-
nio 2015/2025,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os Membros abaixo relacionados para, sob a Presidên-
cia do Primeiro, constituir a Comissão Coordenadora de Monitoramento e 
Avaliação do PME:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC
Titular: Ana Lúcia Dantas Maciel;
Suplente: Adriana Limeira de Freitas.
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM – Comissão de Educação
Titular: Ítalo de Brito Siqueira;
Suplente: Raimunda Nilda da silva Cruz.
 

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
Titular: Verônica Lígia de Medeiros Batista;
Suplente: Eliza Christina Toscano de Mendonça Brito.
 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular: Andréa de Fátima Silva de Medeiros;
Suplente: Francisco Melquíades Falcão Leal.
 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN PARNAMIRIM
Titular: Iaponira da Silva Rodrigues;
Suplente: Maria das Graças Oliveira de Souza.
 

CONSELHO TUTELAR
Titular: Paulo Florêncio Neto;
Suplente: Amanda Patricia Costa Melo.
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – COMDICA

Titular: Iranete Justino de Araújo Dantas;
Suplente: Franklinaldo Júnior da Silva.

DIRETORIA DA 2ª DIREC/PARNAMRIM
Titular: Paula Francinete Barbalho da Silva;
Suplente: Edjane Pinheiro Ribeiro.
 

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR
Titular: Evando Alves de Oliveira;
Suplente: Marco Antônio Rodrigues.
 

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL

Titular: Maria das Graças Santos;
Suplente: Renata Larissa de Paiva Ferreira.
 

COORDENADORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA

Titular: Júlio Cesar Dantas de Araújo;
Suplente: Lidiane Carla de Moura.
 

DIRETORIA DO SINTSERP
Titular: Alexander de Brito Barbosa;
Suplente: Maria Vilma Leão.
 

REPRESENTANTES DAS ESCOLAS PARTICULARES
COLÉGIO PH3
Titular: Paulo Henrique Alves.

COLÉGIO ÍCARO
Suplente: Davi Martins Pereira.
 

 PRESIDENTE DA UMES
Titular: Joyce Dantas Galdino;
Suplente: Pedro Lucas Gorki Azevedo Oliveira.
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – 
SEPLAF

Titular: Francisco Carlos Dionízio de Lima;
Suplente: Nayara Grazielly Silva Pinheiro.
 

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

Publique-se e Cumpra-se

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
 

ANO VIII– Nº 2551 – PARNAMIRIM, RN, 26 DE JUNHO DE 2018 – R$ 0,50

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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PORTARIA Nº. 0645, de 21 de junho, de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Ordinária nº 1.721 de 24 de Junho de 2015, 
que aprova o Plano Municipal de Educação de Parnamirim/RN para o decê-
nio 2015/2025, Resolve:

Art.1º. Designar os Membros abaixo relacionados para sob a Presidên-
cia do Primeiro, constituir a equipe técnica de acompanhamento, monitora-
mento e avaliação do Plano Municipal de Educação - PME:

 
 a) Ana Lúcia de Oliveira Dantas Maciel;
 b) José Lúcio de Araújo Barros Filho;
 c) Adriana Limeira de Freitas;
 d) Alcione Flávia Flaviana das Oliveiras Peixoto;
 e) Paulo Marcelo Moura Gomes;
 f) Luciene Ferreira de Paiva;
 g) Maria Marliete Farias;
 h) Francisca Lopes Santiago de Costa;
 i) Júlio Cézar Dantas de Araújo;
 j) Lidiane Carla de Moura;
 k) Ana Nery Rodrigues Bezerra Freire;
 l) Russiane da Costa Caxias;
 m) Marco Antônio Rodrigues;

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

Publique-se e Cumpra-se

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº 0646, de 21 de junho, de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso das 
atribuições legais e de conformidade a Lei nº 1.638, de 25 de novembro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder à Professora, da Rede Municipal de Ensino, deste Mu-
nicípio, ARACY GOMES DE ASSIS SILVA o valor de R$ 2.950,00  (dois 
mil, novecentos e cinquenta reais), correspondente a 05 (cinco) diárias de via-
gem ao Rio de Janeiro/RJ, que ocorrerá no período de 29 de junho a 04 de julho 
do corrente ano, para custear as despesas decorrentes da referida viagem, a fim 
de participar do 20º Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens, bem como 
receber o Prêmio do 2º lugar como Melhor Programa de incentivo a Leitura.

 
ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

PORTARIA Nº 0647, de 21 de junho, de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso das 
atribuições legais e de conformidade a Lei nº 1.638, de 25 de novembro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder à Professora, da Rede Municipal de Ensino, deste 
Município, ANGÉLICA FERNANDES DE OLIVEIRA VITALINO o 
valor de R$ 2.950,00  (dois mil, novecentos e cinquenta reais), correspon-
dente a 05 (cinco) diárias de viagem ao Rio de Janeiro/RJ, que ocorrerá no 
período de 29 de junho a 04 de julho do corrente ano, para custear as despe-
sas decorrentes da referida viagem, a fim de participar do 20º Salão FNLIJ 
do Livro para Crianças e Jovens, bem como receber o Prêmio do 2º lugar 
como Melhor Programa de incentivo a Leitura.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIAS
SEARH

PORTARIA N° 039/2018 – GAB/SEARH, de 06 de Junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOS 
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar a servidora ADRIANA MOURA ACIOLE FREIRE, 
matrícula Nº 11231, CPF n° 024.392.754-17 para, sem prejuízo de suas atri-
buições, FISCALIZAR as Ordens de Compras oriundas das ARP’s – Atas de 
Registro de Preços abaixo listadas, celebradas pela Prefeitura Municipal de 
Parnamirim, através da Secretaria Municipal da Administração e dos Recur-
sos Humanos – SEARH:

ATA DE

REGISTRO

DE PREÇO

Nº.:

PREGÃ

O N.º

EMPRESA

CONTRATADA
OBJETO

VIGÊNCIA

11/2017 66/2016
COMERCIAL J.A LTDA

CNPJ: 01.653.918/0001-00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSUMO,  INFORMÁTICA  E
LIMPEZA  DESTINADA  À
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
TRIBUTAÇÃO

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 18
DE ABRIL DE

2017

027/2017 25/2017

AMARANTE COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES

LTDA
CNPJ: 04.731.614/0001-02

AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A
TODAS  AS  SECRETARIAS
MUNICIPAIS

01 (UM) ANO A
PARTIR DE10

DE
NOVEMBRO

DE 2017

028/2017 25/2017
MICRON GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ: 11.517.200/0001-31

AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A
TODAS  AS  SECRETARIAS
MUNICIPAIS

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 10

DE
NOVEMBRO

DE 2017

029/2017 25/2017
CAVALCANTE & CIA

LTDA
CNPJ: 10.665.938/0001-01

AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A
TODAS  AS  SECRETARIAS
MUNICIPAIS

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 10

DE
NOVEMBRO

DE 2017

030/2017 25/2017
FD COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 70.026.240/0001-40

AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A
TODAS  AS  SECRETARIAS
MUNICIPAIS

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 10

DE
NOVEMBRO

DE 2017

31/2017 28/2017
JOAQUIM F. NETO

EIRELI
CNPJ: 40.783.060/0001-42

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA  DESTINADOS  PARA
AS DIVERSAS SECRETARIS DO
MUNICIPIO  DE
PARNAMIRIM/RN

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 27

DE
NOVEMBRO

DE 2017

32/2017 28/2017
CLARIT COMERCIO

EIRELI – EPP
CNPJ: 02.898.970/0001-27

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA  DESTINADOS  PARA
AS DIVERSAS SECRETARIS DO
MUNICIPIO  DE
PARNAMIRIM/RN

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 27

DE
NOVEMBRO

DE 2017

33/2017 28/2017

RCP COMÉRCIO DE
ELETRODOMÉSTICOS

EIRELI - EPP
CNPJ: 28.031.958/0001-69

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA  DESTINADOS  PARA
AS  DIVERSAS  SECRETARIAS
DO  MUNICÍPIO  DE
PARNAMIRIM/RN

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 27

DE
NOVEMBRO

DE 2017

13/2018 01/2018

JOSE GUALBERTO
ALVES DE ANDRADE-

ME
CNPJ: 11.935.699/0001-06

FORNECIMENTO  DE  AGUA
MINERAL  ACONDICIONADA
EM  GARRAFÕES  DE  20
LITROS,  DESTINADA  ÀS
SECRETARIAS  DO  MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM/RN

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 02

DE
FEVEREIRO

DE 2018
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Art. 2° Na fiscalização serão observados:
 n) O recebimento dos produtos listados na DANFE – Documento 

Auxiliar da NF-e, mediante conferência e comparação entre os quantitativos 
e valores ali constantes com aqueles mencionados na Ordem de Compra;

 o) Acompanhamento o saldo restante da Ata de Registro de Pre-
ço- ARP, após o recebimento dos produtos e antes da solicitação da nova 
Ordem de Compra.

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor 
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

 a) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
 b) Possuir condição que enseje conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 4° A atribuição de FISCALIZAR as Ordens de Compras oriundas 
das ARP’s – Atas de Registro de Preços não serão remuneradas, nem poderá 
ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

Portaria nº 418/2018-SEARH

Parnamirim/RN, 20 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS 
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Remanejar o servidor JOAO PONCIANO DE MACEDO NETO, ma-
trícula nº 12802, Motorista, atualmente lotado na Secretaria Municipal de 
Administração e dos Recursos Humanos - SEARH, para a Secretaria Muni-
cipal de Saúde – SESAD, retroagindo seus efeitos a 01/06/2018.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Portaria nº 425/2018-SEARH

Parnamirim/RN, 21 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS 
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a redução de carga horária concedida por meio do 
processo de nº 351138;

 Considerando as informações contidas no Memorando nº 1452, 
de 21 de dezembro de 2016, oriundo da Coordenadoria de Gestão de Pessoas;

 Considerando, por fim, o lapso temporal entre a data da conces-
são da redução de carga horária e a data da emissão desta portaria;

RESOLVE:

Conceder a servidora MICHELLE SOUSA CUNHA BANDIERINI, 
matrícula n° 11605, Farmacêutica Bioquímica, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, redução de carga horária de 40 (quarenta) horas para 20 (vinte) 
horas, retroagindo seus efeitos a 01/06/2017.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

PORTARIAS
SEMAS

PORTARIA N° 036/2018 

SEMAS, 20 de junho de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, no uso 
de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE:

Art. 1° Designar o servidor JANDERSON RIBEIRO DE SOUZA E 
SILVA, matrícula N° 8452 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a 
função de Gestor da ordem de serviço abaixo listado, celebrados pela Pre-
feitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social – SEMAS:

ATA DE

REGISTRO

DE PREÇO

Nº.:

PREGÃ

O N.º

EMPRESA

CONTRATADA
OBJETO

VIGÊNCIA

11/2017 66/2016
COMERCIAL J.A LTDA

CNPJ: 01.653.918/0001-00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSUMO,  INFORMÁTICA  E
LIMPEZA  DESTINADA  À
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
TRIBUTAÇÃO

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 18
DE ABRIL DE

2017

027/2017 25/2017

AMARANTE COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES

LTDA
CNPJ: 04.731.614/0001-02

AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A
TODAS  AS  SECRETARIAS
MUNICIPAIS

01 (UM) ANO A
PARTIR DE10

DE
NOVEMBRO

DE 2017

028/2017 25/2017
MICRON GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ: 11.517.200/0001-31

AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A
TODAS  AS  SECRETARIAS
MUNICIPAIS

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 10

DE
NOVEMBRO

DE 2017

029/2017 25/2017
CAVALCANTE & CIA

LTDA
CNPJ: 10.665.938/0001-01

AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A
TODAS  AS  SECRETARIAS
MUNICIPAIS

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 10

DE
NOVEMBRO

DE 2017

030/2017 25/2017
FD COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 70.026.240/0001-40

AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A
TODAS  AS  SECRETARIAS
MUNICIPAIS

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 10

DE
NOVEMBRO

DE 2017

31/2017 28/2017
JOAQUIM F. NETO

EIRELI
CNPJ: 40.783.060/0001-42

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA  DESTINADOS  PARA
AS DIVERSAS SECRETARIS DO
MUNICIPIO  DE
PARNAMIRIM/RN

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 27

DE
NOVEMBRO

DE 2017

32/2017 28/2017
CLARIT COMERCIO

EIRELI – EPP
CNPJ: 02.898.970/0001-27

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA  DESTINADOS  PARA
AS DIVERSAS SECRETARIS DO
MUNICIPIO  DE
PARNAMIRIM/RN

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 27

DE
NOVEMBRO

DE 2017

33/2017 28/2017

RCP COMÉRCIO DE
ELETRODOMÉSTICOS

EIRELI - EPP
CNPJ: 28.031.958/0001-69

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA  DESTINADOS  PARA
AS  DIVERSAS  SECRETARIAS
DO  MUNICÍPIO  DE
PARNAMIRIM/RN

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 27

DE
NOVEMBRO

DE 2017

13/2018 01/2018

JOSE GUALBERTO
ALVES DE ANDRADE-

ME
CNPJ: 11.935.699/0001-06

FORNECIMENTO  DE  AGUA
MINERAL  ACONDICIONADA
EM  GARRAFÕES  DE  20
LITROS,  DESTINADA  ÀS
SECRETARIAS  DO  MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM/RN

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 02

DE
FEVEREIRO

DE 2018

046/2017 19/2017
NACIONAIS VEÍCULOS

E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.770.238/0001-57

AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULOS
AUTOMOTORES  DE
FABRICAÇÃO  NACIONAL,
VISANDO  A  SUBSTITUIÇÃO
GRADATIVA DA FROTA,  PARA
ATENDER  AS  NECESSIDADES
DAS  SECRETARIAS
MUNICIPAIS

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 30

DE
NOVEMBRO

DE 2017

047/2017 19/2017

FORD MOTOR
COMPANY BRASIL

LTDA
CNPJ: 03.470.727/0016-07

AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULOS
AUTOMOTORES  DE
FABRICAÇÃO  NACIONAL,
VISANDO  A  SUBSTITUIÇÃO
GRADATIVA DA FROTA,  PARA
ATENDER  AS  NECESSIDADES
DAS  SECRETARIAS
MUNICIPAIS

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 30

DE
NOVEMBRO

DE 2017

048/2017 19/2017
TOP CAR VEÍCULOS E

LOCADORA LTDA
CNPJ: 01.122.617/0001-42

AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULOS
AUTOMOTORES  DE
FABRICAÇÃO  NACIONAL,
VISANDO  A  SUBSTITUIÇÃO
GRADATIVA DA FROTA,  PARA
ATENDER  AS  NECESSIDADES
DAS  SECRETARIAS
MUNICIPAIS

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 30

DE
NOVEMBRO

DE 2017

049/2017 19/2017
REUNIDAS VEÍCULOS E

SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.365.912/0001-92

AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULOS
AUTOMOTORES  DE
FABRICAÇÃO  NACIONAL,
VISANDO  A  SUBSTITUIÇÃO
GRADATIVA DA FROTA,  PARA
ATENDER  AS  NECESSIDADES
DAS  SECRETARIAS
MUNICIPAIS

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 30

DE
NOVEMBRO

DE 2017

12/2018 02/2018
JOAQUIM F NETO

EIRELI
CNPJ: 40.783.060/0001-42

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE
CONFECÇÃO  DE  MATERIAIS
GRÁFICOS,  DESTINADOS  ÀS
SECRETARIAS  DO  MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM/RN

01 (UM) ANO A
PARTIR DE 21

DE
FEVEREIRO

DE 2018



        
4 – DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 26 DE JUNHO DE 2018

Art. 2º O Gestor da ordem de serviço possui competência para: 

 a) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que 
foi pactuado;

 b) Sugerir eventuais modificações contratuais;
 c) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
 d) Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à 

alteração no projeto, prorrogação dos prazos, a publicação dos extratos, a 
verificação da manutenção das condições de habilitação, informar dotações 
orçamentárias entre demais providências afins;

 e) Manter a secretária da respectiva pasta informando de todas as 
ocorrências relativas ao contrato, com o auxílio do fiscal do contrato, para 
adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecu-
ção parcial ou total do contrato nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os 
requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art.3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor ora 
designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

 c) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
 d) Figurar como pregoeiro ou ser membro da comissão de licitação;
 e) Possuir condições que enseje conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como Fiscal de Contrato. 

Art.4° A atribuição do Gestor do(s) Contrato (s) não será remunerada, 
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos a 1° de janeiro de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social

PORTARIA N° 037/2018

SEMAS, 20 de junho de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, no uso 
de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE:

Art. 1° Designar o servidor JANDERSON RIBEIRO DE SOUZA E SIL-
VA, matrícula N° 8452 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de 
Gestor da ordem de serviço abaixo listado, celebrados pela Prefeitura Municipal 
de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS:

Art. 2º O Gestor da ordem de serviço possui competência para: 

 f) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que 
foi pactuado;

 g) Sugerir eventuais modificações contratuais;
 h) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
 i) Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à 

alteração no projeto, prorrogação dos prazos, a publicação dos extratos, a 
verificação da manutenção das condições de habilitação, informar dotações 
orçamentárias entre demais providências afins;

 j) Manter a secretária da respectiva pasta informando de todas as 
ocorrências relativas ao contrato, com o auxílio do fiscal do contrato, para 
adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecu-
ção parcial ou total do contrato nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os 
requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art.3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor ora 
designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

 f) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
 g) Figurar como pregoeiro ou ser membro da comissão de licitação;
 h) Possuir condições que enseje conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como Fiscal de Contrato. 

Art.4° A atribuição do Gestor do(s) Contrato (s) não será remunerada, 
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos a 1° de janeiro de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social

PORTARIA N° 038/2018 

SEMAS, 20 de junho de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, no uso 
de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE:

Art. 1° Designar a servidora ADRIANA SILVA DAMASCENO, matrí-
cula N° 7453 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Fiscal 
da ordem de serviço abaixo listado, celebrado pela Prefeitura Municipal de 
Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS:

Ordem de serviço nº Empresa Objeto 

299/2018

RF SERVIÇOS DE 
CONFECÇÕES EIRELI . CNPJ 
Nº 13.587.119/0001-54.

Prestação de serviços de 
confecções de camisetas, 
lixeirinhas de TNT e 
bonés destinados á 
SEMAS para ações de 
mobilização a serem 
realizadas pelas ações 
estratégicas do PETI- 
AEPETI. Pregão 
eletrônico 15/2018.

Ordem de serviço nº Empresa Objeto 

300/2018

GLOBAL BANDEIRAS 

EIREILI – CNPJ Nº 

21.280.962/0001-11

Prestação de serviços de 

confecções de camisetas, 

lixeirinhas de TNT e bonés 

destinados á SEMAS para 

ações de mobilização a 

serem realizadas pelas ações 

estratégicas do PETI- 

AEPETI. Pregão eletrônico 

15/2018.



       

Art. 2° - O fiscal de ordem de serviço possui competência para: 

 a) Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista 
garantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas;

 b) Fiscalizar se a contratada mantém durante a vigência do Con-
trato, as condições de habilitação para contratar com a administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 c) Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos;
 d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contrato, 
facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos do-
cumentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA;

 e) Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às 
instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusiva-
mente para o fornecimento do material;

 f) Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na inexe-
cução parcial ou total do objeto contrato, para que sejam adotadas as provi-
dências cabíveis;

 g) Rejeitar, no todos ou em parte, serviço ou fornecimento execu-
tado em desacordo com o Contrato;

 h) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regulariza-
ção das faltas ou defeitos observados;

 i) Manter a Secretária Municipal de Assistência Social informada 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimen-
to administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do 
contrato nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e 
seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art.3° A atribuição do Fiscal de Contrato não será remunerada. 

Esta portaria entra em vigor, retroativo a  data de 08 de junho de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social

PORTARIA N° 039/2018 

SEMAS, 20 de junho de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, no uso 
de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE:

Art. 1° Designar a servidora ADRIANA SILVA DAMASCENO, 
matrícula N° 7453 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a fun-
ção de Fiscal da ordem de serviço abaixo listado, celebrado pela Prefei-
tura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social – SEMAS:

Art. 2° - O fiscal de ordem de serviço possui competência para: 

 a) Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista 
garantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas;

 b) Fiscalizar se a contratada mantém durante a vigência do 
Contrato, as condições de habilitação para contratar com a administração 
Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regulari-
dade fiscal;

 c) Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos;
 d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contrato, 
facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos do-
cumentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA;

 e) Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às 
instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusiva-
mente para o fornecimento do material;

 f) Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na inexe-
cução parcial ou total do objeto contrato, para que sejam adotadas as provi-
dências cabíveis;

 g) Rejeitar, no todos ou em parte, serviço ou fornecimento execu-
tado em desacordo com o Contrato;

 h) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regulariza-
ção das faltas ou defeitos observados;

 i) Manter a Secretária Municipal de Assistência Social informada 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimen-
to administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do 
contrato nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e 
seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art.3° A atribuição do Fiscal de Contrato não será remunerada. 

Esta portaria entra em vigor, retroativo a data de 08 de junho de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social
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Ordem de serviço nº Empresa Objeto 

299/2018
RF SERVIÇOS DE 
CONFECÇÕES EIRELI . 
CNPJ Nº 13.587.119/0001-54.

Prestação de serviços de 
confecções de camisetas, 
lixeirinhas de TNT e bonés 
destinados á SEMAS para ações 
de mobilização a serem 
realizadas pelas ações 
estratégicas do PETI- AEPETI. 
Pregão eletrônico 15/2018.

Ordem de serviço nº Empresa Objeto 

300/2018

GLOBAL

BANDEIRAS

EIREILI – CNPJ Nº

21.280.962/0001-11

Prestação de serviços de confecções

de camisetas, lixeirinhas de TNT e 

bonés destinados á SEMAS para 

ações de mobilização a serem 

realizadas pelas ações estratégicas 

do PETI- AEPETI. Pregão 

eletrônico 15/2018.
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PORTARIAS
SESAD

PORTARIA N° 73/2018 - SESAD, de 19 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar o servidor UBIRANI TAVARES DA SILVA, matrícula 
N° 8118, CPF N° 030.768.724-43 para, sem prejuízo de suas atribuições, 
exercer as funções de Gestor e Fiscal dos Contratos abaixo listados, celebra-
do pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal 
de Saúde – SESAD.

Art. 2° O Gestor e Fiscal do contrato possui competência para: 
 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-

rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 
 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-

to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na ine-
xecução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, o imóvel em desacordo com o Contrato; 
 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados;

 Manter o Secretário Municipal da Saúde informado de todas as 

ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento administra-
tivo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, nos 
termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos 
da Lei de Licitações. 

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor 
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento: 

 a) Ser responsável pela execução do próprio contrato; 
 b) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
 c) Possuir condição que enseje conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como Gestor e Fiscal de Contrato.

Art. 4º As atribuições de Gestor e Fiscal de Contratos Administrativos 
não serão remuneradas.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação, com 
efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2018.

SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal 

CONTRATO Nº CONTRATADO(A) OBJETO

11/2018
DENTALMED COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ/MF N° 16.826.043/0001-60

Constitui objeto deste instrumento o fornecimento de
Equipamentos Médico Hospitalares, itens 1, 5, 12, 17, 22, 23, 29,

34 e 38, contidas na Ata de Registro de Preço do Pregão
Presencial Nº 031/2016 da Prefeitura de São José de Mipibu/RN,

na condição carona.

12/2018
CRM COMERCIAL LTDA

CNPJ/MF N° 16.826.043/0001-60

Constitui objeto deste instrumento o fornecimento de
Equipamentos Médico Hospitalares, itens 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15,
16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 41 e 46, contidas na Ata de

Registro de Preço do Pregão Presencial Nº 031/2016 da
Prefeitura de São José de Mipibu/RN, na condição carona.

019/2018
KV BEZERRA - ME

CNPJ/MF N° 05.587.629/0001-01

Constitui objeto deste instrumento o fornecimento de
Eletrodomésticos e Mobiliários, itens 02, 03, 05, 06, 08, 11, 13, e
15, contidas na Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial Nº
010/2017 da Prefeitura de São José de Mipibu/RN, na condição

carona.

044/2018
JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS

LTDA - EPP
CNPJ/MF N° 15.464.751/0001-36

Constitui objeto deste instrumento a aquisição de 06 aparelhos de
ar condicionado, tipo Split 24.000Btus, com etiqueta de

eficiência energética, visando atender as necessidades do CER –
Centro Especializado em Reabilitação, conforme especificações
contidas no Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 39/2017.

045/2018
COMÉRCIO DE MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS E

INFORMÁTICA MALHEIROS
CNPJ/MF: 40.761.843/0001-25

Constitui objeto deste instrumento a aquisição de 12 aparelhos de
ar condicionado, tipo Split 18.000Btus, com etiqueta de

eficiência energética, visando atender as necessidades do CER –
Centro Especializado em Reabilitação, conforme especificações
contidas no Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 39/2017.

046/2018
TACARUNA COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF: 05.040.156/0001-10

Constitui objeto deste instrumento a aquisição de 28 aparelhos de
ar condicionado, tipo Split 12.000Btus, com etiqueta de

eficiência energética, visando atender as necessidades do CER –
Centro Especializado em Reabilitação, conforme especificações
contidas no Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 39/2017.



       
PORTARIA N° 74/2018 - SESAD, de 19 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE: 
Art.1º Designar a servidora ANA CRISTINA DUARTE F. SIDRIM, matrí-

cula n° 8474, CPF: 871.403.784-87 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer 
a função de Gestora dos Contratos listados abaixo, celebrados pela Prefeitura Mu-
nicipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Saúde – SESAD.

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:

 Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que foi 
pactuado;

 Sugerir eventuais modificações contratuais;
 Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço, se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
 Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à altera-

ção no projeto, prorrogação dos  prazos,  a  publicação  dos extratos,  a  veri-
ficação  da  manutenção  das  condições  de  habilitação,  informar dotações 
orçamentárias entre  demais providências afins;

 Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do Fiscal do 
Contrato, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando 
ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato nos termos dos arts. 
77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de 
Licitações.

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor 
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

 
 Ser responsável pela execução do próprio contrato;
 Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
 Possuir condição que enseje conflito de interesses que importem 

em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 4° A atribuição do Gestor do(s) Contrato(s) não será remunerada, 
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efei-
tos retroativos a 02 de abril de 2018.

SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N° 075/2018 – SESAD -19 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar o servidor UBIRANI TAVARES DA SILVA, matrícula N° 
8118, CPF N° 030.768.724-43 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a 
função de Fiscal dos contratos abaixo listados, celebrados pela Prefeitura Munici-
pal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Saúde – SESAD:
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CONTRATO Nº CONTRATADO(A) OBJETO

061/2018 CIRURGICA BEZERRA LTDA
CNPJ Nº 02.800.122/0001-98

Aquisição de SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, itens 8, 11 e
16, para atender as necessidades da Unidade de Pronto

Atendimento do Município de Parnamirim/RN. Processo
Licitatório Nº 054/2017 Pregão Eletrônico.

062/2018 NUTRIR SAÚDE STORE LTDA
CNPJ Nº 05.818.747/0001-75

Aquisição de SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, itens 3, 9, 14
e 15, para atender as necessidades da Unidade de Pronto
Atendimento do Município de Parnamirim/RN. Processo

Licitatório Nº 054/2017 Pregão Eletrônico.

063/2018

SPE DISTRIBUIDORA E
REPRESENTAÇÕES EIRELLE - ME

CNPJ Nº 63.556.427/0001-90

Aquisição de SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, itens 13 e 17,
para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento

do Município de Parnamirim/RN. Processo Licitatório Nº
054/2017 Pregão Eletrônico.

064/2018
VITALE COMÉRCIO LTDA
CNPJ Nº 07.160.019/0001-44

Aquisição de SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, item07, para
atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento do

Município de Parnamirim/RN. Processo Licitatório Nº 054/2017
Pregão Eletrônico.

065/2018

MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 07.032.320/0001-72

Aquisição de SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, itens 01, 02,
04, 05, 10, 12 e 18, para atender as necessidades da Unidade de
Pronto Atendimento do Município de Parnamirim/RN. Processo

Licitatório Nº 054/2017 Pregão Eletrônico.

068/2018
CIRURGICA BEZERRA
DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ Nº 02.800.122/0001-98

Aquisição de SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, itens 01, 02 E
05,constantes na ARP 15/2018 para atender as necessidades dos
filhos das mães soropositivas assistidas pelo SAE do Município

de Parnamirim/RN. Processo Licitatório Nº 023/2017 Pregão
Eletrônico.

069/2018
WT DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 02.800.122/0001-98

Aquisição de SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, itens 03 E 04,
constantes na ARP 14/2018 para atender as necessidades dos

filhos das mães soropositivas assistidas pelo SAE do Município
de Parnamirim/RN. Processo Licitatório Nº 023/2017 Pregão

Eletrônico.
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Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para: 

 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-
rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 

 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-
to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às insta-
lações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusivamente 
para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na ine-
xecução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados;

 Manter o Secretário Municipal de Saúde informado de todas as 
ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento adminis-
trativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, 
nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguin-

tes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 3º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será re-
munerada.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação, com 
efeitos retroativos a 02 de abril de 2018.

SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N° 76/2018 - SESAD, de 20 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar o servidor CESAR ALEXANDRE FERNANDES, 
matrícula n° 14286, CPF: 897.892.614-20 para, sem prejuízo de suas 
atribuições, exercer a função de Gestor do Contrato listado abaixo, ce-
lebrados pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria 
Municipal de Saúde – SESAD.

CONTRATO Nº CONTRATADO(A) OBJETO

061/2018 CIRURGICA BEZERRA LTDA
CNPJ Nº 02.800.122/0001-98

Aquisição de SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, itens 8, 11 
e 16, para atender as necessidades da Unidade de Pronto 
Atendimento do Município de Parnamirim/RN. Processo 
Licitatório Nº 054/2017 Pregão Eletrônico.

062/2018 NUTRIR SAÚDE STORE
LTDA

CNPJ Nº 05.818.747/0001-75

Aquisição de SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, itens 3, 9,
14 e 15, para atender as necessidades da Unidade de Pronto
Atendimento  do  Município  de  Parnamirim/RN.  Processo
Licitatório Nº 054/2017 Pregão Eletrônico.

063/2018
SPE DISTRIBUIDORA E

REPRESENTAÇÕES EIRELLE
- ME

CNPJ Nº 63.556.427/0001-90

Aquisição de SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, itens 13 e
17,  para  atender  as  necessidades  da  Unidade  de  Pronto
Atendimento  do  Município  de  Parnamirim/RN.  Processo
Licitatório Nº 054/2017 Pregão Eletrônico.

064/2018 VITALE COMÉRCIO LTDA
CNPJ Nº 07.160.019/0001-44

Aquisição  de  SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS,  item 07,
para  atender  as  necessidades  da  Unidade  de  Pronto
Atendimento  do  Município  de  Parnamirim/RN.  Processo
Licitatório Nº 054/2017 Pregão Eletrônico.

065/2018
MEDICAL CENTER

COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 07.032.320/0001-72

Aquisição  de  SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS,  itens  01,
02,  04,  05,  10,  12  e  18,  para  atender  as  necessidades  da
Unidade  de  Pronto  Atendimento  do  Município  de
Parnamirim/RN.  Processo  Licitatório  Nº  054/2017  Pregão
Eletrônico.

068/2018
CIRURGICA BEZERRA
DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ Nº 02.800.122/0001-98

Aquisição  de  SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS,  itens  01,
02  E  05,  constantes  na  ARP  15/2018  para  atender  as
necessidades dos filhos das mães soropositivas assistidas pelo
SAE do Município de Parnamirim/RN. Processo Licitatório
Nº 023/2017 Pregão Eletrônico.

069/2018 WT DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 02.800.122/0001-98

Aquisição de SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, itens 03 E
04, constantes na ARP 14/2018 para atender as necessidades
dos  filhos  das  mães  soropositivas  assistidas  pelo  SAE  do
Município  de  Parnamirim/RN.  Processo  Licitatório  Nº
023/2017 Pregão Eletrônico.



       

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:

 Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que foi 
pactuado;

 Sugerir eventuais modificações contratuais;
 Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço, se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
 Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à altera-

ção no projeto, prorrogação dos  prazos,  a  publicação  dos extratos,  a  veri-
ficação  da  manutenção  das  condições  de  habilitação,  informar dotações 
orçamentárias entre  demais providências afins;

 Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de to-
das as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a ine-
xecução parcial ou total do contrato nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos 
os requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor 
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

 Ser responsável pela execução do próprio contrato;
 Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
 Possuir condição que enseje conflito de interesses que importem 

em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 4° A atribuição do Gestor do(s) Contrato(s) não será remunerada, 
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efei-
tos retroativos a 22 de março de 2018.

SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N° 77/2018–SESAD

Parnamirim/RN, 20 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar os servidores CESAR ALEXANDRE FERNANDES, 
matrícula n° 14.286, CPF: 897.892.614-20, JOSÉ ALUÍZIO DE OLI-
VEIRA MAIA, matrícula Nº 12.261, CPF Nº 274.131.958-87 e ÂNGELO 
MEIRES DA ROCHA, matrícula n° 1.701, CPF: 221.988.574-72 para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercerem a função de Fiscais do contrato abai-
xo listado, celebrados pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da 
Secretaria Municipal de Saúde – SESAD:

Art. 2° Os fiscais dos contratos possuem competência para: 

 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-
rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 

 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-
to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às insta-
lações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusivamente 
para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na ine-
xecução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados;

 Manter o Secretário Municipal de Saúde informado de todas as 
ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento administra-
tivo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, nos 
termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos 
da Lei de Licitações. 

Art. 3º As atribuições dos Fiscais de Contratos Administrativos não se-
rão remuneradas.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação com efei-
tos retroativos a 22 de março de 2018.

SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N° 78/2018 - SESAD, de 20 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar a servidora ANGELA DA TRINDADE LEAL, matrícula 
n° 8421, CPF: 035.014.794-92 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer 
a função de Gestora dos Contratos listados abaixo, celebrados pela Prefeitura 
Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Saúde – SESAD.
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CONTRATO Nº CONTRATADO(A) OBJETO

053/2018 JOSÉ GUALBERTO ALVES DE
ANDRADE - ME

CNPJ Nº 11.935.699/0001-96

Fornecimento de água mineral 
aconcionada em garrafões de 20 
litros destinados à SESAD – 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Parnamirim/RN. Pregão Eletrônico 
Nº 01/2018.

CONTRATO Nº EMPRESA CONTRATADA OBJETO

053/2018 JOSÉ GUALBERTO ALVES
DE ANDRADE - ME

CNPJ Nº 11.935.699/0001-96

Fornecimento de água mineral 
aconcionada em garrafões de 20 
litros destinados à SESAD – 
Secretaria Municipal de Saúde de
Parnamirim/RN. Pregão 
Eletrônico Nº 01/2018.
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Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:

 Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que foi 
pactuado;

 Sugerir eventuais modificações contratuais;
 Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço, se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
 Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à altera-

ção no projeto, prorrogação dos  prazos,  a  publicação  dos extratos,  a  veri-
ficação  da  manutenção  das  condições  de  habilitação,  informar dotações 
orçamentárias entre  demais providências afins;

 Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de to-
das as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a ine-
xecução parcial ou total do contrato nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos 
os requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor 
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

 Ser responsável pela execução do próprio contrato;
 Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
 Possuir condição que enseje conflito de interesses que importem 

em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 4° A atribuição do Gestor do(s) Contrato(s) não será remunerada, 
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efei-
tos retroativos a 09 de março de 2018.

SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N° 079/2018 – SESAD - 20 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar a servidora SUZANNA KIMBERLLY DE MORAIS 
SILVA, matrícula N° 11.385, CPF N° 069.537.294-73 para, sem prejuízo de 
suas atribuições, exercer a função de Fiscal dos contratos abaixo listados, 
celebrados pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria 
Municipal de Saúde – SESAD:

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para: 
 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-

rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 
 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-

to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 

CONTRATO Nº CONTRATADO(A) OBJETO

048/2018 AR COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELE - ME

CNPJ Nº 18.710.690/0001-38

Aquisição de EQUIPAMENTOS para atender as necessidades do
Setor de Nutrição e Dietética do Hospital e Maternidade Divina
Amor,  Município  de  Parnamirim/RN.  Pregão  Eletrônico
046/2017.

049/2018 BR/SP COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ Nº 19.860.197/0001-67

Aquisição de EQUIPAMENTOS para atender as necessidades do
Setor de Nutrição e Dietética do Hospital e Maternidade Divina
Amor,  Município  de  Parnamirim/RN.  Pregão  Eletrônico
046/2017.

050/2018
DOMÍNIO COMÉRCIO DE

EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
CNPJ Nº 18.527.195/0001-98

Aquisição de EQUIPAMENTOS para atender as necessidades do
Setor de Nutrição e Dietética do Hospital e Maternidade Divina
Amor,  Município  de  Parnamirim/RN.  Pregão  Eletrônico
046/2017.

066/2018
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA-

ME
CNPJ Nº 13.626.917/0001-48

Aquisição de EQUIPAMENTOS, itens 01, 03 e 04, para atender
as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital
e  Maternidade  Divina  Amor,  Município  de  Parnamirim/RN.
Pregão Eletrônico 003/2018.

067/2018

LABMEDIC COMÉRCIO E
MANUTENÇÃO DE

EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA -
ME

CNPJ Nº 21.947.632/0001-37

Aquisição  de  EQUIPAMENTOS,  item  02,  para  atender  as
necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital e
Maternidade Divina Amor, Município de Parnamirim/RN. Pregão
Eletrônico 003/2018.

CONTRATO Nº CONTRATADO(A) OBJETO

048/2018 AR COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS

EIRELE - ME
CNPJ Nº

18.710.690/0001-38

Aquisição de EQUIPAMENTOS para 
atender as necessidades do Setor de 
Nutrição e Dietética do Hospital e 
Maternidade Divina Amor, Município 
de Parnamirim/RN. Pregão Eletrônico 
046/2017.

049/2018 BR/SP COMÉRCIO E
SERVIÇOS

CNPJ Nº
19.860.197/0001-67

Aquisição de EQUIPAMENTOS para 
atender as necessidades do Setor de 
Nutrição e Dietética do Hospital e 
Maternidade Divina Amor, Município 
de Parnamirim/RN. Pregão Eletrônico 
046/2017.

050/2018
DOMÍNIO COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS

EIRELI - EPP
CNPJ Nº

18.527.195/0001-98

Aquisição de EQUIPAMENTOS para 
atender as necessidades do Setor de 
Nutrição e Dietética do Hospital e 
Maternidade Divina Amor, Município 
de Parnamirim/RN. Pregão Eletrônico 
046/2017.



       
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às insta-
lações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusivamente 
para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na ine-
xecução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados;

 Manter o Secretário Municipal de Saúde informado de todas as 
ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento administra-
tivo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, nos 
termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos 
da Lei de Licitações. 

Art. 3º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será re-
munerada.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação, com 
efeitos retroativos a 09 de março de 2018.

SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N° 080/2018 – SESAD - 20 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar a servidora ELIENE BARBOSA DE VASCONCE-
LOS SOUSA, matrícula N° 101, CPF N° 200.721.984-00 para, sem prejuízo 
de suas atribuições, exercer a função de Fiscal dos contratos abaixo listados, 
celebrados pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria 
Municipal de Saúde – SESAD:

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para: 

 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-
rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 

 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-
to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às insta-
lações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusivamente 
para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na ine-
xecução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados;

 Manter o Secretário Municipal de Saúde informado de todas as 
ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento administra-
tivo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, nos 
termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos 
da Lei de Licitações. 

Art. 3º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será re-
munerada.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação, com 
efeitos retroativos a 02 de abril de 2018.

SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIAS
SETEL

PORTARIA N° 012/2018 - SETEL, 20 de Junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LA-
ZER, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei 
Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE:

Art. 1° Designar o servidor ALBERTO LINS DE OLIVEIRA, ma-
trícula N° 5519 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de 
Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeitura Municipal de 
Parnamirim, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ES-
PORTE E LAZER:
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CONTRATO Nº CONTRATADO(A) OBJETO

066/2018
COMÉRCIO DE

PRODUTOS PARA
DIAGNÓSTICO HUMANO

LTDA-ME
CNPJ Nº 13.626.917/0001-48

Aquisição de EQUIPAMENTOS, itens 
01, 03 e 04, para atender as 
necessidades do Laboratório de 
Análises Clínicas do Hospital e 
Maternidade Divina Amor, Município 
de Parnamirim/RN. Pregão Eletrônico 
003/2018.

067/2018
LABMEDIC COMÉRCIO E

MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

MÉDICOS LTDA - ME
CNPJ Nº 21.947.632/0001-37

Aquisição de EQUIPAMENTOS, item 
02, para atender as necessidades do 
Laboratório de Análises Clínicas do 
Hospital e Maternidade Divina Amor, 
Município de Parnamirim/RN. Pregão 
Eletrônico 003/2018.



       
12 – DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 26 DE JUNHO DE 2018

Art. 2° O Fiscal do Contrato possui competência para:

 k) Verificar se houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, devendo co-
municar ao Gestor do Contrato para que este promova a adequação con-
tratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites 
de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei 
nº 8.666, de 1993;

 l) Verificar a conformidade do material a ser utilizado na execução 
dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da contrata-
da que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabe-
lecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

 m) Promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das  cláusulas contratuais;

 n) Fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e so-
ciais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhado-
res da contratada;

 o) Atestar as notas fiscais de aquisição de materiais ou prestação 
de serviços;

 p) Reportar-se ao Gestor do Contrato, orientando o mesmo acerca 
da necessidade de serem aplicadas sanções ou de rescisão contratual;

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor 
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

 p) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
 q) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
 r) Possuir condição que enseje conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como fiscal de contrato.

Art. 4° A atribuição do Fiscal de Contrato não será remunerada, nem 
poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

RICARDO WAGNER MARTINS CRUZ
Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

PORTARIA N°. 013/2018 – SETEL, de 20 de Junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LA-
ZER, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei 
Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE:

Art. 1° Designar o servidor JEFERSON AUGUSTO SOARES DA 
SILVA, matrícula N°. 18937 para, sem prejuízo de suas atribuições, exer-
cer a função de Gestor do(s) Contrato(s) abaixo listado(s), celebrado(s) pela 
Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretario Municipal de Tu-
rismo, Esporte e Lazer:

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:

 Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que foi 
pactuado;

 Sugerir eventuais modificações contratuais;
 Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço, se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
 Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à altera-

ção no projeto, prorrogação dos  prazos,  a  publicação  dos extratos,  a  veri-
ficação  da  manutenção  das  condições  de  habilitação,  informar dotações 
orçamentárias entre  demais providências afins;

 Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do Fiscal do 
Contrato, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando 
ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato nos termos dos arts. 
77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de 
Licitações.

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor 
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

 Ser responsável pela execução do próprio contrato;
 Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
 Possuir condição que enseje conflito de interesses que importem 

em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 4° A atribuição do Gestor do(s) Contrato(s) não será remunerada, 
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

RICARDO WAGNER MARTINS CRUZ
Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

Contrato nº Empresa Objeto

007 /2018

R P DAMÁSIO - ME 

CNPJ: 11.860.005/0001-00

Constitui objeto a contratação de 

empresa para prestação de 

serviços a serem utilizados para a 

realização do evento “Agita 

Parnamirim” conforme processo 

licitatório n° 380837/2017 – 

Pregão Eletrônico nº 58/2017

Contrato nº Empresa Contratada Objeto 

007 /2018

R P DAMÁSIO - ME 

CNPJ: 11.860.005/0001-00

Constitui objeto a contratação

de empresa para prestação de

serviços a serem utilizados para

a realização do evento “Agita

Parnamirim” conforme processo

licitatório n° 380837/2017 –

Pregão Eletrônico nº 58/2017



       
AVISO
GACIV

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A PREFEITURA DE PARNAMIRIM, CNPJ 08.170.862/0001-74, 
torna público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a LS para a ‘Pavimentação de trechos 
das Ruas Júlio Fernandes de Macedo e Cícera Eugênio Carlos da Silva’, lo-
calizada no bairro Nova Esperança, Parnamirim/RN.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

AVISO
CPL

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 

ELETRÔNICO-SRP – Nº 14/2018

O MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, por intermédio de sua Prego-
eira, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO, através do SRP – Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é a futura 
aquisição de carteiras escolares para as salas de aula das unidades escolares 
do município de Parnamirim/RN. A sessão de disputa será no dia 09 de julho 
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 identificação: 
709505. Informações poderão ser obtidas pelo Telefone: (84) 3272-7174. 

Parnamirim/RN, 25 de junho de 2018.

MARIANA GUERREIRO FONSÊCA
Pregoeira

EDITAL
SEARH 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Concurso Público para Provimento de Cargos

Comissão Especial Supervisora do Concurso Público

EDITAL Nº 001/2018 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RE-
CURSOS HUMANOS (SEARH), no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que realizará Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos 
no quadro permanente da Prefeitura Municipal de Parnamirim, tendo como re-
gime jurídico o estatutário, regido pela Lei Municipal n. 140, de 25 de julho de 
1969 , e em conformidade com as Leis Complementares n. 106, de 03 de março 
de 2017, n.125, de 29 de dezembro de 2017 e n. 127, de 30 de dezembro de 
2017, com as Leis Federais n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012 e n. 13.146, 
de 06 de julho de 2015, com os Decretos Federais n. 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, n. 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e 6.949, de 25 de agosto de 
2009, com suas alterações posteriores, com as legislações pertinentes e com as 
demais regulamentações, conforme estabelecido a seguir: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O concurso será regido por este Edital e executado pelo Núcleo Perma-
nente de Concursos (Comperve) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN).  

As disposições contidas nesse Edital respeitam as cláusulas do Aditamento 
ao Termo de Ajustamento de Conduta nº 01/2015, firmado pela Prefeitura de 
Parnamirim/RN com o Ministério Público do Estado do Rio Grande Norte e o 
Termo de Ajustamento de Gestão nº 01/2017, firmado pela Prefeitura de Parna-
mirim/RN com o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

1.3. A seleção para os cargos de que trata este Edital consistirá na realiza-
ção de provas de conhecimentos básicos e específicos, mediante aplicação de 
provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e de prova de títulos, 
para os cargos de nível superior, de caráter classificatório, conforme disposto, 
respectivamente, nos capítulos 8 e 9 deste Edital.

1.4.  As vagas obedecerão à descrição do quadro abaixo:
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1.3.1. Regiões abrangidas pelos bairros definidos no quadro do item an-
terior para os cargos de Agente Comunitário de Saúde:

REGIÃO EMAÚS - CONTEMPLA AS ÁREAS PARQUE INDUS-
TRIAL, JARDIM AEROPORTO, E PARQUE DAS ORQUIDEAS.

REGIÃO PARNAMIRIM - CONTEMPLA AS AREAS DE NOVA PAR-
NAMIRIM, PARQUE DOS EUCALIPTOS, PARQUE DO JIQUI, CIDADE 
VERDE, PARQUE DE PITIMBÚ, E JARDIM DAS NAÕES.

REGIÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO- CONTEMPLA AS AREAS DE 
PARQUE DE EXPOSIÇÕES I E II.

REGIÃO PARQUE DAS NAÇÕES - CONTEMPLA AS AREAS DE 
COOPHAB E PARQUE DAS NAÇÕES.

REGIÃO SANTA TEREZA-CONTEMPLA AS AREAS DE SANTA 
TEREZA E JARDIM AMÉRICA.

REGIÃO VIDA NOVA - CONTEMPLA AS AREAS DE QUILOMBO-
LA E JOCKEY CLUB.

1.4. O Conteúdo Programático será disponibilizado na Internet, no sítio 
da Comperve (www.comperve.ufrn.br), na data de publicação deste Edital.

1.5. Não poderão integrar as bancas elaboradora e examinadora do Concurso:
 cônjuge, companheiro, ex-companheiro, padrasto, enteado ou pa-

rente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau de candidatos 
inscritos; 

 quem tiver participação societária, como administrador ou não, 
ou exercer a função de magistério, em cursos formais ou informais de pre-
paração de candidatos para ingresso em Concursos Públicos, ou contar com 
parentes em até terceiro grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, nas 
condições de sócio, de administrador ou de professor, ou ainda quem as exer-
ceu nos 5 (cinco) anos anteriores à data de publicação deste Edital;

 sócio de candidato em atividade profissional, ou quem esteve nes-
sa condição nos 5 (cinco) anos anteriores à data de publicação deste Edital.

2. DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS E DAS ATIVIDADES

2.1. Os cargos, os valores da taxa de inscrição, as remunerações, os re-
quisitos mínimos exigidos e as descrições sumárias das atividades são espe-
cificados no Anexo III deste Edital.

3. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

3.1. Em atenção ao Princípio da Razoabilidade, do total de vagas desti-
nadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade 
do concurso, 5% serão providas na forma do Decreto n. 3.298/99, naquilo 
que for compatível, assegurando-se o mínimo de 01 (uma) vaga, observados 
a habilitação técnica e outros critérios pertinentes, previstos no edital do con-
curso público.

3.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enqua-
dram nas categorias discriminadas na Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015, 
no Decreto Federal n. 6.949, de 25 de agosto de 2009, no Art. 4o do Decreto 
n. 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto n. 5.296/2004, no 
§ 1o do Art. 1o da Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do 
Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Súmula no 377 do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ): “o portador de visão monocular tem direi-
to de concorrer, em concursos públicos, às vagas reservadas aos deficientes”, 
observados os dispositivos da Convenção sobre os direitos da Pessoa com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo.

3.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 3.1 resulte em 
número decimal, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subse-
quente, nos termos do § 2o do Art. 37 do Decreto no 3.298/99.

3.3. O candidato com deficiência deverá declarar e anexar um laudo mé-
dico comprovando sua condição no ato da inscrição. 

3.3.1. O candidato que não declarar e anexar um laudo médico compro-
vando sua condição de pessoa com deficiência, no ato da inscrição, perderá 
o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos em tais condições.

3.3.2. No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar 
estar ciente das atribuições do cargo/área e/ou especialidade para o qual pre-
tende se inscrever e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação 
da compatibilidade do exercício do cargo com a deficiência que possui, du-
rante o estágio probatório, por uma equipe multiprofissional, nos termos do 
Art. 43, §2º, do Decreto 3.298/99.

3.4. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais pre-
vistas no Decreto no 3.298/99, participará do concurso em igualdade de con-
dições com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo das provas, à 
avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das 
provas, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

3.5. O candidato com deficiência, se classificado no concurso, figurará 
em lista específica e também na listagem de classificação geral dos candida-
tos ao cargo/especialidade de sua opção. 

3.5.1. Os candidatos com deficiência aprovados dentro do número de 
vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a 
candidatos com deficiência.

3.6. Antes da posse, o candidato aprovado deverá submeter-se à equipe 
multiprofissional, nomeada pela Secretaria Municipal de Administração e dos 
Recursos Humanos - SEARH, composta de três profissionais capacitados e 
atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico, e de 
dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, os quais 
terão decisão terminativa sobre a sua qualificação como pessoa com deficiên-
cia, ou não, com a finalidade de verificar se a deficiência que possui realmente 
o habilita a concorrer às vagas reservadas para candidatos em tais condições.

3.6.1. O candidato convocado pela equipe multiprofissional deverá apre-
sentar documento de identificação (conforme subitem 5.2.1 deste Edital) e 
laudo médico que ateste o tipo de deficiência em que se enquadra, com ex-
pressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID). 

3.6.2. A não observância do disposto no item 3.6 acarretará a perda do 
direito às vagas reservadas aos candidatos nessas condições.

3.6.3. O candidato que não for considerado com deficiência pela equipe 
multiprofissional, nos termos do Decreto no 3.298/1999 e suas alterações e 
da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), passará a figurar 
apenas na listagem de classificação geral, desde que tenha obtido a pontuação 
mínima para figurar nessa listagem, sob pena de eliminação no concurso, 
sendo convocado o próximo candidato com deficiência.

3.7. A Compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apre-
sentada pelo candidato será avaliada durante o estágio probatório, na forma 
estabelecida no Art. 43 do Decreto no 3.298/99 e suas alterações.

3.7.1. O candidato com deficiência que, no decorrer do estágio probató-
rio, apresentar incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo 
será exonerado.

3.8. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de al-
ternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número 
total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência.

3.9. A relação provisória dos candidatos com deficiência, nos termos do 
Art. 4º do Decreto n. 3.298/1999 e suas alterações, e da Súmula n. 377 do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), será divulgada no endereço eletrônico http://
www.comperve.ufrn.br, na data provável de 17 de agosto de 2018.

3.9.1. O candidato disporá, a partir da data de divulgação da relação ci-
tada no item anterior, das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do segundo dia 
para contestar a referida relação e anexar, caso necessário, o laudo médico 
comprovando sua condição de pessoa com deficiência, no endereço eletrô-
nico http://www.comperve.ufrn.br. Após esse período, não serão aceitos 
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pedidos de revisão.
3.9.2. A relação final dos candidatos com deficiência, nos termos do Art. 

4º do Decreto n. 3.298/1999 e suas alterações e da Súmula n. 377 do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), será divulgada no endereço eletrônico http://www.
comperve.ufrn.br, na data provável de 28 de agosto de 2018.

3.10. No resultado final, as vagas definidas no item 3.1 que não forem 
providas por falta de candidatos com deficiência aprovados, por reprovação 
no concurso ou na avaliação da equipe multiprofissional, serão preenchidas 
pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação por cargo/
especialidade. 

4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA 
NOS CARGOS 

4.1. São requisitos básicos para investidura nos cargos, a serem compro-
vados na data da posse:

a) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e por-
tugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 
1º do Art. 12, da Constituição da República Federativa do Brasil; 

 b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
 c) estar em dia com as obrigações militares, no caso de candidatos 

do sexo masculino; 
 d) possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do car-

go e o registro no órgão de classe, quando for o caso, conforme indicado no 
Anexo III deste Edital; 

 e) ter idade mínima de dezoito anos completos na data da posse; 
 f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do 

cargo, atestada por meio de inspeção médica, realizada pela Comissão Per-
manente de Perícia Médica, Segurança e Higiene do Trabalho (CPMSHT) 
nos exames apresentados; 

 g) apresentar atestado médico, nos casos de candidatos com de-
ficiência, declarando a deficiência que possui, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), e 
declarando ainda que esta é compatível com as atribuições do cargo, o que 
será comprovado pela Comissão Permanente de Perícia Médica, Segurança e 
Higiene do Trabalho (CPMSHT) e pela equipe multiprofissional que acom-
panhará o estágio probatório e emitirá parecer sobre o enquadramento do tipo 
ou grau de deficiência e sua compatibilidade com o cargo; 

 h) não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade in-
compatível com a investidura em Cargo Público Municipal, prevista na Lei 
Federal n. 8.429, de 02 de junho de 1992;

 i) encontrar-se no pleno gozo dos direitos políticos.
 j) ter residência no bairro em que atuará, para os candidatos ao 

cargo de Agente Comunitário de Saúde.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO 

5.1. A inscrição do candidato implicará aceitação total e incondicional 
das disposições, normas e instruções constantes neste Edital e em quaisquer 
editais e normas complementares que vierem a ser publicados com vistas ao 
Concurso Público, objeto deste Edital. 

5.1.1. O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisi-
tos exigidos no Edital. 

5.2. Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente, ter Cadastro 
de Pessoa Física (CPF), documento de identificação e preencher todos os 
campos do Formulário de Inscrição. 

5.2.1. Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de iden-
tificação: 

 a) carteira expedida por Secretaria de Segurança Pública, por Co-
mando Militar, por Instituto de Identificação, por Corpo de Bombeiros Mili-
tares e por órgão fiscalizador (ordem, conselho etc.); 

 b) passaporte; 
 c) certificado de Reservista; 
 d) carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei 

Federal, valham como identidade; 
 e) carteira de Trabalho e Previdência Social; 
 f) carteira Nacional de Habilitação. 
5.3. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar sua opção de cargo, 

observado o disposto no Anexo III deste Edital.
5.3.1. Após o envio eletrônico do Formulário de Inscrição, será proibido 

substituir a opção de cargo.
5.4. A Comperve não se responsabiliza pelo não recebimento de solicita-

ção de inscrição via internet por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação bem 
como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados. 

5.5. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após 
a data e os horários estabelecidos no item 7.1 deste Edital não serão acatadas. 

5.6. O candidato inscrito por outrem assume total responsabilidade pe-
las informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros 
de seu representante no preenchimento do formulário de inscrição e no seu 
envio.

5.7. Terá a sua inscrição cancelada e será eliminado do concurso o candi-
dato que usar dados de identificação de terceiros para realizar a sua inscrição. 

5.8. O candidato deverá efetuar uma única inscrição por turno de realiza-
ção das provas, conforme o disposto no Capítulo 7 deste Edital. 

5.9. Para o candidato, isento ou não, que efetivar mais de uma inscrição 
por turno de realização das provas, será considerada válida somente a últi-
ma inscrição efetivada, sendo entendida como efetivada a inscrição paga ou 
isenta. Caso haja mais de uma inscrição no mesmo dia, no mesmo turno, será 
considerada a última inscrição efetuada no sistema da Comperve.

5.10. A inscrição somente será validada mediante confirmação, pela 
Comperve, do pagamento efetuado. 

5.10.1. Se o pagamento for efetuado por cheque sem o devido provimen-
to de fundos, a Comperve cancelará a inscrição do candidato. 

5.10.2. Não serão validadas as inscrições cujos pagamentos forem reali-
zados com cartão de crédito.

5.11. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devol-
vido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do concurso, por 
conveniência da Administração. 

5.11.1. Caso efetue pagamento correspondente a mais de uma inscrição, 
a(s) taxa(s) não será(ão) devolvida(s). 

5.11.2. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição é intrans-
ferível.

5.12. Todas as informações prestadas no processo de inscrição serão de 
inteira responsabilidade do candidato. 

5.13. O candidato deverá preencher, obrigatoriamente, os campos referen-
tes ao nome (sem abreviar o primeiro e o último nome), ao endereço, incluindo 
Código de Endereçamento Postal (CEP), ao documento de identificação (con-
forme subitem 5.2.1 deste Edital) e ao Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

5.14. O candidato com deficiência que precisar de condições diferen-
ciadas e a candidata lactante que necessitar amamentar seu filho durante 
a realização das provas deverão

a) preencher, integralmente, o Requerimento de Atendimento Especial, 
disponível no Formulário de Inscrição; 

b) imprimir esse requerimento; e 
c) entregá-lo ou enviá-lo via e-mail (comperve@comperve.ufrn.br) 

ou por Sedex, endereçado à Comperve, situada na Avenida Senador Salga-
do Filho, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59078-970, 



       
acompanhado de laudo médico com a descrição de sua necessidade. Caso o 
candidato já tenha anexado o laudo médico no ato da inscrição, é necessário 
entregar ou enviar apenas o Requerimento de Atendimento Especial.

5.14.1. O requerimento e o atestado médico referidos no item 5.14 de-
verão ser entregues nos dias úteis, no período de 16 de julho a 07 de agosto 
de 2018, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. 

5.14.2. A Comperve analisará cada requerimento e atenderá à solicitação 
de condições especiais para realização das provas, obedecendo aos critérios 
de viabilidade e de razoabilidade. 

5.14.3. A condição diferenciada de que trata o subitem 5.14 será descon-
siderada caso o pedido do requerente não seja efetuado no período estabele-
cido no subitem 5.14.1. 

5.14.4. O candidato que solicitar tempo adicional para realização das 
provas deverá apresentar laudo no qual o médico descreve a necessidade des-
se tempo adicional.

5.15. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realiza-
ção das provas deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada 
para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança.

5.15.1. A candidata lactante que não levar acompanhante não realizará 
as provas.

5.15.2. O tempo gasto pela lactante poderá ser compensado até o limite 
de uma hora.

5.16. O candidato travesti ou transexual (pessoa que se identifica e 
quer ser reconhecida socialmente, em consonância com sua identidade 
de gênero) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL deverá

 a) preencher, integralmente, o Requerimento de Atendimento Es-
pecial disponível no Formulário de Inscrição; 

 b) imprimir esse requerimento; e 
 c) entregá-lo ou enviá-lo via Sedex, endereçado à Comperve, situ-

ada na Avenida Senador Salgado Filho, Campus Universitário, Lagoa Nova, 
Natal/RN, CEP 59078-970, acompanhado de documentação que comprove 
sua identidade de gênero.

5.16.1. O requerimento e a documentação referidos no item anterior de-
verão ser entregues, nos dias úteis, no período de 16 de julho a 07 de agosto 
de 2018, no horário das 7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min.  

5.16.2. A Comperve analisará cada requerimento e atenderá à solicitação 
de utilização do nome social na realização das provas obedecendo aos crité-
rios de viabilidade e de razoabilidade. 

5.17. As despesas decorrentes da participação em todas as provas, testes 
e demais procedimentos do concurso de que trata este Edital correrão por 
conta do candidato, o qual não terá direito a indenizações ou ressarcimento 
de despesas de qualquer natureza.

5.18. A Comperve divulgará, em seu sítio, o resultado das solicitações de 
condições diferenciadas (especiais) para realização das provas na data prová-
vel de 21 de agosto de 2018.

6. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

6.1. Os candidatos que comprovarem ser doadores de sangue e de medu-
la óssea no Estado do Rio Grande do Norte nos termos da Lei Municipal de 
Parnamirim. n. 1.869, de 09 de janeiro de 2018, e suas alterações posteriores, 
e os candidatos que trabalharam para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio 
Grande do Norte, de acordo com a Lei Municipal de Parnamirim n.1.687, de 
11 de dezembro de 2014, e suas alterações posteriores, serão isentos da taxa 
de inscrição do Concurso.

6.1.1. Para usufruir de tal direito, o candidato deverá se inscrever no 
concurso, preencher e solicitar a isenção no Formulário de Inscrição e entre-
gar ou enviar via SEDEX a documentação exigida, no período de 16 a 20 de 
julho de 2018.

6.1.1.1. A entrega deverá ser feita na sede da Comperve, nos dias úteis, 

no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min e o en-
vio, via SEDEX, deve ser endereçado à Comperve (Av. Sen. Salgado Filho, 
Campus Universitário – Lagoa Nova, CEP: 59078-970), no horário de fun-
cionamento dos Correios.

6.1.1.2. O candidato deverá entregar ou enviar cópias dos seguintes do-
cumentos:

 a) se doador de sangue: Carteira de Doador ou Declaração, emi-
tida pelo órgão competente, de que efetuou, no mínimo, 03 (três) doações de 
sangue no Estado do rio Grande do Norte, nos últimos 12 (doze) meses conta-
dos até o dia do início das inscrições no concurso (16/07/2017 a 16/07/2018).

 b) se doador de medula óssea: comprovante atualizado de cadas-
tramento expedido por Hemocentro Regional e/ou carteira expedida pelo Re-
gistro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME).

 c) se eleitor, convocado e nomeado, que prestou serviço à Justiça 
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte: apresentar documento compro-
batório (cópia da declaração ou do diploma expedido pela Justiça Eleitoral 
com a função desempenhada, o turno e a data da eleição) de que prestou ser-
viços à Justiça Eleitoral por, no mínimo, duas eleições, consecutivas ou não, 
sendo que cada turno é considerado como uma eleição. Serão considerados 
declarações ou diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral com período de va-
lidade de 04 (quatro) anos, a ser contado a partir da data em que o candidato 
fez jus ao benefício.

6.1.2. Será considerado como eleitor convocado e nomeado aquele que 
prestou serviço à Justiça Eleitoral como componente de mesa receptora de 
voto ou de justificativa, na condição de presidente de mesa, primeiro ou 
segundo mesário ou secretário, membro ou escrutinador de Junta Eleitoral, 
supervisor de local de votação, também denominado de administrador de 
prédio, e os designados para auxiliar os seus trabalhos, inclusive aqueles des-
tinados à preparação e à montagem da votação.

6.1.3. O candidato que não cumprir o que estabelece o subitem 6.1.1 não 
terá direito à isenção do pagamento da taxa.

6.2. As solicitações de isenções deferidas e indeferidas serão divulgadas 
no sítio da Comperve, na data provável de 30 de julho de 2018. 

6.3. O candidato cuja solicitação for indeferida terá que efetuar o paga-
mento da taxa de inscrição do concurso até o dia 07 de agosto de 2018.

6.4. As solicitações deferidas serão anexadas ao processo de inscrição 
do candidato.

6.5. O candidato isento deverá guardar o comprovante de confirmação 
da sua isenção.

7. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

7.1. A inscrição será feita, exclusivamente, via internet, a partir das 
8h00min do dia 16 de julho de 2018 até às 23h59min do dia 06 de agosto 
de 2018, observados o horário local de Natal e os seguintes procedimentos: 

 a) acessar o sítio da Comperve (www.comperve.ufrn.br), no qual 
estarão disponíveis o Edital e o Formulário de Inscrição; 

 b) preencher, integralmente, o Formulário de Inscrição de acordo 
com as instruções nele constantes; 

 c) imprimir o boleto bancário para poder efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição; 

 d) efetuar o pagamento da taxa, no valor correspondente ao cargo, 
no período de 16 de julho a 07 de agosto de 2018, respeitando os horários 
bancários. 

7.2. Só será admitido o pagamento da taxa de inscrição no período refe-
rido no item 7.1, letra “d”. 

7.2.1. O simples agendamento com o respectivo demonstrativo e a con-
sulta do cartão de crédito não se constituem em documento comprobatório de 
pagamento do valor de inscrição. 

7.3. O candidato deverá guardar consigo, até a validação da inscrição, o 
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comprovante de pagamento como instrumento de comprovação de pagamen-
to da inscrição. 

7.4. O candidato devidamente inscrito poderá, na data provável de 17 de 
agosto de 2018, acessar o sítio www.comperve.ufrn.br para consultar sobre a 
validação da sua inscrição. 

7.5. O candidato cuja inscrição não estiver validada deverá entregar, na 
sede da Comperve (Av. Sen. Salgado Filho, Campus Universitário – Lagoa 
Nova, CEP: 59078-970) ou enviar via e-mail (comperve@comperve.ufrn.
br), até o dia 27 de agosto de 2018, cópia do comprovante de pagamento, 
realizado no período estabelecido na letra “d” do item 7.1 deste Edital, no 
horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, para que 
seja providenciada sua validação.

8. DAS PROVAS

8.1. Os candidatos aos cargos de Nível Médio, códigos 101 a 136, farão 
provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, de acordo com o 
quadro do subitem 8.1.1.

8.1.1. Quadro de Provas.

 

8.2. Os candidatos aos cargos de Nível Superior, códigos 201 a 257, fa-
rão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, de acordo com o 
quadro do subitem 8.2.1, e prova de títulos, de caráter classificatório.

8.2.1. Quadro de Provas.

 

8.3. As questões de múltipla escolha versarão sobre os conhecimentos 
especificados nos quadros dos subitens 8.1.1 e 8.2.1 considerarão domínio 
de conteúdo e interpretação adequada de situações apresentadas para cada 
cargo, e cada uma delas terá quatro opções de resposta, das quais apenas uma 
será correta.

8.4. Os candidatos aos cargos de Nível Superior serão submetidos à Pro-
va de Títulos por meio da apresentação da Documentação Comprobatória 
estabelecida no quadro do subitem 8.4.1.

8.4.1. Quadro da Pontuação da Prova de Títulos.

 

8.4.2 Para fins de avaliação de Títulos, não será considerado diploma, 
certidão de declaração

de curso, ou declaração de residência na área da saúde que seja requisito 

mínimo para ingresso no cargo pleiteado pelo candidato.
8.5. O candidato deverá entregar, na COMPERVE, no horário das 

7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min, ou enviar via Sedex, 
para o endereço BR 101, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 
59078-900, no horário de funcionamento dos Correios, todas e de uma só vez, 
cópias da documentação discriminada no quadro do subitem 8.4.1, no prazo 
de sete dias úteis após a divulgação do resultado das provas Objetivas.

8.6. O candidato que não entregar a documentação no prazo estabelecido 
no item 8.5 deste Edital, receberá nota zero na Prova de Títulos.

8.7. Os comprovantes de conclusão de cursos deverão ser expedidos por 
instituição oficial e reconhecida pelo Ministério da Educação.

8.8. Não serão aceitos documentos com rasuras, borrões, emendas ou 
entrelinhas.

8.9. Para fins de avaliação de Títulos, não será considerado diploma, cer-
tidão de declaração de curso, ou declaração de residência médica que seja 
requisito para ingresso no cargo pleiteado pelo candidato.

9. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS
9.1. As provas serão aplicadas no dia 02 de setembro de 2018, no muni-

cípio de Parnamirim, no Estado do Rio Grande do Norte.
9.1.1. As provas também poderão ser realizadas nos municípios da Região 

Metropolitana de Natal, caso a demanda de inscritos no concurso ultrapasse a 
capacidade de locação de candidatos no município referido no item anterior.

9.1.2. As provas para todos os cargos terão duração máxima de 3 horas.
9.1.3. O candidato deverá responder a todas as questões das provas, e 

preencher a Folha de Respostas das Provas Objetivas no tempo estabelecido 
no subitem 9.1.2.

9.1.4. As provas para os cargos de Nível Médio, códigos 101 a 136, serão 
aplicadas no turno vespertino, e as provas para os cargos de Nível Superior, 
códigos 201 a 258, serão aplicadas no turno matutino.

9.2. O local de realização das provas será divulgado no sítio www.com-
perve.ufrn.br, na data provável de 02 de setembro de 2018.

9.2.1. O candidato só poderá realizar as provas no local especificado pela 
Comperve.

9.2.2. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação 
correta do local de realização das provas e o comparecimento no horário de-
terminado no item 9.3 deste Edital, sendo recomendado o prévio reconheci-
mento do local de realização de provas.

9.2.3. A Comperve poderá enviar, como complemento às informações 
citadas no item 9.2, comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu 
correio eletrônico, o que não o desobriga do dever de observar o disposto nos 
itens 7.4 e 9.2 deste edital.

9.3. O acesso ao local onde se realizarão as provas do turno matutino 
ocorrerá das 07h20 às 08h (horário oficial local) e as do turno vespertino, das 
13h20 às 14h (horário oficial local).

9.3.1. O candidato que chegar após as 08h, no turno matutino, e após as 
14h, no turno vespertino, não terá acesso ao local de realização das provas e 
estará eliminado do Concurso. 

9.3.2. Os portões do local de provas serão fechados rigorosamente às 8h, 
no turno matutino, e às 14h, no turno vespertino, recomendando-se ao can-
didato chegar ao local com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência 
para o fechamento dos portões.

9.4. Para ter acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o ori-
ginal do mesmo documento de identificação utilizado na sua inscrição, salvo 
quando explicitamente autorizado pela Comperve.

9.4.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 
realização das provas, documento de identificação original, por motivo de 
perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento expedido há, no máximo, 
15 (quinze) dias, que ateste o registro da ocorrência em órgão policial.

9.4.2. Não será aceita carteira de estudante ou cópia de documento de 

PROVAS OBJETIVAS No DE QUESTÕES
Língua Portuguesa 10

Conhecimentos Específicos da área escolhida 25

PROVAS OBJETIVAS No DE QUESTÕES
Língua Portuguesa 10

Conhecimentos Específicos da área escolhida 25

TÍTULOS
CRITÉRIOS DE
PONTUAÇÃO

VALOR
MÁXIMO DA
PONTUAÇÃO

DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO

Curso  de  pós-graduação  lato  sensu na

área  de  conhecimento  para  a  qual  se
inscreveu, com carga horária mínima de

360 horas. 

1,0 ponto para cada
especialização

2,0

Diploma ou declaração 

de conclusão da 
instituição onde cursou 

a pós-graduação 

Residência  na  profissão  para  qual  se
inscreveu  no  concurso  com  carga

horária mínima de 5.760 horas.

Residência 2,5

Certificado ou 

declaração de 
conclusão da 

instituição onde cursou 
a pós-graduação

Curso de pós graduaçãostrictosensu na

área  de  conhecimento  para  a  qual  se
inscreveu.

Mestrado 2,5

Diploma ou declaração 

de conclusão da 
instituição onde cursou 

a pós-graduação

Curso de pós graduaçãostrictosensu na

área  de  conhecimento  para  a  qual  se
inscreveu.

Doutorado 3,0

Diploma ou declaração 

de conclusão da 
instituição onde cursou 

a pós-graduação



       
identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento.

9.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
das provas munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em ma-
terial transparente.

9.6. Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato 
portar arma, celular (ligado ou não), relógio de qualquer tipo, calculadora, 
câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, óculos es-
curos, artigos de chapelaria ou similares, protetores auriculares, dicionário, 
apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, 
corretivo, lápis grafite ou lapiseira, marcadores de texto, borracha e outros.

9.6.1. A Comperve recomenda que o candidato não leve nenhum dos 
objetos citados no item anterior no dia de realização das provas. 

9.6.2. Caso o candidato esteja portando algum dos objetos citados no item 
9.6, antes de entrar na sala, deverá guardá-lo na embalagem porta-objetos for-
necida pela equipe de aplicação, sob pena de ser eliminado do Concurso.

9.6.3. A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada 
pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira até o término de suas 
provas. A embalagem somente poderá ser deslacrada fora do local de reali-
zação das provas.

9.6.4. A Comperve poderá, durante a aplicação das provas, fazer uma 
vistoria rigorosa em qualquer candidato, inclusive utilizando detectores de 
metais ou qualquer outro método de detecção de fraude.

9.6.5. A Comperve não se responsabilizará por perdas ou extravios de 
objetos durante a realização das provas.

9.7. O candidato receberá um Caderno de Provas, de acordo com o dispos-
to no Capítulo 8 deste Edital, e uma Folha de Respostas das Provas Objetivas.

9.8. Na primeira hora de aplicação das provas, o candidato será identi-
ficado por meio de coleta da impressão digital e deverá assinar a Folha de 
Frequência, a Folha de Respostas e a capa do Caderno de Provas.

9.9. Na Folha de Respostas, constarão, dentre outras informações, o 
nome do candidato, seu número de inscrição e o número do seu documento 
de identificação.

9.9.1. O candidato deverá verificar se os dados constantes na Folha de 
Respostas, referida no item 9.9, estão corretos e, se constatado algum erro, 
comunicá-lo, imediatamente, ao fiscal da sala.

9.9.2. O candidato terá inteira responsabilidade sobre sua Folha de Res-
postas e não deverá rasurá-la, dobrá-la, amassá-la ou danificá-la, pois estas 
não serão substituídas por esses motivos.

9.9.3. Na Folha de Respostas das Provas Objetivas, o candidato deverá 
marcar, exclusivamente, a opção que julgar correta para cada questão, seguin-
do, rigorosamente, as orientações nela contidas e usando a caneta esferográ-
fica na cor preta, fabricada em material transparente.

9.9.4. Não será permitido que as marcações na Folha de Respostas da 
Prova Objetiva sejam feitas por outra pessoa, salvo em caso de candidato que 
tenha solicitado condição especial para esse fim, deferida pela Comperve. 
Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal da Comperve devida-
mente treinado, e as respostas fornecidas serão gravadas em áudio.

9.9.5. Será atribuída nota zero à questão sem marcação ou com mais de 
uma marcação.

9.10. O candidato que, por qualquer motivo, ausentar-se do prédio onde 
estiver realizando as provas não mais terá acesso ao referido local. 

9.10.1. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de rea-
lização das provas por, no mínimo, uma hora, após o seu início. 

9.10.2. A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção da 
prova e, consequentemente, a eliminação do candidato do concurso.

9.10.3. A Comperve manterá um marcador de tempo em cada sala de 
aplicação de provas para fins de acompanhamento pelos candidatos.

9.11. Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização 
das provas,

 a) for surpreendido fornecendo e/ou recebendo auxílio para a exe-
cução das provas;

 b) for surpreendido portando celular, relógio de qualquer tipo, 
gravador, receptor, máquina de calcular, câmera fotográfica, pager, notebook 
e/ou equipamento similar, ligados ou não;

 c) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja 
investido de autoridade para supervisionar, coordenar, fiscalizar ou orientar a 
aplicação das provas;

 d) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo 
estabelecido;

 e) afastar-se da sala, a não ser em caráter definitivo, sem o acom-
panhamento de fiscal;

 f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando Folhas de Res-
postas ou Caderno de Provas;

 g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas ou nas 
Folhas de Respostas;

 h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
 i) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para ob-

ter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso.
9.12. Ao retirar-se, definitivamente, da sala de provas, o candidato deve-

rá entregar ao fiscal o Caderno de Provas e a Folha de Respostas.
9.13. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 

para aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala, 
salvo as situações previstas no item 5.14 e no subitem 5.15.2 deste Edital.

9.14. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qual-
quer membro da equipe de aplicação destas ou pelas autoridades presentes, 
informações referentes ao seu conteúdo ou aos critérios de avaliação e de 
classificação.

10. DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
10.1. As Folhas de Respostas das Provas Objetivas serão corrigidas por 

sistema eletrônico de computação.
10.2. As notas das Provas Objetivas assumirão valores entre 0 (zero) e 

10 (dez). 
10.3. O cálculo da nota das Provas Objetivas será comum às provas de 

todos os candidatos para um mesmo cargo, e a nota será o produto entre o 
número de acertos e o valor de cada questão válida.

10.3.1. O valor da nota da Prova Objetiva será arredondado para 4 casas 
decimais.

10.4. Somente terão analisados os títulos os candidatos aos cargos de 
Nível superior que

 a) obtiverem o mínimo de 50% de acertos das questões objetivas 
válidas; e

 b) estiverem inseridos no número de candidatos constante no 
quadro do Anexo II, considerando-se os primeiros classificados pela ordem 
decrescente da média das notas obtidas nas Provas Objetivas.

10.4.1. O número de acertos correspondente a 50% das questões objeti-
vas válidas, caso resulte em número decimal, será arredondado para o número 
inteiro imediatamente superior.

10.4.2. Ocorrendo empate na última colocação dos classificados nas Pro-
vas Objetivas do grupo citado na letra b do item 10.4, serão analisados os 
títulos de todos os candidatos nessa condição.

10.5. A nota da Prova de Títulos assumirá valor entre 0 (zero) e 10 (dez), 
atribuído de acordo com os critérios de pontuação definidos no quadro do 
subitem 9.4.1.

10.6. Os títulos serão avaliados, isoladamente, por dois examinadores. 
10.7. O valor da prova de Títulos será arredondado para 4 (quatro) casas 

decimais.
10.8. Será eliminado do Concurso o candidato que estiver incluído em, 

pelo menos, uma das situações a seguir:
 não obtiver o mínimo de 50% de acertos das questões objetivas válidas;
 não estiver inserido no grupo de candidatos referido no item 10.4; 
 preencher a Folha de Respostas das Provas Objetivas com lápis 
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grafite (ou lapiseira).
10.9. A Nota Final (NF) para os candidatos aos cargos de Nível Superior 

não eliminados será calculada mediante o emprego da seguinte fórmula:
NF = [(PO x 0,7) + (PT x 0,3)]

em que PO é a nota na Prova Objetiva, e PT é a nota na Prova de Títulos.
10.10. A Nota Final (NF) para os candidatos aos cargos de Nível Médio 

não eliminados será calculada mediante o produto entre o número de acertos 
e o valor de cada questão válida. 

10.11. O valor da Nota Final (NF) será arredondado para quatro casas 
decimais.

10.12. O preenchimento das vagas por cargo dar-se-á por meio de pro-
cesso classificatório, obedecendo à ordem decrescente das Notas Finais (NF) 
dos candidatos que forem considerados aptos, segundo os critérios estabele-
cidos pelos itens 9.11 e 10.8 deste Edital.

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE DA NOTA FINAL
11.1. Ocorrendo empate na Nota Final (NF) entre os candidatos, serão 

utilizados os critérios de desempate especificados a seguir:
11.1.1. Idade igual ou superior a 60 anos, na data de aplicação das provas 

do concurso, conforme estabelece o Art. 27 Parágrafo Único da Lei n. 10.741, 
de 1º de outubro de 2003. 

11.1.2. Na hipótese de não haver candidato na condição supracitada, será 
dada preferência ao candidato que tiver, na seguinte ordem de prioridade:

11.1.2.1. Para os cargos Nível Médio (códigos 101 a 136):
 maior pontuação na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos;  
 c) sido jurado, nos termos do disposto no Art. 440 do Código de 

Processo Penal (Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, introduzido pela 
Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008;

 d) maior idade.
11.1.2.2. Para os cargos de Nível Superior (códigos 201 a 258):
 maior pontuação na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos;  
 maior pontuação na Prova de Títulos;
 sido jurado, nos termos do disposto no Art. 440 do Código de 

Processo Penal (Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, introduzido pela 
Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008); 

 maior idade.

12. DOS RECURSOS
12.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da isen-

ção da taxa de inscrição poderá fazê-lo em até quarenta e oito horas contadas 
a partir da divulgação do respectivo resultado, observando os seguintes pro-
cedimentos:

 a) acessar o sítio da Comperve, no qual estará disponível o formu-
lário de Requerimento Específico;

 b) preencher, integralmente, o Requerimento de acordo com as 
instruções nele constantes;

 c) enviar, eletronicamente, o Requerimento e imprimir o Compro-
vante de Solicitação.

12.1.1. O candidato deverá consultar, no sítio da Comperve, no dia 03 de 
agostode 2018, a resposta ao recurso impetrado.

12.1.2. Em hipótese alguma, será aceita revisão de recurso ou recurso 
do recurso.

12.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da so-
licitação de condições diferenciadas (especiais) para a realização das provas 
poderá fazê-lo em até quarenta e oito horas contadas a partir da divulgação do 
respectivo resultado, observando os seguintes procedimentos:

 a) acessar o sítio da Comperve, no qual estará disponível o formu-
lário de Requerimento Específico;

 b) preencher, integralmente, o Requerimento de acordo com as 
instruções nele constantes;

 c) enviar, eletronicamente, o Requerimento e imprimir o Compro-

vante de Solicitação.
12.2.1. O candidato deverá consultar, no sítio da Comperve, no dia 28 de 

agosto de 2018, a resposta ao recurso impetrado.
12.2.2. Em hipótese alguma, será aceita revisão de recurso ou recurso 

do recurso.
12.3. Os Gabaritos Oficiais Preliminares das Provas Objetivas serão di-

vulgados no sítio www.comperve.ufrn.br, uma hora após o término da apli-
cação das provas.

12.4. O candidato que desejar interpor recurso contra os Gabaritos Ofi-
ciais Preliminares das Provas Objetivas poderá fazê-lo em até quarenta e oito 
horas contadas a partir da divulgação dos Gabaritos Oficiais Preliminares, 
observando os seguintes procedimentos:

 a) acessar o sítio da Comperve, no qual estará disponível o formu-
lário de Requerimento Específico;

 b) preencher, integralmente, o Requerimento de acordo com as 
instruções nele constantes;

 c) enviar, eletronicamente, o Requerimento e imprimir o Compro-
vante de Solicitação.

12.4.1. Em hipótese alguma, será aceita revisão de recurso, recurso do 
recurso ou recurso do Gabarito Oficial Definitivo.

12.4.2. Se houver alteração de resposta do Gabarito Oficial Preliminar, 
esta valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

12.4.3. Na hipótese de alguma questão objetiva vir a ser anulada, o seu 
valor em pontos não será contabilizado em favor de nenhum candidato, e o 
restante das questões assumirá, automaticamente, os 100% (cem por cento) 
da pontuação.

12.4.5. Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das altera-
ções/anulações de gabarito serão divulgadas no sítio da Comperve, na data da 
divulgação do resultado das Provas Objetivas (Gabarito Oficial Definitivo).

12.5. O candidato poderá consultar cópia de sua Folha de Respostas das 
Provas Objetivas, no sítio da Comperve, por um período de setenta e duas 
horas contadas a partir da divulgação do resultado das respectivas provas. 

12.6. O candidato poderá interpor recurso contra a pontuação obtida na 
Prova de Títulos, até 48 horas após a divulgação do resultado desta, obser-
vando os seguintes procedimentos:

 a) acessar o sítio da Comperve, no qual estará disponível o formu-
lário de Requerimento Específico;

 b) preencher, integralmente, o Requerimento de acordo com as 
instruções nele constantes e enviá-lo eletronicamente; e

 c) imprimir o Comprovante de Solicitação.
12.6.1. Todos os recursos serão analisados, e as respostas serão divulga-

das, no sítio da Comperve, na data da divulgação do resultado final.
12.6.2. Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão ou reconside-

ração do recurso ou recurso do recurso.
12.7. Não serão aceitos recursos que
 a) estiverem em desacordo com as especificações contidas nes-

te capítulo; 
 b) forem impetrados fora do prazo estabelecido neste capítulo; 
 c) não apresentem argumentação coerente com a questão a que 

se referem;
 d) apresentem preenchimento incompleto, equivocado ou incorre-

to da Folha de Respostas das Provas Objetivas; 
 e) se configurem em desrespeito a qualquer indivíduo ou a insti-

tuições envolvidos neste Concurso. 
12.8. A Comperve divulgará os nomes dos membros das bancas elabo-

radora e examinadora do Concurso por um período de 3 (três) dias, após a 
conclusão de todas as etapas do certame.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O candidato poderá obter informações referentes ao concurso pú-

blico junto à Comperve (Av. Senador Salgado Filho, Campus Universitário 



       
– Lagoa Nova – Natal/RN), ou via internet, no sítio www.comperve.ufrn.br. 

13.2. É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publica-
ção de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público 
no Diário Oficial do Município de Parnamirim (DOM), os quais também se-
rão divulgados via internet, no sítio www.comperve.ufrn.br.

13.2.1. As nomeações dos candidatos aprovados serão publicadas no Di-
ário Oficial do Município de Parnamirim e disponibilizadas no sítio http:// 
www.parnamirim.rn.gov.br/diarioOficial.jsp, sendo de inteira responsabi-
lidade de o candidato acompanhar tais publicações.

13.3. A classificação no concurso público não assegura ao candidato 
aprovado o direito ao ingresso automático no cargo, mas a expectativa de 
nele ser admitido, seguindo a ordem de classificação. A concretização desse 
ato fica condicionada à observância das disposições legais pertinentes e ao 
interesse, ao juízo e à conveniência da Administração Pública do Município 
de Parnamirim. 

13.4. O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, prorro-
gável por igual período, conforme conveniência da Prefeitura Municipal de 
Parnamirim.  

13.5. Havendo desistência de candidatos convocados para a nomeação, a 
Prefeitura Municipal de Parnamirim procederá, durante o prazo de validade 
do concurso, a tantas convocações quantas forem necessárias para o provi-
mento das vagas oferecidas neste Edital, seguindo, rigorosamente, a ordem 
de classificação estabelecida no Edital de homologação.

13.6. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na Comper-
ve, enquanto estiver participando do concurso, e na Secretaria Municipal de 
Administração de Parnamirim (SEARH), se aprovado.

13.6.1. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos 
advindos da não atualização de seu endereço.

13.7. A classificação obtida pelo candidato aprovado no concurso não 
gera para si o direito de escolher a Unidade de seu exercício, ficando essa 
definição condicionada ao interesse e à conveniência da Prefeitura Municipal 
de Parnamirim.  

13.8. A posse no cargo fica condicionada ao atendimento das condições 
constitucionais e legais bem como à aprovação em inspeção médica a ser 
realizada pela Junta Médica do Município, momento em que deverão ser 
apresentados pelo candidato os exames e os documentos abaixo relacionados: 

 a) hemograma - tipo sanguíneo;
 b) glicemia – VDRL – EAS – EPF – TSH - colesterol – triglicerídeos;
 c) eletrocardiograma (laudo e parecer do cardiologista);
 d) eletroencefalograma (laudo/parecer do neurologista);
 e) laudo de sanidade mental com parecer do psiquiatra;
 f) audiometria com parecer do otorrinolaringologista; e 
 g) Raio X do tórax com parecer do radiologista.

13.8.1 Os exames a serem apresentados deverão ter validade máxima de 
90 (noventa) dias a partir da data de sua realização.

13.9. O nomeado deve comparecer a Coordenadoria de Gestão de Pesso-
as da Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos, situada na Rua 
Altino Vicente de Paiva, nº 210- Edifício Cartier – Monte Castelo – CEP: 
59146-270 - Parnamirim/RN com todos os exames para agendamento da ins-
peção médica.

13.10. A posse dos candidatos será condicionada à apresentação dos ori-
ginais e das cópias dos documentos abaixo relacionados:

 a) laudo médico (emitido pela comissão competente/CPMSHT/
SEMAD);

 b) 01 foto ¾ recente;
 c) carteira de identidade e CPF;
 d) título de eleitor;
 e) certidão eleitoral de antecedentes criminais;
 f) certificado de reservista (sexo masculino);
 g) diploma de habilitação para o cargo;

 h) registro no conselho (quando exigido);
 i) certidão de antecedentes cíveis e criminais (estadual e federal);
 j) certidão de nascimento ou de casamento;
 k) cartão do PIS ou do PASEP (caso seja inscrito);
 l) comprovante de residência em nome do aprovado, do cônjuge 

ou dos pais, desde que o parentesco seja devidamente comprovado;
 m) carteira de trabalho (incluindo folha do contrato assinado ou não);
 n) cartão de conta corrente da Caixa Econômica Federal (caso tenha); e
 o) ato de exoneração ou cópia do requerimento de exoneração no 

ato da posse (se servidor público).
 p) Certidão de nascimento dos filhos (até 06 anos apresentar car-

tão de vacina, de 07 a 14 anos apresentar declaração escolar);
 q) Telefone para contato (fixo ou celular).

13.11. O nomeado deverá, no ato da posse, preencher DECLARAÇÃO 
POSITIVA OU NEGATIVA, conforme o caso, de Acumulação de Cargos 
e anexar os documentos indispensáveis para apreciação pela Comissão de 
Acumulação de Cargos.

13.11.1. Se a declaração de acumulação de cargos for positiva, deverá 
a posse ser suspensa e autuado, imediatamente, o processo para análise da 
comissão de acumulação de cargos da Prefeitura Municipal de Parnamirim, 
tendo o processo prioridade de tramitação sobre os demais.

13.11.2. O nomeado deverá anexar aos autos documento comprobató-
rio dos vínculos, local onde trabalha, carga horária, cargo exercido, de cada 
vínculo público.

13.11.3. Após análise, homologação e trânsito em julgado administrati-
vo, se a acumulação for lícita, o nomeado deverá comparecer imediatamente 
ao setor de posse para complementar sua posse e ser encaminhado ao local de 
trabalho. Caso a acumulação seja ilícita, a portaria de nomeação será tornada 
sem efeito, nos termos do Decreto nº 5.682, de 18 de novembro de 2013. 
Publicado no DOM- Parnamirim/RN de  06 de dezembro de 2013.

13.11.4. Não se dará posse a candidato nomeado que estiver acumulan-
do cargos, devendo o procedimento ser suspenso, certificado no processo de 
posse e enviado à comissão de acumulação de cargos para análise e homolo-
gação pelo titular da Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos 
da Prefeitura de Parnamirim.

13.11.5. A Coordenadoria de Gestão de Pessoas - SEARH somente 
implantará na folha de pagamento os empossados que estiverem com suas 
declarações de acumulação de cargos devidamente apreciadas pela Comis-
são desta Prefeitura, e os setores e Departamentos ficam obrigados a prestar 
informações à Comissão de Acumulação de Cargos no prazo de cinco dias 
contados do recebimento do pedido.

13.11.6. O prazo para posse poderá ser prorrogado por mais trinta dias 
desde que o nomeado protocole seu pedido até o último dia para posse, de-
vendo seu pedido ser apreciado pela Procuradoria Geral do Município, após 
devidamente informada pelo setor de posse. 

13.12. A não apresentação de qualquer um dos documentos comproba-
tórios fixados no presente Capítulo, dentro do prazo legal, tornará sem efeito 
sua nomeação.

13.13. Somente serão empossados os candidatos considerados aptos em 
inspeção de saúde, de caráter eliminatório, a ser realizada por profissionais da 
Junta Médica do Município de Parnamirim/RN. 

13.14. Os candidatos aprovados, nomeados e empossados neste certame 
ficam, desde já, cientes de que fica vedada a alteração de regime de trabalho 
durante o período do estágio probatório. 

13.15. Não serão fornecidos informações e documentos pessoais de can-
didatos a terceiros, em atenção ao disposto no Art. 31 da Lei n. 12.527, de 18 
de novembro de 2011.

13.16. O candidato que desejar corrigir os dados cadastrais fornecidos du-
rante o processo de inscrição deverá encaminhar requerimento que justifique sua 
solicitação e contenha cópia dos documentos comprobatórios dos dados corretos.
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13.16.1. O requerimento de correção de dados cadastrais poderá ser envia-
do via e-mail (comperve@comperve.ufrn.br), ou entregue na sede da Comper-
ve (Avenida Senador Salgado Filho, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/
RN, CEP 59078-970), até a data de divulgação do resultado final do certame.

13.17. O candidato que desejar corrigir sua data de nascimento deverá 
encaminhar requerimento que explique sua solicitação e contenha cópia dos 
documentos comprobatórios dos dados corretos.

13.17.1. O requerimento de correção da data de nascimento poderá ser 
enviado via e-mail (comperve@comperve.ufrn.br), ou entregue na sede da 
Comperve (Avenida Senador Salgado Filho, Campus Universitário, Lagoa 
Nova, Natal/RN, CEP 59078-970), até 48 horas após a data de realização 
das provas.

13.18. Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não 
comparecimento ao local de realização das provas no dia e nos horários de-
terminados implicará a eliminação automática do candidato.

13.19. Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de 
aplicação de provas, em razão de falha de impressão ou de equívoco na dis-
tribuição de prova/material, a Comperve poderá entregar ao candidato prova/
material reserva não personalizado eletronicamente, o que será registrado nos 
relatórios de turma e no de aplicação.

13.20. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atuali-
zações ou acréscimos enquanto não forem consumadas as providências ou 
os eventos que lhes disserem respeito, até a data de realização das provas, 
circunstância que será mencionada em Edital ou em Aviso a ser publicado.

13.21. As correções não previstas neste Edital bem como os casos omis-
sos e/ou duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Prefeitura 
Municipal de Parnamirim e pela Comperve, no que a cada um couber.

13.22. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste 
Edital bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele poste-
riores não serão objeto de avaliação nas provas do concurso.

13.23. As nomeações decorrentes desse concurso deverão ser precedidas 
de Estudo Orçamentário Financeiro, conforme previsto no Termo de Ajusta-
mento de Gestão nº 01/2017, firmado pela Prefeitura de Parnamirim/RN com 
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

Parnamirim (RN), 25 de junho de 2018.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

Eventos Período

Publicação do edital 26 de junho de 2018

Inscrições 
No período de 16 de julho a 06 de agosto de

2018

Pagamento da taxa de inscrição
No período de 16 de julho a 07 de agosto de

2018

Solicitação de condição diferenciada para realização da
prova

No período de 16 de julho a 07 de agosto de
2018

Solicitação de isenção da taxa de pagamento da 
inscrição

No período de 16 a 20 de julho de 2018

Divulgação das solicitações de isenção deferidas Na data provável 30 de julho de 2018

Interposição de recursos contra o resultado das 

solicitações de isenção
48 horas após a divulgação do resultado

Respostas aos recursos contra o resultado das 

solicitações de isenção
Na data provável 03 de agosto de 2018

Divulgação das inscrições validadas Na data provável 17 de agosto de 2018

Divulgação das relações provisórias dos candidatos 
com deficiência 

Na data provável 17 de agosto de 2018

Divulgação dos locais de realização das provas Na data provável 28de agosto de 2018

Divulgação das relações finais dos candidatos com 

deficiência 
Na data provável 28 de agosto de 2018

Divulgação do resultado da solicitação de condição 

diferenciada para realização da prova
Na data provável 21de agosto de 2018

Interposição de recursos contra o resultado da 

solicitação de condição diferenciada para realização da
prova

48 horas a partir da divulgação do respectivo

resultado

Respostas dos recursos contra o resultado da 
solicitação de condição diferenciada para realização da

prova

Na data provável 28 de agosto de 2018

Realização das Provas e Divulgação do Gabarito 

Oficial Preliminar 
Na data provável 02 de setembro de 2018

Interposição de recursos contra o Gabarito Oficial 

Preliminar da Prova Objetiva
48 horas após a divulgação do resultado

Divulgação do Resultado das Provas Objetivas 

(Gabarito Oficial Definitivo)
Na data provável21 de setembro de 2018

Entrega dos Títulos 
No período de 7 dias úteis após a divulgação do

Resultado das Provas Objetivas

Consulta das cópias das Folhas de Respostas da Prova 

Objetiva

A partir da divulgação do resultado da respectiva

prova, por um período de 72 horas

Resultado da Prova de Títulos Na data provável de 23 de outubro de 2018

Interposição de recursos contra a nota da Prova de 
Títulos

48 horas após a divulgação do resultado

Resultado Final Data provável de 09 de novembro de 2018

ANEXO I - CRONOGRAMA
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ANEXO II – QUADRO COM O QUANTITATIVO DE TÍTULOS A SEREM ANALISADOS

QUANTIDADE
DE VAGAS

TÍTULOS A SEREM ANALISADOS
AMPLA

CONCORRÊNCIA
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

1 20 0

2 10 10

3 13 7

4 15 5

5 20 5

6 25 5

7 30 5

8 35 5

9 40 5

10 45 5

14 65 5

16 75 5

26 120 10

32 150 10

34 160 10

42 195 15

44 205 15

47 220 15

50 235 15

60 285 15

65 305 20

OBS: Para os cargos que têm de 1 a 3 vagas, serão analisados os títulos de 20 candidatos classificados, distribuídos proporcionalmente ao número de 
vaga de cada grupo; e a partir de 4 vagas, serão analisados os títulos dos candidatos correspondentes a 5 vezes o número de vagas existente para o cargo. A 
distribuição ocorrerá conforme tabela acima.

ANEXO III – CARGOS

2.1. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 80,00 (oitenta reais)
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2.2. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 100,00 (cem reais)
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ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa – Nível Médio

1. Organização do texto.

1.1. Propósito comunicativo. 

1.2. Tipos de texto (dialogal, descritivo, narrativo, injuntivo, explicativo e argumentativo).

1.3. Gêneros discursivos.

1.4. Mecanismos coesivos.

1.5. Fatores de coerência textual.

1.6. Progressão temática.

1.7. Paragrafação.

1.8. Citação do discurso alheio. 

1.9. Informações implícitas.

1.10. Linguagem denotativa e linguagem conotativa. 

2. Conhecimento linguístico.

2.1. Variação linguística.

2.2. Classes de palavras: usos e adequações.

2.3. Convenções da norma padrão (no âmbito da concordância, da regência, da ortografia e da acentuação gráfica).

2.4. Organização do período simples e do período composto.

2.5. Pontuação.

2.6. Relações semânticas entre palavras (sinonímia, antonímia, hiponímia e hiperonímia). 

Língua Portuguesa – Nível Superior

1. Organização do texto.

1.1. Propósito comunicativo

1.2. Tipos de texto (dialogal, descritivo, narrativo, injuntivo, explicativo e argumentativo).

1.3. Gêneros discursivos.

1.4. Mecanismos coesivos.

1.5. Fatores de coerência textual.

1.6. Progressão temática.

1.7. Paragrafação.

1.8. Citação do discurso alheio.

1.9. Informações implícitas.

1.10. Linguagem denotativa e linguagem conotativa.

2. Conhecimento linguístico.

2.1. Variação linguística.

2.2. Classes de palavras: usos e adequações.

2.3. Convenções da norma padrão (no âmbito da concordância, da regência, da ortografia e da acentuação gráfica).

2.4. Organização do período simples e do período composto.

2.5. Pontuação.

2.6. Relações semânticas entre palavras (sinonímia, antonímia, hiponímia e hiperonímia).

Cargos de Nível Médio
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Cargos de Nível Superior
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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – SEMSUR / MANOEL 
PEREIRA DO NASCIMENTO - OBJETO: Locação do imóvel situado à 
Rua Tenente Ferreira Maldos esquina com a Travessa Tenente Medeiros, n° 
315 A, Centro - Parnamirim/RN, para funcionamento do depósito de equipa-
mentos e materiais da Coordenadoria de Infraestrutura e da Coordenadoria de 
Iluminação Pública, por um período de 12 meses – VALOR GLOBAL ANU-
AL ESTIMADO: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). VIGÊN-

CIA: maio de 2019, conforme data da assinatura do contrato. RECURSOS: 
0100000000 - Próprios (F.P.M/ICMS/IPTU/IPVA) e Dotação Orçamentaria:  
02.081 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; 15.122.002.2911 – Ma-
nutenção e Funcionamento da Unidade e 33.90.36.00 –  Outros Serviços Ter-
ceiros – Pessoa Física - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso X, da 
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 18 de maio de 2018.

CHARLES CASAS DE QUADROS
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

EXTRATOS
SEMSUR
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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2018 – CONTRATANTES: MUNI-
CÍPIO DE PARNAMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SER-
VIÇOS URBANOS – SEMSUR / MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO 
- OBJETO: Locação do imóvel situado à Rua Tenente Ferreira Maldos esquina com 
a Travessa Tenente Medeiros, n° 315 A, Centro - Parnamirim/RN, para funcionamento 
do depósito de equipamentos e materiais da Coordenadoria de Infraestrutura e da Co-
ordenadoria de Iluminação Pública, por um período de 12 meses – VALOR GLOBAL 
ANUAL ESTIMADO: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). VIGÊNCIA: 
maio de 2019, conforme data da assinatura do contrato. RECURSOS: 0100000000 - 
Próprios (F.P.M/ICMS/IPTU/IPVA) e Dotação Orçamentaria:  02.081 – Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos; 15.122.002.2911 – Manutenção e Funcionamento da 
Unidade e 33.90.36.00 –  Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física - FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 21 de maio de 2018.

CHARLES CASAS DE QUADROS
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

EXTRATOS
SESDEM

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA 284/2018/SESDEM

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 284/2018 – SESDEM 
– CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL 
E MOBILIDADE URBANA / JB DE SOUZA JÚNIOR – ME – CNPJ: 
03.550.465/0001-04 – Processo/protocolo nº 377241/2018 / Pregão Eletrôni-
co nº. 07/2018-SEARH - ARP Nº. 035/2018 OBJETO: Aquisição de materiais 
destinados à Fábrica de Placas e manutenção da Secretaria Municipal de Segu-
rança, Defesa Social e Mobilidade Urbana – SESDEM –VALOR: R$ 42.975,60 
(quarenta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). 
RECURSOS:  Unidade Orçamentária: 02.091 – Secretaria Municipal de Segu-
rança, Defesa Social e Mobilidade Urbana; 04.122.0002.1054 – Modernização 
da Fábrica de Placas; Elemento de Despesa 33.90.30 – Material de Consumo – 
FONTE – 0112200000 -  Multas de Trânsito - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Artigo 24, Inciso II da Lei 8.666 de 21.06.93 e suas modificações posteriores.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO
Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e

Mobilidade Urbana

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA 285/2018/SESDEM

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 285/2018 – SESDEM 
– CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL 
E MOBILIDADE URBANA / JB DE SOUZA JÚNIOR – ME – CNPJ: 
03.550.465/0001-04 – Processo/protocolo nº 377241/2018 / Pregão Eletrô-
nico nº. 07/2018-SEARH - ARP Nº. 035/2018 OBJETO: Aquisição de ma-
teriais destinados à Fábrica de Placas e manutenção da Secretaria Municipal 
de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana – SESDEM –VALOR: R$ 
9.200,00 (nove mil e duzentos reais). RECURSOS:  Unidade Orçamentária: 
02.091 – Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade 
Urbana; 04.122.0002.1054 – Modernização da Fábrica de Placas; Elemento 
de Despesa 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanentes – FONTE – 
0112200000 - Multas de Trânsito - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 
24, Inciso II da Lei 8.666 de 21.06.93 e suas modificações posteriores.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO
Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e

Mobilidade Urbana

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA 287/2018/SESDEM

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 287/2018 – SESDEM 
– CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E 
MOBILIDADE URBANA / DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES 
REFLETIVOS LTDA– CNPJ: 14.089.982-0001-44 – Processo/protocolo nº 
377241/2018 / Pregão Eletrônico nº. 07/2018-SEARH - ARP Nº. 036/2018 
OBJETO: Aquisição de materiais destinados à Fábrica de Placas e manuten-
ção da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Ur-
bana – SESDEM –VALOR: R$ 58.686,40 (cinquenta e oito mil, seiscentos e 
oitenta e seis reais e quarenta centavos). RECURSOS:  Unidade Orçamentá-
ria: 02.091 – Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade 
Urbana; 04.122.0002.1054 – Modernização da Fábrica de Placas; Elemento 
de Despesa 33.90.30 –  Material de Consumo – FONTE – 0112200000 - Mul-
tas de Trânsito - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei 
8.666 de 21.06.93 e suas modificações posteriores.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO
Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e

Mobilidade Urbana

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO 
PREGÃO PRESENCIAL n.º 05/2018.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PARA ATENDER A CÂ-
MARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN. 

Aos 22 de junho de 2018 (sexta-feira), depois de cumpridas as exigên-
cias e condições estipuladas pelo ato convocatório e da renúncia aos os pra-
zos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes 
da Resolução 05/2013 e após analisado o resultado do Pregão nº. 05/2018, 
referente ao Processo nº. 094/2018, a pregoeira, Sra. Alexkelly Pinheiro Mo-
reira, ADJUDICA a licitante vencedora da licitação em tela, conforme indi-
cado no quadro Resultado da Adjudicação.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

TERMO
CÂMARA
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JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME- CNPJ: 
17.570.889/0001-45, saiu vencedor nos itens: 1, 2, 3, 4, 5; totalizando o valor 
de R$ 54.776,00 (Cinquenta e Quatro Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais).

 
Parnamirim/RN, 25 de junho de 2018. 

ALEXKELLY PINHEIRO MOREIRA
Pregoeira

RESOLUÇÃO
CÂMARA

RESOLUÇÃO Nº 04/2018

Dispões sobre a Frente Parlamentar de Promoção e Defesa 
da Igualdade Racial, e dá outras providencias.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no 
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara aprovou e eu seu 
Presidente PROMULGO a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica instituída, com sede na Câmara Municipal, a Frente Parla-
mentar de Promoção e Defesa da Igualdade Racial como um movimento su-
prapartidário, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede e foro 
na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º - A Frente Parlamentar de Promoção e Defesa da Igualdade Ra-
cial em suas atividades plenárias, é pública e aberta à participação de todos 
aqueles que tenham interesse nas finalidades desta Frente.

Art. 3º - São compromissos da Frente Parlamentar de Promoção e Defe-
sa da Igualdade Racial:

I - Estimular ampla participação da sociedade civil nas discussões sobre 
os direitos da população negra paulistana, de acordo com os princípios e ob-
jetivos fundamentais;

II - Ampliar o debate sobre a igualdade racial e sobre a importância de 
assegurar as conquistas alcançadas pelos negros e negras nos últimos anos, 
saindo simplesmente do aspecto da reforma eleitoral e indo na direção de 
uma reforma do próprio poder e das formas de exercê-lo e abrangendo todos 
os poderes do Estado;

III - Propor novas legislações (ações afirmativas) que proporcionem a 
ampliação da participação social e política de negros, nos mais variados es-
paços públicos;

IV - Realizar seminários, debates e outros eventos, com vistas ao apro-
fundamento da discussão sobre o tema e a elaboração de propostas;

V - Promover a divulgação das atividades da Frente Parlamentar em De-
fesa da Igualdade Racial no âmbito do Parlamento e junto à sociedade;

VI - Articular e integrar as iniciativas e atividades da Frente Parlamentar 
em Defesa da Igualdade Racial com as ações das entidades da sociedade civil, 
voltadas para a defesa dos direitos dos negros;

VII - Servir de ponte entre o Parlamento e os movimentos da sociedade 
civil que lutam e defendem os direitos dos negros.

Art. 4º - Para proporcionar ampla participação da sociedade, a Frente 
Parlamentar, através de seu Presidente, utilizará todas as formas possíveis 
de publicidade para comunicação de eventos, expedindo também convites 
específicos.

Art. 5º - A Frente Parlamentar de Promoção e Defesa da Igualdade Ra-
cial é composta pelos seguintes membros: Presidente, 1º Secretário, 2º Secre-
tário e seus respectivos suplentes.

Art. 6º - Os componentes da Frente Parlamentar serão escolhidos me-
diante processo de votação em reunião eleitos por decisão entre os parlamen-
tares, dentre aqueles que aderiram formalmente à sua criação.

 §1º – A Frente Parlamentar é formada por parlamentares;
 §2º - Os componentes da Frente Parlamentar serão nomeados por 

ato do Presidente da Câmara;
 §3º - Os membros da frente parlamentar serão destituídos do car-

go por pedido formal, por decisão da Presidência da Câmara, e sempre ao 
termino de cada legislatura;

 §4º - Com o afastamento ou vacância de qualquer um dos seus 
membros, a Frente Parlamentar de Promoção e Defesa da Igualdade Racial 
elegem outro Vereador para a função, comunicando a Presidência o resultado.

Art. 7º - A Frente Parlamentar de Promoção e Defesa da Igualdade Ra-
cial somente poderá ser dissolvida por decisão judicial, por ato da Mesa Di-
retora da Câmara ou por deliberação do Plenário da Câmara Municipal de 
Parnamirim/RN, em Sessão Ordinária, e que conte com os votos favoráveis 
da maioria de seus membros do parlamento.

Art. 8º - Os casos omissos nesta resolução são resolvidos pela sua pre-
sidência.

Art. 9º - Esta resolução entra em vigor na data de sua promulgação e 
publicação.

Parnamirim/RN, 19 de junho de 2018.

IRANI GUEDES DE MEDEIROS
Vereador/Presidente

ABIDENE SALUSTIANO DA SILVA
Vereador/Vice – Presidente

GUSTAVO NEGÓCIO DE FREITAS
Vereador/1ª Secretário

ROGÉRIO CÉSAR SANTIAGO
Vereador/2º Secretário


