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ANO VIII – Nº DOM2655 – PARNAMIRIM, RN, 28 DE NOVEMBRO DE 2018 – R$ 0,50

 
 

 

PORTARIA Nº. 1139, de 23 de novembro de 2018.

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

RESOLVE:

1º. Exonerar DIOGO HENRIQUE DE CARVALHO, de exercer o
cargo em comissão de Encarregado de Serviço, lotado na Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEARH.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

 

 

PORTARIA Nº. 1153, de 26 de novembro de 2018.

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

RESOLVE:

1º. Nomear DIOGO HENRIQUE DE CARVALHO, para exercer o
cargo em comissão de Gerente de Controle Patrimonial e Contratos,
lotado na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
- SEARH.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

 

PORTARIA Nº 1150, de 26 de novembro de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso
das atribuições legais e em conformidade com o Ofício 196/2018 – GE,
expedido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do
Norte,

RESOLVE:

Art. 1º. Colocar à disposição, do Departamento Estadual de Trânsito
do Rio Grande do Norte, o Servidor REINALDO ALEXANDRE
SILVA RODRIGUES, Agente Administrativo, Matrícula Nº. 8371,
pertencente ao Quadro Pessoal desta Municipalidade, com ônus para o
órgão cedente, pelo período de 01 (um) ano.

Art. 2º. Esta portaria retroage seus efeitos a 10 de outubro de 2018.

Art.3º. Revoga-se a portaria 0970, publicada no Diário Oficial do
Município Nº 2624, de 10 de outubro de 2018.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

 

PORTARIA Nº 1151, de 26 de novembro, 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 ao Diretor de Escola, da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, LUIZ ANTÔNIO NORBERTO, o valor de R$
295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) correspondente a meia diária
de viagem a Recife/PE, que ocorrerá no dia 01 de dezembro do
corrente ano, para fazer jus às despesas decorrentes da referida viagem
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Contrato nº Empresa Objeto

214/2014

Ciccarelli e França Ltda
ME

CNPJ 04.826.331/0001-36

Prestação de serviço com
remanufatura de tonners e
cartuchos, com aplicação

de peças.

243/2013

G. Trigueiro Tecnologia
ME

CNPJ 14.273.573/0001-01

Prestação de serviço com
locação de equipamentos.

a fim de participar do Evento de Entrega de Medalhas da “V Olimpíada
Brasileira de Raciocínio Lógico”.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

 

PORTARIA Nº 1152, de 26 de novembro, 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 ao Motorista da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, JOSÉ NETO FILHO, o valor de R$ 295,00 (duzentos e
noventa e cinco reais) correspondente a meia diária de viagem a
Recife/PE, que ocorrerá no dia 01 de dezembro do corrente ano, para
fazer jus às despesas decorrentes da referida viagem a fim conduzir o
servidor Luiz Antônio Norberto que participará do Evento de Entrega
de Medalhas da “V Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico”.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

 

PORTARIA Nº 1156, de 26 de novembro, 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 ao Secretário Municipal de Obras Públicas, JOÃO
ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA JÚNIOR, o valor de R$
1.080,00 (mil e oitenta reais) correspondente a 01 e ½ (uma e meia)
diária de viagem a Brasília/DF, nos dias 28 e 29 de novembro do
corrente ano, para fazer jus às despesas decorrentes da referida viagem
a fim de visitar o Ministério do Turismo e o Ministério da Cidade para
tratar de assuntos administrativos do município.

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

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

PORTARIA Nº 1157, de 26 de novembro, 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 Coordenadora da Secretaria Municipal de Obras
Públicas, DINAÍSA SOARES DE FREITAS, o valor de R$ 975,00
(novecentos e setenta e cinco reais) correspondente a 01 e ½ (uma e
meia) diária de viagem a Brasília/DF, nos dias 28 e 29 de novembro do
corrente ano, para fazer jus às despesas decorrentes da referida viagem
a fim de visitar o Ministério do Turismo e o Ministério da Cidade para
tratar de assuntos administrativos do município.

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

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

 

 

PORTARIA N° 009/2018-CONGE

Parnamirim/RN, 27 de novembro de 2018.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, 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 SOUZA DE ARAÚJO,
matrícula N° 9287 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeitura
Municipal de Parnamirim, através da Controladoria Geral do
Município – CONGE:

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

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

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 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
Contrato, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à
elaboração dos documentos imprescindíveis ao cumprimento das
obrigações assumidas pela CONTRATADA;
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Contrato nº Empresa Objeto

017/2018

R. CLEAN COMERCIAL
EIRELI

CNPJ: 26.728.117/0001-
80

Aquisição de materiais de
expediente destinados à
Secretaria Municipal de

Obras Públicas e
Saneamento de
Parnamirim/RN

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

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

Rejeitar, no todos 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 a Secretária Municipal de Administração e dos Recursos
Humanos informada de todas as ocorrências relativas ao 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:

I.     Ser responsável pela execução do próprio contrato;

II.   Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de
licitação;

III. Possuir condição que enseje conflito de interesses que
importem em óbice à designação como fiscal de contrato.

Art. 4º - Na ausência da referida Fiscal do(s) Contrato(s), ficará
responsável temporariamente por esta função, a servidora KARISE
KARISLANY GOMES, matrícula nº 8440 e CPF n.º 033.000.314-35.

Art. 5° - 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.

Fábio Sarinho Paiva

Controlador Geral do Município

 

 

 

PORTARIA N° 054, de 22 de novembro de 2018.        
                                          

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E
SANEAMENTO, 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 CARLOS ANTÔNIO FERNANDES
LOPES, matrícula N° 7415, para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de Gestor do Contrato abaixo listado, celebrado pela
Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal
de Obras Públicas e Saneamento:

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) 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 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:

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

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.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA JÚNIOR

Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento

 

 

PORTARIA N° 055, de 22 de novembro de 2018.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E
SANEAMENTO, 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 RICARDO ALEXANDRE
FERNANDES BRAGA, matrícula N°8154, para, sem prejuízo de suas
atribuições, exercer a função de Fiscal do(s) Contrato(s) abaixo
listado(s), celebrado(s) pela Prefeitura Municipal de Parnamirim,
através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento:

 



28/11/2018 Diário Oficial do Município de Parnamirim-RN

http://sgidom.parnamirim.rn.gov.br/#/gerenciador/documento/dom 4/8

Contrato nº Empresa Objeto

 

017/2018

R. CLEAN
COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 26.728.117/0001-
80

Aquisição de materiais de
expediente destinados à
Secretaria Municipal de

Obras Públicas e
Saneamento de
Parnamirim/RN

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

a. Verificar se houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço,
devendo comunicar ao Gestor do Contrato para que  este 
promova  a  adequação  contratual  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;

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

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

d. Fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e
sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva
dos trabalhadores da contratada;

e. Atestar as notas fiscais de aquisição de materiais ou prestação
de serviços;

f. 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:

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

importem 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.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA JÚNIOR

Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento

 

 

Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN

EXTRATO DO DISTRATO DO CONTRATO Nº 006/2018 –
CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, por meio da
 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento/empresa

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI – ME.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO 006/2018 , aplicando-se o comando legal, a
pena de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de
DEZ meses. Ante as infrações parciais de descumprimento de suas
obrigações contratuais para com a Administração Pública Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, apuradas no
presente procedimento administrativo, com fundamento no que dispõe
o artigo 87, inciso III da Lei de Licitações.

Parnamirim, 22 de novembro de 2018

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA JÚNIOR

Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2018 CONTRATANTES:
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da Secretaria Municipal
Obras Públicas e Saneamento e a R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
CNPJ 26.728.117/0001-80 – OBJETO Aquisição de materiais de
expediente destinados à Secretaria Municipal de Obras Públicas e
Saneamento do município de Parnamirim/RN. VALOR: 2.035,54 (dois
mil, trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) – PRAZO DE
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. RECURSOS: Ordinários,
FONTE: 0100000000. Dotação Orçamentária: UNIDADE: 02.111-
Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento; FUNÇÃO: 04 –
Administração; SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral;
PROGRAMA: 0002 - Rotina, Integração e Modernização; Ação: 2914
- Manutenção e Funcionamento da Unidade. Elemento de Despesa
33.90.30 – Material de Consumo – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Pregão Eletrônico nº. 41/2018– Lei Nº 10.520 de 17/07/2002.

 

Parnamirim /RN, 20 de setembro de 2018

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA JÚNIOR

Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento

 

 

 

PORTARIA Nº. 903, de 20 de novembro de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições legais.

RESOLVE:

Conceder licença sem remuneração a servidora MARIA ERICA
LOPES, matrícula nº 12615, no cargo de ASSISTENTE SOCIAL do
quadro desta  Municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de
Assistência social, por um período de 02 (dois) anos a partir de
03/12/2018, devendo retornar ao trabalho em 03/12/2020.
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A referida Licença encontra amparo legal no artigo 120, da Lei nº
140/69, do Estatuto dos Servidores Públicos do Municipio de
Parnamirim. 

WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO FRANÇA

Secretário  Municipal de Administração e Recursos Humanos

 

PORTARIA N° 058/2018 – GAB/SEARH, de 26 de Novembro 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
atribuições, 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 Recursos Humanos – SEARH:

Art. 2° Na fiscalização serão observados:

a. 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;

b. Acompanhamento o saldo restante da Ata de Registro de
Preço- 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
importem em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 4° Na ausência do referido Gestor do(s) Contrato(s), ficará
responsável temporariamente por esta função a servidora ELIANE
MEDEIROS DANTAS, matrícula Nº 13692, CPF nº 011.927.934-71.

Art. 5° 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. 6° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Wolney Freitas de Azevedo França

Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 59/2018 - SRP

OBJETO: formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses,
para futura contratação de empresa prestadora de serviços de lavagem,
higienização, polimento na pintura, lavagem de bancadas e carpetes, na
parte interna e externa e motor de veículos automotores da frota da
prefeitura de Parnamirim/RN, pela Secretaria Municipal de
Administração e dos Recursos Humanos – SEARH.

Adjudico o objeto da presente licitação em favor da seguinte empresa:
ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME, CNPJ Nº
26.798.936/0001-01, lote único, no valor global de R$ 68.000,00
(sessenta e oito  mil reais).

Parnamirim, 27 de novembro de 2018.

Mariana Guerreiro Fonsêca

Pregoeira/PMP

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 59/2018 - SRP

ACOLHO a adjudicação da Pregoeira, no julgamento do Processo
Licitatório N.º 400209/2018, na modalidade Pregão Eletrônico nº
59/2018-SRP, do tipo Menor Preço Global do Lote, que tem por objeto
a formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura
contratação de empresa prestadora de serviços de lavagem,
higienização, polimento na pintura, lavagem de bancadas e carpetes,
parte interna e externa e motor de veículos automotores da frota da
prefeitura de Parnamirim/RN, pela Secretaria Municipal de
Administração e dos Recursos Humanos – SEARH.

HOMOLOGO a presente licitação à empresa ANGELO MARCOS
DA S GURGEL - ME - CNPJ nº 26.798.936/0001-01, e
DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para
contratação da referida empresa.

Parnamirim, 27 de novembro de 2018.

WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO FRANÇA

Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 1.166/2018 –
PROTOCOLO N.º 2018153177901 CONTRATANTES:
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, por meio da Secretaria Municipal
de Administração e dos Recursos Humanos/ JOAQUIM F. NETO
EIRELI. OBJETO: aquisição materiais de limpeza destinados a
Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos.
VALOR R$ R$ 2.314,51 (Dois mil, trezentos e quatorze reais e
cinqüenta e um centavos).  Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários
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CONTRATO CONTRATADA OBJETO

050/2018

 

Regina Lúcia Alves
Costa

CPF Nº 277.095.904-
20

Contratação da Professora
Especialista para

Ministrar Curso de
Formação para os

gestores escolares do
município de

Parnamirim/RN. 

com a seguinte classificação orçamentária: 02.021/ Código de
Atividade: 04.122.002.2906 – Manutenção e Funcionamento da
Unidade / Elemento de Despesa: 33.90.30 Material de Consumo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARP n.º 31/2017- Pregão Eletrônico
n.º 28/2017. Parnamirim, 22 de novembro de 2018. Signatários:
WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO FRANÇA, Secretário
Municipal de Administração e dos Recursos Humanos,
CONTRATANTE e JOAQUIM F. NETO EIRELI, CONTRATADA.

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 1.171/2018 –
PROTOCOLO N.º 2018153177911 CONTRATANTES:
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, por meio da Secretaria Municipal
de Administração e dos Recursos Humanos/ CLARIT COMERCIAL
EIRELI EPP. OBJETO: aquisição materiais de limpeza destinados a
Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos.
VALOR R$ R$ 1.533,98 ( Hum mil quinhentos e trinta e três reais e
noventa e oito centavos).  Fonte: 0100000000 Recursos Ordinários
com a seguinte classificação orçamentária: 02.021/ Código de
Atividade: 04.122.002.2906 – Manutenção e Funcionamento da
Unidade / Elemento de Despesa: 33.90.30 Material de Consumo.
Signatários: WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO FRANÇA,
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos,
CONTRATANTE e CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP,
CONTRATADA.

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº
003/2018 – PROTOCOLO N.º 405644/2018- CONTRATANTES:
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, por meio da Secretaria Municipal
de Administração e dos Recursos Humanos/COSTEIRA RENT A
CAR EIRELLI- ME. OBJETO: Acréscimo em 25% (vinte e cinco por
cento) do quantitativo de veículos na prestação de serviços de locação
de veículos sem condutor.,  VALOR R$ 90.000,00 (noventa mil reais
reais) – RECURSOS: Recursos próprios desvinculados, Fonte: 101;
Dotação Orçamentária: 02.021- Secretaria Municipal de Administração
e dos Recursos Humanos; 04.122.002.2809 locação de veículos em
geral; Elemento de Despesa: 339039- Outros Serviços de Terceiros-PJ-
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, alínea “b” inciso I da Lei
n.º 8.666/93 e suas modificações posteriores, através das Leis n.ºs
8.883/94 e 9.648/98. Parnamirim, 23 de novembro de 2018.
Signatários: WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO FRANÇA,
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos,
CONTRATANTE e JOSÉ GURGEL SANTOS NETO, COSTEIRA
RENT A CAR EIRELI-ME, CONTRATADA.

 

 

 

PORTARIA N° 087/2018 – SEMEC, de 27 de novembro de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
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 ANA NERY RODRIGUES BEZERRA
FREIRE, Matrícula n° 1470, para sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de GESTORA do Contrato abaixo listado, celebrado
pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – SEMEC:

Art. 2° O Gestor dos Contratos 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) 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:

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   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. 5° Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 29 de outubro de 2018.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL

Secretária Municipal de Educação e Cultura

 

PORTARIA N° 088/2018 – SEMEC, de 27 de novembro de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 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 ANA NERY RODRIGUES BEZERRA
FREIRE, Matrícula n° 1470, 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 Educação e
Cultura – SEMEC:
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CONTRATO CONTRATADA OBJETO
050/2018

 

Regina Lúcia Alves
Costa

CPF Nº 277.095.904-20

Contratação da Professora
Especialista para Ministrar
Curso de Formação para os

gestores escolares do
município de

Parnamirim/RN. 

Art. 2° O fiscal do contrato 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
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 documentos 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,
exclusivamente para o fornecimento do material;

f. Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou
anormalidades relacionadas com a execução do Contrato, que
resultem na inexecução parcial ou total do objeto do contrato, para
que sejam adotadas as providências cabíveis;

g. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 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
regularização das faltas ou defeitos observados;

a. Manter a Secretária Municipal da Educação e Cultura informada de
todas as ocorrências relativas ao 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. 3º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será
remunerada.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 29 de outubro de 2018.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL

Secretária Municipal de Educação e Cultura

 

 

 

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 15, inciso V, da Resolução nº 032/2016 – TCE/
RN, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento à
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER - CNPJ:
08.428.765/0001-39, referente ao Empenho nº 517009/2018, emitido
em 17/05/2018, processo nº 2018135159391 e nota fiscal nº
161446 referente à prestação de serviços médicos e hospitalares -
exames e procedimentos na especialidade oncologia.

Aludido pagamento refere-se ao Contrato 082/2018 - SESAD e
o pagamento da nota fiscal será feito fora da ordem cronológica de
pagamento por se tratar de matéria de relevante interesse público,
consubstanciado na necessidade de manutenção do atendimento aos
pacientes que necessitam de exames e/ou procedimentos diagnósticos
realizados pela Liga Norte Riograndense contra o Câncer, conforme
demanda regulada pela Central de Regulação do Município.

Do exposto, entendemos pela admissibilidade do descumprimento da
ordem cronológica de pagamento, de acordo com o que dispõe o art.
15, inciso V, da Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, razão pela qual
assinamos o presente, para que surta os efeitos jurídicos e legais,
devendo ser dada publicidade na Imprensa Oficial como condição para
o referido pagamento.

Parnamirim/RN, 27 de novembro de 2018.

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

Secretária Adjunta Municipal de Saúde

 

 
 

 

Portaria nº 366/2018 - DRH

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

RESOLVE:                           

Art. 1º - Nomear, Julyandson Ribeiro de Paiva, para o cargo de
Assistente de Gabinete de Vereador – Símbolo – AGV, existente nesta
Casa, com lotação no Gabinete do Vereador Vandilma Maria de
Oliveira.

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

Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 05 de novembro de 2018.

Irani Guedes de Medeiros

Presidente

 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N.º 011/2018/CMP - CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL
DE PARNAMIRIM/RN/ G TRIGUEIRO BRASIL SERV.
TECNOLÓGICOS LTDA ME - CNPJ N° 08.336.975/0001-05.
OBJETO: O presente I Termo Aditivo tem por objetivo a Adequação
de quantitativos, com reflexo financeiro positivo, passando o
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orçamento dos serviços de R$345.900,00 (trezentos e quarenta e cinco
mil e novecentos reais) para R$353.910,99 (trezentos e cinquenta e
três, novecentos e dez reais e noventa e nove centavos), face ao
acréscimo de R$8.010,99 (oito mil, dez reais e noventa e nove
centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 58, inciso I e Art. 65,
inciso I, alíneas a e b, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

Parnamirim/RN, 22 de novembro de 2018

Irani Guedes de Medeiros

Presidente.


