
DIÁRIO OFICIAL DO munICípIO
instituído pela lei nº 030 de 12 de Maio de 2009

adMinistração do excelentíssiMo sr. prefeito Maurício Marques dos santos

ano Vii– nº 2113– parnaMiriM, rn, 05 de agosto de 2016  – r$ 0,50

AtOs DO pODeR exeCutIvO

pORtARIAs
gACIv

PORTARIA Nº. 0625, de 03 de AgOsTO de 2016.
 
o prefeito Municipal de parnaMiriM/rn, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas e de conformida-
de às disposições da lei complementar nº. 030/2009, de 12 
de maio de 2009,

 
resolVe: 
 
1º. designar o coordenador da regional oeste, eMerson 

Henrique fernandes saraiVa, para responder pelo Mercado 
público Municipal, lotado na secretaria Municipal de serviços 
urbanos - seMsur, a partir de 03 de agosto de 2016.

  
2º. publique-se. cumpra-se.
  

MAuRícIO MARques dOs sANTOs
prefeito

extRAtOs
seARh

MuNIcíPIO de PARNAMIRIM-RN

eXTRATO dA ATA de RegIsTRO de PReÇOs 
PRegÃO eLeTRÔNIcO Nº 41/2016

espécie: ata de registro de preços. objeto: formação de 
registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando 
o fornecimento de materiais destinados à secretaria Municipal 
de educação e cultura. Vigência: 27/07/2016 a 27/07/2017; 
Modalidade de licitação: pregão eletrônico para registro de 
preços nº 41/2016; processo nº 319.837/2015; contratada: 
coMÉrcio de MÓVeis, eletrodoMÉsticos e inforMÁtica 
MalHeiro ltda; lotes 03, 07, 11, 13 e 17: Valor global estima-
do: r$ 405.124,28 (quatrocentos e cinco mil, cento e vinte e 
quatro reais e vinte e oito centavos) - fundamento legal: decre-
to nº 3.931/2001 e lei nº 10.520/2002. signatários: francisco 
das chagas rodrigues de sousa - secretário Municipal de admi-
nistração e dos recursos Humanos e luiza pinheiro fernandes 
pela empresa.

MuNIcíPIO de PARNAMIRIM
 
extrato do priMeiro terMo aditiVo ao contrato n° 

059/2015. contratantes: Município de parnaMiriM / 
d-Hosp distriBuidora Hospitalar iMportação e exporta-
ção ltda. - oBJeto: prorrogação do contrato de aquisição de 
medicamentos destinados à uti neonatal do Hospital Mater-
nidade do divino amor, por 06 (seis) meses, 30 de maio a 30 
de novembro de 2016, para fins de pagamento. - RECURSOS: 
Mac/sus/prÓprios (fpM/icMs/ipVa/iptu)/ paB - fMs - ele-
Mento de despesa: 3.3.90.30 - Material de consumo - fun-
daMentação legal: pregão eletrônico nº 005/2015 e artigo 
57, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
parnamirim/rn, 19 de maio de 2016.

 
FRANcIscO dAs cHAgAs ROdRIgues de sOusA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

extRAtOs
sesAD

MuNIcíPIO de PARNAMIRIM

extrato do contrato nº 111/2016 – contratantes: 
Município de parnaMiriM/ rdf distriBuidora de produ-
tos para a saÚde ltda - oBJeto: aquisição de Medicamen-
tos de farmácia Básica  para atender as necessidades da se-
cretaria Municipal de saúde – Valor gloBal estiMado: r$ 
506.515,50 (quinhentos e seis mil, quinhentos e quinze reais 
e cinquenta centavos) – recursos: fMs/paB-fixo; 02.052 
– fundo Municipal de saúde; 10.122.002.2300 – Manuten-
ção e funcionamento da unidade - eleMento de despesa: 
3.3.90.30 – Material de consumo – VigÊncia: até 31 de de-
zembro de 2016. fundaMentação legal: pregão presen-
cial nº 134/2015 da prefeitura Municipal de Mossoró/rn, na 
condição de órgão carona e lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. parnamirim/rn, 26 de julho de 2016. 

 
JOÃO ANTÔNIO de BRITO JuNIOR

secretário adjunto de saúde

MuNIcíPIO de PARNAMIRIM

extrato do terceiro terMo aditiVo ao contrato nº 
154/2013. contratantes: Município de parnaMiriM / 
iMediata iMperMeaBiliZaçÕes e serViços ltda. oBJeto: 
prorrogar o contrato de prestação de serviços de dedetização, 



desratização e descupinação nas áreas internas e externas 
de todas as unidades de saúde do Município de parnamirim/
rn. – Vigência: até 31 de dezembro de 2016 - recursos: pró-
prios (iptu/icMs/fpM/ipVa)/fMs - eleMento de despesa: 
3.3.90.39 – outros serviços de terceiros – pJ. - fundaMenta-
ção legal: pregão eletrônico nº 023/2013, art 57, § 1º, da lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. parnamirim/rn, 07 
de julho de 2016.

 
HeNRIque eduARdO cOsTA

secretário Municipal de saúde
 

extRAtOs
setRA

MuNIcíPIO de PARNAMIRIM

extrato do priMeiro terMo aditiVo ao contrato nº 
145/2015. contratantes: Município de parnaMiriM / JB 
de souZa Junior-Me. - oBJeto: aditar r$ 11.522,50 (onze 
mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), cor-
respondente a 25% do valor total do contrato de aquisição de 
material destinado à fábrica de placas para produção de recu-
peração da sinalização vertical do Município de parnamirim/rn, 
e prorrogar até 31 de dezembro de 2016. - recursos: próprios 
(fpM/icMs/iptu/ipVa).  elemento de despesa: 3.3.90.30 - Ma-
terial de consumo. fundaMentação legal: pregão eletrônico 
n°053/2015, artigo 57, combinado com o artigo 65, inciso ii, § 
1º da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. parnami-
rim/rn, 22 de junho de 2016.

 
LAIZOMAR WANdeRLeY dA sILVA

secretário Municipal de trânsito e transportes

MuNIcíPIO de PARNAMIRIM

extrato do contrato nº 007/2016 – contratantes: 
Município de parnaMiriM e Zl construçÕes ltda – cnpJ: 
21.158.303/001-07 –  oBJeto: construção de plataforMas 

e Bases de concreto para sustentação de aBrigo de pas-
sageiros - local: períMetro urBano do Município - parna-
MiriM/rn  - Valor: r$ 539.240,34 (quinhentos e trinta nove mil, 
duzentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos) - praZo de Vi-
gÊncia: 360 (trezentos e sessenta) dias. Modalidade de licita-
ção: toMada de preços n° 002/2016 . dotação financeira: 
recursos: prÓprios (f.p.M/icMs/iptu/ipVa); com a seguinte do-
tação orçamentária: nº 02.111 - secretaria Mun. de obras públicas 
e saneamento; 15.451.017.1075 - construção e implantação de 
abrigo de passageiros e 44.90.51 – obras e instalações. funda-
Mentação legal: lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.   
parnamirim/rn, 08 de julho de 2016.

LAIZOMAR WANdeRLeY dA sILVA
secretário Municipal de trânsito e transportes

AtOs DO pODeR LegIsLAtIvO

extRAtOs 
CâmARA

MuNIcíPIO de PARNAMIRIM
 
extrato de ordeM de serViço n°57/2016 - contratan-

tes: cÂMara Municipal de parnaMiriM/rn/padrão gra-
fica editora ltda - cnpJ n° 01.496.690/0001-84. oBJeto: 
contratação de empresa especializada em prestação de servi-
ços Gráficos, para atender a Câmara Municipal de Parnamirim/
RN – LOTE I Materiais Gráficos. Valor Global: R$ 1.680,00 (Um 
Mil, seiscentos e oitenta reais). recursos 01.0316001.200 
- Manutenção e funcionamento da unidade no elemento de des-
pesa 33-90-39: outros serviços de terceiros e pessoas Jurídica, 
fonte 101. Vigência: até 31 de dezembro de 2016 - fudaMen-
tação legal: pregão presencial n.º 013/2015, lei comple-
mentar n° 10.520 de 17/07/2002 suas alterações posteriores. 
puBlique-se. parnamirim/rn, 05 de julho de 2016. ricardo 
HiraruY alencar gurgel - presidente.
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