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ANO VIII – Nº DOM3559 – PARNAMIRIM, RN, 18 DE FEVEREIRO DE 2022 – R$ 0,50

 
 

 

DECRETO Nº 6.708, DE FEVEREIRO DE 2022.

Altera a redação do Decreto Municipal nº
6.540, de 02 de julho de 2021, que dispõe e
regulamenta o registro, o controle da
frequência, a jornada de trabalho, o fiscal de
ponto e o banco de horas, dos servidores
públicos do município de Parnamirim/RN, e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de
suas atribuições conferidas pelo art. 73, XII, da Lei Orgânica
Municipal, e a Lei Complementar n° 140/69, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e:

CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação dos prazos do
Decreto Municipal nº 6.540, de 02 de julho de 2021 apresentada pelo
Grupo de Ciência, Tecnologia da informação e Inovação – GCTI desta
Prefeitura Municipal de Parnamirim, através do Memorando n°
4217/2022, em face das argumentações apresentadas;

CONSIDERANDO que desde o mês de dezembro de 2021, a equipe
do GCTI vem concentrando esforços para a implantação do Projeto
Parnamirim Digital, trabalhando junto aos representantes do sistema
1.DOC, para solucionar as dúvidas dos usuários a fim de garantir o
pleno funcionamento do sistema, gerando assim, economia para o
município;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de capacitar e instruir os
servidores públicos sobre a utilização do Sistema de Registro do Ponto
Eletrônico – SRPE.

DECRETA:

Art. 1º – Ficam prorrogados por mais 60 (sessenta) dias os prazos
previstos no art. 38 do Decreto Municipal nº 6.540, de 02 de julho de
2021, anteriormente prorrogados pelos Decretos de nº 6.607, de 20 de
outubro de 2021 e nº 6.652, de 06 de dezembro de 2021, conforme
tabela anexa.

Art. 2º – Os servidores que não se adequarem as determinações
contidas no Decreto Municipal nº 6.540, de 02 de julho de 2021, terão
suas remunerações bloqueadas ou glosadas, a depender do caso.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com
efeitos retroativos a 29 de janeiro de 2022.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

 

DECRETO Nº 6.710, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso de
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 73, inciso XII da Lei
Orgânica do Município, e artigo 57 da Lei nº 140/69:

CONSIDERANDO a convocação e nomeação de candidato
aprovado no Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2019;

CONSIDERANDO o não comparecimento de candidatos
nomeados, no prazo previsto no art. 56, da Lei 140/69 –
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parnamirim,
bem como pedidos de reclassificação e desistência.

DECRETA:

Art. 1º – Tornar sem efeito a nomeação dos candidatos abaixo listados
realizada por meio da Portaria nº 0065, de 13 de janeiro de 2022,
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ORDEM NOME CLASSIFICAÇÃO

1
MARKSUEL DE SOUZA

FILHO
219º

ORDEM NOME CLASSIFICAÇÃO

1
MELANIE MOURA MEDINA

GURGEL
43º

ORDEM NOME CLASSIFICAÇÃO

1
QUEZIA SANTANA DOS

SANTOS OLIVEIRA
55º

ORDEM NOME CLASSIFICAÇÃO

01 RAFAELA DAYSE MEDEIROS
DE QUEIROZ

64º

ORDEM NOME CLASSIFICAÇÃO

1
EGLÍDIA PEREIRA DE

CARVALHO
97º

ORDEM NOME CLASSIFICAÇÃO

1
TABITA POLLYANA ALVES

DE SOUZA
72º

2
JANE KÁTIA CUSTÓDIO

SOUZA
74º

CONTRATO
EMPRESA

CONTRATADA
OBJETO

002/2022

RIO MADEIRA

CERTIFICADORA

DIGITAL EIRELI

CNPJ:

23.035.197/0001-

08

Prestação de serviços de emissão de certificados

digitais, padrão ICP-Brasil e de fornecimento de

dispositivos de certificados digitais do tipo token

USB, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE,

conforme especificações contidas no Processo

Administrativo n° 2021101010 - Pregão Eletrônico

nº 29/2021.

publicada no Diário Oficial do Município nº 3530, em 15 de janeiro de
2022.

Cargo: Técnico em Enfermagem

Cargo: Psicólogo

Cargo: Educador Social

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

DECRETO Nº 6.711, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso de
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 73, inciso XII da Lei
Orgânica do Município, e artigo 57 da Lei nº 140/69:

CONSIDERANDO a convocação e nomeação da candidata
aprovada no Concurso Público regido pelo Edital n.º 003/2019;

CONSIDERANDO o não comparecimento de candidatos
nomeados no prazo previsto no art. 56, da Lei 140/69 –
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parnamirim;

DECRETA:

Art. 1º. Tornar sem efeito a nomeação da candidata abaixo listada, por
cargo, realizadas por meio da Portaria nº 118, publicado no Diário
Oficial do Município nº 3538, de 25 de janeiro de 2021, em virtude do
não comparecimento.

Cargo: Apoio Escolar

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

DECRETO Nº 6.712, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso de
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 73, inciso XII da Lei

Orgânica do Município, e artigo 57 da Lei nº 140/69:

CONSIDERANDO a convocação e nomeação de candidato
aprovado no Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2019;

CONSIDERANDO o não comparecimento de candidatos
nomeados, no prazo previsto no art. 56, da Lei 140/69 –
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parnamirim,
bem como pedidos de reclassificação e desistência.

DECRETA:

Art. 1º. Torna sem efeito a nomeação dos candidatos abaixo listados
realizada por meio da Portaria nº 2038, de 21 de dezembro de 2021,
DOM3511, de 23 de dezembro de 2021.

Cargo: Enfermeiro

Cargo: Assistente Social

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

 

PORTARIA N° 0015, de 17 de fevereiro, de 2022.

O Secretário Chefe do Gabinete Civil, 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 HENRIQUE DE BRITO
TAVARES ARAÚJO, matrícula n° 9792, para, sem prejuízo de suas
atribuições, exercer a função de Gestor do Contrato abaixo listado,
celebrado pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através do
Gabinete Civil:
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ORDEM NOME CLASSIFICAÇÃO

1 JÉSSICA IOHANNA DA SILVA 222º

ORDEM NOME CLASSIFICAÇÃO

1
WILLMA KELLY DANTAS

OLIVEIRA DA SILVA
46º

ORDEM NOME CLASSIFICAÇÃO

1
JOÃO VICTOR DE MORAES

GOMES
57º

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° Esta Portaria retroage seus efeitos a dez de fevereiro de dois mil
e vinte e dois.

JONATHAN TARGINO DANTAS
Secretário Chefe do Gabinete Civil

 

PORTARIA Nº. 0178, de 17 de fevereiro, de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 73º, inciso XII e XIV, da Lei Orgânica
do Município, e à vista do resultado apresentado pela Comissão
Examinadora para o provimento de cargos do Poder Executivo,

CONSIDERANDO que o Concurso Público regido pelo Edital n°
001/2019, teve 4 (quatro) homologações parciais, com agrupamento de
cargos conforme especificidades do Edital, nos termos dos Decretos
Municipais n° 6.076, de 13 de setembro de 2019; 6.083, de 28 de
setembro de 2019; 6.095, de 16 de outubro de 2019 e 6.117, de 20 de
novembro de 2019;

CONSIDERANDO que a nomeação dos candidatos convocados se
destinam a reposição em virtude de vacância de cargos efetivos
existentes, decorrentes de exoneração, aposentadoria e/ou falecimentos;

CONSIDERANDO as ausências dos candidatos convocados por meio
da Portaria nº 0065, de 13 de janeiro de 2022, publicada no Diário
Oficial do Município nº 3530, de 15 de janeiro de 2022, cuja nomeação
foi tornada sem efeito pelo Decreto nº 6.710, de 17 de fevereiro de
2022.

RESOLVE:

Art. 1º. CONVOCAR e NOMEAR o candidato abaixo informado, por
cargo, aprovado no Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2019,
para ser lotados na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD:

Cargo: Técnico em Enfermagem

Art. 2º. CONVOCAR e NOMEAR os candidatos abaixo informados,
por cargo, aprovados no Concurso Público regido pelo Edital n.º
001/2019, para serem lotados na Secretaria Municipal de Assistência
Social – SEMAS:

Cargo: Psicólogo

Cargo: Educador Social

Art. 3º. Fica estabelecido que os candidatos aqui relacionados, deverão
comparecer ao setor de Recursos Humanos, Sala 108, da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEARH, situada
na Rua Altino Vicente de Paiva, nº 210, Edifício Cartier, Monte Castelo
– Parnamirim/RN, CEP: 59.146-270, no dia 23/02/2022, no horário de
08:00hs as 14:00hs para apresentar a documentação listada no item
13.10 do Edital nº 001/2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

 

 

PORTARIA Nº. 0177, de 17 de fevereiro, de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 73º, inciso XII e XIV, da Lei Orgânica
do Município, e à vista do resultado apresentado pela Comissão
Examinadora para o provimento de cargos do Poder Executivo,

CONSIDERANDO que o Concurso Público regido pelo Edital n°
001/2019, teve 4 (quatro) homologações parciais, com agrupamento de
cargos conforme especificidades do Edital, nos termos dos Decretos
Municipais n° 6.076, de 13 de setembro de 2019; 6.083, de 28 de
setembro de 2019; 6.095, de 16 de outubro de 2019 e 6.117, de 20 de
novembro de 2019;

CONSIDERANDO a publicação do Decreto nº 6.712, de 17 de
fevereiro de 2022, tornando sem efeito a nomeação dos candidatos
ausentes, convocados por meio da Portaria nº 2038, de 21 de dezembro
de 2021, DOM3511, de 23 de dezembro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º. CONVOCAR e NOMEAR a candidata abaixo informada, por
cargo, aprovada no Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2019,
para ser lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD:
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ORDEM NOME CLASSIFICAÇÃO

1
TALITA MAYARA MORAIS

BERTOLDO PARISIO
110º

ORDEM NOME CLASSIFICAÇÃO

1
JULIANA MAIRA ALVES
AMARAL DE MEDEIROS

75º

2
JÉSSICA AUGUSTO DOS

SANTOS
76º

Item Descrição do Item

Valor
Unit.
do
Item
R$

01

Certificado Digital ICP Brasil para pessoa física (E-CPF), TIPO A3.
Ser gerado e armazenado em dispositivo portátil do tipo Token; Ser
emitido por autoridade certificadora pela infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira- ICP Brasil; Ser homologado e utilizado nos
serviços eletrônicos da Receita Federal e dos principais Órgãos da
Administração Pública Federal no processo de certificação digital
brasileira, como Presidência da República, Ministério da Fazenda,
do Planejamento e da Defesa, Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, Banco do Brasil, Justiça Federal, SERPRO, Correios,
entre outros; Deverá ser emitido na cadeia VS; O certificado deverá
possibilitar a assinatura de e-mails mínima de 3 anos.

49,50

02

Token USB Possui conector USB tipo A, versão 2.0 ou superior; ser
compatível para uso com Certificados Digitais e-CPD e-CNPJ;
Conter suporte à autenticação, verificação e serviços de
criptografias de informações; Conter suporte para criptografia de e-
mails e assinatura digital; Permitir reutilização de dispositivos
bloqueados, através de apagamento total dos dados armazenados e
geração de nova senha de acesso.

35,00

Cargo: Enfermeiro

Art. 2º. CONVOCAR e NOMEAR as candidatas abaixo informadas,
por cargo, aprovadas no Concurso Público regido pelo Edital n.º
001/2019, para serem lotadas na Secretaria Municipal de Assistência
Social – SEMAS:

Cargo: Assistente Social

Art. 3º. Fica estabelecido que os candidatos aqui relacionados, deverão
comparecer ao setor de Recursos Humanos, Sala 106, da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEARH, situada
na Rua Altino Vicente de Paiva, nº 210, Edifício Cartier, Monte Castelo
– Parnamirim/RN, CEP: 59.146-270, no dia 16/02/2021, no horário de
08:00hs as 13:00hs para apresentar a documentação listada no item
13.10 do Edital nº 001/2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

 

 

 Extrato do Contrato nº 002/2022

Processo Administrativo nº 20211025469

Unid. Gestora: 02.001 – Gabinete Civil

CNPJ Contratado: 23.035.197/0001-08

Razão Social Contratado: RIO MADEIRA CERTIFICADORA
DIGITAL EIRELI

Endereço: Av. Carlos Gomes, 2272- Sala 1, Bairro São Cristóvão,
Porto Velho - RO, CEP:76.804-021.

OBJETO: a prestação de serviços de emissão de certificados digitais,
padrão ICP-Brasil e de fornecimento de dispositivos de certificados
digitais do tipo token USB, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE,
conforme especificações contidas no Processo Administrativo n°
2021101010 - Pregão Eletrônico nº 29/2021.

Data da Expedição do Termo: 10/02/2022

Fundamentação Legal: Artigo Pregão Eletrônico - SRP Nº 29/2021,
realizado na conformidade da Lei nº 8.666, de 21/06/93, e demais
disposições pertinentes

Valor: R$ 845,00 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais)

VIGÊNCIA: 10 de fevereiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2023

RECURSOS: 10010000 (Recursos Ordinários); Dotação
Orçamentária: 02.001 (Gabinete Civil); Ação: 2901 (Manutenção e
Funcionamento da Unidade); Classificação Orçamentária: Natureza:
3.3.90.340 (Serv. De Tecnologia da Informação e Comunicação PJ).

Parnamirim (RN), 10 de fevereiro de 2022.

JONATHAN TARGINO DANTAS
Secretário-chefe do Gabinete Civil 

 

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
TOMADA DE PREÇOS

O Município de Parnamirim-RN, através da Comissão Permanente
de Licitação de Obras Públicas, torna público o RESULTADO DO
JULGAMENTO DAS “PROPOSTAS”., licitação visando a
Contratação de EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS
BELMONTE E CAMPO ALEGRE, LOTEAMENTO SONHO
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VERDE, BAIRRO CAJUPIRANGA -  PARNAMIRIM/RN, que teve
como vencedora a empresa IM ENGENHARIA LTDA, CNPJ:
07.188.930/0001-60, no valor de R$ 159.609,20 (cento e cinquenta e
nove mil, seiscentos e nove reais e vinte centavos), com o desconto
ofertado de 22,01%. Abre-se assim, o prazo recursal de 05 (cinco) dias
úteis, conforme o art. 109 da Lei 8.666/93. Informações através do e-
mail: cplobras@parnamirim.rn.gov.br ou
cplobrasparnamirim@gmail.com.

Parnamirim/RN, 17 de fevereiro de 2022.

Silvia Talitha Fernandes Araújo
Presidente da CPL/SEMOP

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 – CONTRATANTES:
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO E A
EMPRESA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA – CNPJ:
21.588.655/0001-00 – OBJETO: Constitui objeto deste instrumento o
fornecimento de material de consumo de água mineral em garrafões
com capacidade de 20 litros, bem como vasilhame para água mineral
visando atender às necessidades dos órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta do Município de Parnamirim/RN,
conforme especificações contidas no Processo Administrativo n°
2021244806 - Pregão Eletrônico nº 43/2021. DO PREÇO E
PAGAMENTO: Pelos materiais de consumo, objeto deste Contrato, o
valor total é de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais), em
conformidade com as cláusulas e condições estabelecidas neste
Instrumento Contratual e proposta de preços adjudicada no processo
licitatório. Os valores unitários a serem praticados pela Contratada, de
acordo com a proposta de preços adjudicada no processo licitatório são
os constantes da tabela abaixo: 466 garrafões de água mineral sem gás,
envasada em garrafões transparentes de polipropileno, retornável,
resistente, com capacidade para acondicionar 20 litros, lacrados e com
indicativo de validade; 14 garrafões de água mineral sem gás, envasada
em garrafões transparentes de polipropileno, retornável, resistente, com
capacidade para acondicionar 20 litros, lacrados e com indicativo de
validade, ambos ao preço unitário de R$ 6,50/unid. PRAZO DE
VIGÊNCIA: As contratações oriundas do Termo de Referência terão
vigência a partir da data de sua assinatura, com eficácia partir de sua
publicação no Diário Oficial do Município, vigendo no máximo até o
final do respectivo ano orçamentário em que foi realizada a
contratação, ou seja 31/12/2022. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
Pregão Eletrônico - SRP Nº 043/2021 - ARP n.º 01/2022– Processo
Administrativo n.º 2021244806, realizado na conformidade da Lei nº
8.666/93, e demais disposições pertinentes, DOTAÇÃO
FINANCEIRA: UNIDADE: 02.111 - Secretaria Municipal 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; NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30 –
MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSOS: 10010000 -
Recursos Ordinários - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Nº 8.666/93
e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 18 de janeiro de 2022.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento

 

 

 

PORTARIA Nº. 129, de 15 de fevereiro de 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, e de
conformidade com o Parecer nº011/2022-AJ/SEARH/PMP;

RESOLVE:

Exonerar, de ofício, a servidora JUMA CAMILA DE ANDRADE,
matrícula nº 61638, Psicólogo, do quadro desta municipalidade, lotada
na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Esta portaria entra em na data da sua publicação.

HOMERO GREC CRUZ SÁ
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

*Republicada por incorreção

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

 
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

A Comissão Permanente de Licitação-SEARH torna público o
resultado da licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo
Técnica e Preço, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para
elaboração de um relatório antropológico que possibilite a
caracterização histórica, sociocultural, ambiental e econômica, bem
como possibilitar a identificação e a delimitação territorial da
comunidade remanescente quilombola de Moita Verde, situada no
bairro Vida Nova, no município de Parnamirim/RN, a fim de
fundamentar ações de regularização fundiária em conformidade com as
especificações doravante apresentadas. A empresa vencedora do
certame é DEMACAMP PLANEJAMENTO PROJ.ETO E
CONSULTORIA SS LTDA, CNPJ: 03.584.553/0001-27. Mais
informações poderão ser obtidas pelo telefone: (84) 3272-7174.

Parnamirim, 17 de fevereiro de 2022.

 

Comissão Permanente de Licitação/SEARH

 

 

 

mailto:cplobras@parnamirim.rn.gov.br
mailto:cplobrasparnamirim@gmail.com
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LOTE
01

ESPECIFICAÇÃO QUANT.
VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

01
Veículo automotor, zero-quilômetro, tipo SUV (veículo utilitário esportivo), adaptado conforme
especificado no Termo de Referência. FABRICANTE: RENAULT DO BRASIL; MARCA:
RENAULT; MODELO: DUSTER ZEN 1.6 CVT; PROCEDÊNCIA: NACIONAL

05 178.800,00 894.000,00

LOTE
02

ESPECIFICAÇÃO    

01
Veículo automotor, zero-quilômetro, tipo SUV (veículo utilitário esportivo), sem adaptação,
conforme especificado no Termo de Referência. FABRICANTE: RENAULT DO BRASIL;
MARCA: RENAULT; MODELO: DUSTER ZEN 1.6 CVT; PROCEDÊNCIA: NACIONAL

01 168.800,00 168.800,00

VALOR TOTAL: 1.062.800,00

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após adjudicação do Processo Licitatório nº 2021268161, na
modalidade Pregão Eletrônico nº 45/2021, que tem por objeto a
aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa
Social e Mobilidade Urbana, de acordo com as especificações,
quantitativos e condições constantes no Termo de Referência, Anexo I
do edital:

HOMOLOGO a presente licitação às empresas: JMJ COMÉRCIO
DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, lotes 01 e 02, totalizando o valor
de R$ 1.062.800,00 (Um milhão, sessenta e dois mil e oitocentos reais).

Parnamirim, 17 de fevereiro de 2022.

HOMERO GREC CRUZ SÁ
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
 

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e
dois, a pregoeira vem adjudicar ao vencedor os lotes abaixo
discriminados, do referido pregão eletrônico, cujo objeto é o registro de
preços para eventual aquisição veículos para a Secretaria Municipal de
Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana - SESDEM, de acordo
com as especificações, quantitativos e condições constantes no Termo
de Referência, conforme indicado no quadro resumo do resultado da
adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 70.026.240/0001-
40

ADJUDICANTE:

Tatiana de Aquino Dantas
Pregoeira/SEARH.

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA -
SEMEC

EDITAL Nº 002\2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE VOLUNTÁRIOS
PARA ATUAREM COMO ASSISTENTES DE

ALFABETIZAÇÃO NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER
NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas, por meio deste edital, vem
tornar público as normas gerais do processo de seleção de voluntários
para atuar no PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, como
Assistentes de Alfabetização nas escolas da Rede Municipal de
Educação de Parnamirim/RN que atendem turmas de 1° e/ou 2° anos do
Ensino Fundamental - de acordo com a Portaria nº 280, de 19 de
fevereiro de 2020, do Ministério da Educação que institui o Programa
Tempo de aprender e dispõe sobre a alfabetização no âmbito do
Governo Federal (https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-280-de-

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-280-de-19-defevereiro-
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NOME DE ESCOLA

QUANTIDADE DE TURMAS

Iº ANO 2º ANO

1 EM Cícero de Souza Melo 3 2

2 EM Luzanira Maria da Costa Cruz 3 3

3 EM Edmo Pinheiro Pinto 2 2

4 EM Raimunda Maria da Conceição 2 2

5 EM Presidente Costa e Silva 2 2

6 EM Prof Jussier Santos 2 2

7 EM João Gomes da Costa Neto 1 2

8 EM Prof Antonio Basilio Filho 2 2

19-defevereiro- de-2020-244584539) e da Resolução nº 06, de 20 de
abril de 2021 que dispõe sobre a implementação das medidas
necessárias à operacionalização de fornecimento de recursos via
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, para atuação de
assistentes de alfabetização e de cobertura de outras despesas de custeio
no âmbito do programa (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-
n-6-de-20-de-abril-de-2021-315587874).

1. OBJETO

Definir a realização do processo de seleção simplificado para
composição de voluntários para atuarem como Assistente de
Alfabetização do Programa Tempo de Aprender nas unidades escolares
que executarão o programa, sendo realizado individualmente por cada
unidade de ensino.

2. DO PROGRAMA

O Programa Tempo de Aprender, regulamentado pela Portaria MEC nº
280, de 19 de fevereiro de 2020, tem como finalidade melhorar a
qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do Brasil,
mediante ações organizadas em cinco eixos:

I - eixo formação continuada de profissionais da alfabetização;

II - eixo apoio pedagógico para a alfabetização;

III - eixo aprimoramento das avaliações da alfabetização;

IV - eixo valorização dos profissionais da alfabetização, por meio da
instituição de premiação para professores alfabetizadores.

3. DA EXECUÇÃO

A execução do programa TEMPO DE APRENDER - operacionalização
de fornecimento de recursos via Programa Dinheiro Direto na Escola –
PDDE, para atuação de assistentes de alfabetização e de cobertura de
outras despesas de custeio - dar-se-á de acordo com o Art. 7º da
Resolução nº 06, de 20 de abril de 2021, do Ministério da Educação,

estando vinculada ao apoio técnico e financeiro do respectivo
Ministério, por um período de 08 (oito) meses, no exercício de  2022.

4.  DA SELEÇÃO

O presente Edital destina-se a selecionar voluntários para atuarem
como assistentes de alfabetização do PROGRAMA TEMPO DE
APRENDER, na forma da Lei nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 (Lei
do Voluntariado – http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm).

 As atividades desenvolvidas pelos Assistentes serão consideradas de
natureza voluntária, sendo obrigatória a celebração do Termo de
Adesão e Compromisso do Voluntário, não gerando vínculo
empregatício, nem obrigação de natureza Trabalhista Previdenciária ou
afim.

O processo seletivo será executado por cada unidade escolar que aderiu
ao Programa, através da Comissão de Inscrição e Avaliação,
responsável por coordenar e executar todo o processo seletivo que
compreenderá a inscrição, análise do currículo com documentação
comprobatória e composição de um Cadastro de Voluntários, listados a
partir da classificação obtida neste processo.

Os candidatos serão chamados a partir da liberação dos recursos pelo
MEC e de acordo com a ocorrência das vagas nas unidades escolares.

5. DAS VAGAS

5.1. Esse edital prevê o preenchimento de vagas para Assistentes de
Alfabetização para atuarem em 133 (cento e trinta e três) turmas de 1º e
2º anos nas 32 (trinta e duas) unidades escolares municipais
contempladas como Programa Tempo de Aprender:

RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E NÚMERO DE
TURMAS QUE EXECUTARÃO O PROGRAMA TEMPO DE
APRENDER 2022.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-280-de-19-defevereiro-
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-6-de-20-de-abril-de-2021-315587874
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm
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9 EM Prof Francisca Bezerra de Souza 1 2

10 EM Maria Fernandes Saraiva 2 2

11 EM Maria de Jesus Medeiros de Lima 2 2

12 EM José Fernandes 1 1

13 EM Manoel Vicente de Paiva 2 3

14 EM Prof Irene Soares da Silva 2 2

15 EM Osmundo Faria 2 3

16 EM Professora Íris de Almeida Matos 4 3

17 EM Luiz Carlos Guimarães 2 2

18 EM Alzelina de Sena Valença 2 2

19 EM Professora Eva Lúcia Bezerra de Mendonça 1 1

20 EM Brigadeiro Eduardo Gomes 2 2

21 EM Dr. Sadi Mendes Sobreira 2 2

22 EM Prof Enedina E do Nascimento 2 2

23 EM Prof Ivanira de Vasconcelos Paisinho 2 2

24 EM Prof Homero de Oliveira Dantas 2 3

25 EM Desembargador Silvino Bezerra Neto 4 -

26 EM Prof Eulina Augusto de Almeida 4 4

27 EM Nossa Senhora da Guia 4 2

28 EM Adm Josafá Sisino Machado 1 1

29 EM Deputado Erivan França 1 2

30 EM Manoel Machado 2 2

31 EM Prof Jacira Medeiros de Souza Silva Lima 1 2
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32 EM Maria Francinete Gonçalves Maia 2 2

TOTAL 67 66

5.2. Serão formados bancos de Cadastro de Reserva de Assistentes de
Alfabetização, por unidades escolares, através do qual os candidatos
selecionados serão chamados, para assinar Termo de Adesão e
Compromisso de Voluntário e, em seguida, iniciarem suas atividades.

6.  DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE
TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS ASSISTENTES
DE ALFABETIZAÇÃO

O ressarcimento será efetuado mediante apresentação de relatório
mensal das atividades desenvolvidas em cada turma, podendo o
Assistente de Alfabetização, assumir até 08 (oito) turmas, de acordo
com sua disponibilidade e a necessidade das escolas.

§ 1º - A natureza do ressarcimento das despesas realizadas pelo
voluntário para a efetivação dos serviços voluntários não terá efeito de
contraprestação.

§ 2º O valor mensal do ressarcimento destinado ao Assistente de
Alfabetização, para cada turma será de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais).

7. DO PERFIL DOS VOLUNTÁRIOS ASSISTENTES DE
ALFABETIZAÇÃO

7.1 As atividades do Programa TEMPO DE APRENDER devem ser
desenvolvidas por voluntários selecionados a partir de critérios pré-
estabelecidos, sendo consideradas de natureza voluntária;

7.2 Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que
tenha objetivos culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de
assistência social;

7.3 O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação
de natureza trabalhista previdenciária ou afim.

8.  DOS PRÉ-REQUISITOS

Para atuar como Assistente de Alfabetização do Programa Mais
Alfabetização, serão considerados os seguintes pré-requisitos:

8.1 Ter disponibilidade de horário para participar de reuniões e
formações, com a equipe da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura – SEMEC e das formações relacionadas ao programa TEMPO
DE APRENDER;

8.2 Ter ciência de que são voluntários ressarcidos a partir dos repasses
de recursos do Governo Federal, executados pela escola;

8.3 Ser estudante ou Licenciado em Pedagogia, ou habilitado em
Ensino Médio, na modalidade de Curso Normal (Magistério).

9. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE
ALFABETIZAÇÃO

9.1 Participar, de forma integral, da formação, do planejamento e da
execução das atividades do Programa;

9.2 Dar apoio aos alunos com dificuldades e auxílio ao trabalho
pedagógico, de acordo com as orientações do professor e equipe
pedagógica da escola;

9.3 Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades
do Programa (cinco horas semanais para cada turma);

9.4 Elaborar e apresentar mensalmente à coordenação, relatório das
atividades realizadas;

9.5 Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas
obrigações junto ao Programa;

9.6. Executar as atribuições previstas na Resolução nº06, de 20 de abril
de 2021, do Ministério da Educação, bem como manter atualizado o
Sistema Integrado de Monitoramento.

9.7 Possuir no ato da convocação o Certificado de Formação
Continuada em Práticas de Alfabetização do Programa Tempo de
Aprender, com carga horária de 30 horas,  curso online disponível em:
https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/sealf/curso/5401/informacoes?
open-subscribe=true.

10. DAS INSCRIÇÕES

10.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação
tácita das normas e Condições estabelecidas nesse Edital, em relação às
quais não poderá alegar desconhecimento. 
10.2. A inscrição deverá ser realizada na unidade escolar que o
candidato deseja atuar. 
10.3.  Não será cobrada taxa de inscrição.

10.4  Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;

10.5. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes
documentos: 
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados
solicitados, conforme ANEXOI;

b) Currículo, acompanhado de documentação comprobatória, anexados
ao formulário supracitado:

c) Comprovante de escolaridade (Certificados de Conclusão);

d) Declaração de matrícula no respectivo período, no caso de
estudantes;

e) Declarações e certificados de cursos na área de educação;

f) Fotocópias dos documentos: RG, CPF, comprovante de residência.

10.6. A documentação supracitada não precisa ser autenticada.

10.7. O currículo, a documentação comprobatória e as cópias dos
documentos exigidos deverão ser anexados juntamente ao formulário.

11. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

11.1 O Processo de Seleção será realizado por meio da avaliação
curricular/documental - de caráter eliminatório e classificatório;

https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/sealf/curso/5401/informacoes?open-subscribe=true
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Comprovante de Formação Acadêmica Pontuação

Diploma do Curso de Pedagogia 35 pontos

Certificado de conclusão do Curso de Magistério em Nível Médio 25 pontos

Comprovante de matrícula da universidade, quando se tratar de
estudante universitário do Curso de Pedagogia.

15 pontos

Comprovante de cursos (certificados  na área de educação e/ou
alfabetização), nos últimos 3 anos (2018-2021)

5 ponto por certificado ( máximo 25 pontos)

TOTAL 100

Ação Período

Divulgação do edital 18/02/2022

Período de inscrição 03 a 11/03/2022

Divulgação dos resultados pela unidade escolar 14 e 15/03/2022

Início do Programa 21/03/2022

11.2 A avaliação Curricular/Documental terá valor máximo de 100
(cem) pontos:

11.3.O candidato será eliminado caso não atenda às exigências deste
Edital. 
11.4.Se ocorrer empate na nota final, terá preferência, sucessivamente,
o candidato que: 
a) residir mais próximo à unidade escolar; 
b) caso permaneça o empate, tenha a maior idade. 
11.5. A convocação ocorrerá por ordem de classificação, de acordo com
a necessidade da respectiva unidade escolar. 
11.6. A classificação final será divulgada no mural de cada unidade
escolar, na data prevista no cronograma, e a Secretaria Municipal de
Educação publicará, no Diário Oficial do Município, o resultado de
todas as unidades. 
11.7. Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados,
constituindo, assim, o banco de Assistentes de Alfabetização do
Programa Tempo de Aprender da Secretaria Municipal de Educação de
Parnamirim/RN.

12. DA LOTAÇÃO

12.1. A lotação será de acordo com a unidade escolar que o candidato
realizou a inscrição, obedecendo a ordem de classificação dos
candidatos selecionados. 
12.2. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes
no item 10, desse Edital, 
assinarão o Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário para a
prestação das atividades 
de Assistentes de Alfabetização, pelo prazo de 8 (oito) meses, período
este que poderá ser 
alterado de acordo com normas e diretrizes (a serem) estabelecidas pelo
FNDE/MEC. 
12.3. Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato
classificado segundo a ordem decrescente de pontos.

 
13. CRONOGRAMA

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Será facultada ao voluntário selecionado a possibilidade de
desistência do exercício das atividades voluntárias, a partir do momento
em que tal interesse seja expresso, por escrito, à direção da unidade
escolar.

11.2 Será facultada às unidades escolares a possibilidade de dispensa do
voluntário, do exercício de suas atividades, mediante acordo entre a
Direção da unidade e a Coordenação do Programa, justificando-se o
motivo por relatório.

Parnamirim, 17 de fevereiro de 2022.

Justina Iva de Araújo Silva
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO

NOME: ___________________________________________________________________________________

ESTADO CIVIL: ___________________ DATA DE NASC.: _____/_____/_______

NATURALIDADE: _______________________   RG Nº:_________________    CPF Nº: ____________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________________________________

BAIRRO:__________________________  MUNICIPIO: ____________________  UF:_____

TELEFONE: _______________________   E-MAIL: ____________________________________

GRADUAÇÃO:  (       ) COMPLETO                 (       ) INCOMPLETO

CURSO: ___________________________        PERÍODO: _______________________

Secretária Municipal de Educação e Cultura

 

ANEXO I

PROGRAMA TEMPO DE APRENDER

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Eu,
_________________________________________________________ 

Nome do(a)Voluntário(a)

_______________, __________________________residente e
domiciliado (a)

(Nacionalidade)           (Estado Civil)

Rua/Avenida:
__________________________________________N°_______

Bairro:________________________ Cidade:_______________ UF:
________

CPF: _________________, Nº do RG_______________ Órgão
Expedidor _________ UF____, pelo presente instrumento, formaliza
adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, na
função de Assistente de Alfabetização nos termos da Lei n° 9.608, de
18 de fevereiro de 1988, em unidades escolares públicas definidas em
Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as
formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto
na Unidade Escolar (PDDE), cônscio de que fará jus ao ressarcimento
das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do
referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará
vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim.

Parnamirim/RN, _____ de ________________ de 2022.

_________________________________________________

Assinatura do Assistente de Alfabetização

 

ANEXO II

 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2022 - SEMEC. Processo
Administrativo nº: 20212512461. ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM, representado pela Secretaria Municipal de Educação e
Cultura / J.T.A. EXTINCÊNCIO COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA -
EPP, CNPJ nº 03.489.415/0001-69. OBJETO: Serviço de manutenção
e recarga dos extintores de incêndio das Unidades Educacionais da
Rede Pública Municipal de Ensino de Parnamirim/RN. VIGÊNCIA:
10 de fevereiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022. VALOR
GLOBAL: R$17.487,50 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e sete
reais e cinquenta centavos). UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.0610
– Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 2075 - Ampliação,
Manutenção e Conservação das Escolas do Ensino Fundamental.
FONTE DE RECURSOS: 15001001 – Recursos não vinculados de

impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino;
154000 - Trnasferências do FUNDEB - Transferências de Impostos.
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa
de Licitação nº 01/2022; Art. 24, inciso II da Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 10 de fevereiro de 2022.

Justina Iva de Araújo Silva 
Secretária Municipal de Educação e Cultura

 

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 66/2022 - SEMEC.
Processo Administrativo nº: 20212511394. ÓRGÃO: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM, representado pela Secretaria Municipal de
Educação e Cultura / COMERCIAL J.A. LTDA, CNPJ nº
01.653.918/0001-00. OBJETO: Aquisição de 06 (seis) fogões
industriais para as unidades de ensino da rede pública. VALOR: R$
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CONTRATONº CONTRATADA OBJETO

003/2022

SESDEM

 

COMÉRCIO DE MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA

MALHEIRO LTDA – CNPJ sob o nº.
40.761.943/0001-25

Aquisição
de mobília

e
acessórios.

15.268,38 (quinze mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e oito
centavos). UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.0610 – Secretaria
Municipal de Educação e Cultura: 1137 - Ampliação, reforma,
manutenção e conservação das escolas da Educação Infantil; 2075 -
Ampliação, Manutenção e Conservação das Escolas do Ensino
Fundamental. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. FONTE DE
RECURSOS: 0100100000 – Recursos não vinculados de impostos -
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.
ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material
Permanente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação nº
02/2022 - SEMEC; Art. 24, inciso II da Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 15 de fevereiro de 2022.

Justina Iva de Araújo Silva 
Secretária Municipal de Educação e Cultura

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2022 - SEMEC. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº: 1.888/2022. CONTRATANTES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, por intermédio da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura / CONSTRUTORA
SOLARES LTDA, CNPJ nº: 02.773.312/0001-63. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de
terceirização de mão de obra, com fornecimento de
ferramentas/equipamentos e uniformes e execução indireta, mediante o
regime de empreitada por preço global, os quais deverão ser prestados
nas unidades de ensino da rede pública municipal, na sede da SEMEC e
prédios anexos. VALOR: R$811.164,48 (oitocentos e onze mil cento e
sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). VIGÊNCIA: 15 de
fevereiro de 2022 à 14 de fevereiro de 2023. RECURSOS: Unidade
Orçamentária 02.061 - Educação; Ações: 2811 - Manutenção do Ensino
Fundamental – Demais Profissionais, 2813: Manutenção do Ensino
Infantil - Demais Profissionais; 2909 - Manutenção e Funcionamento
da Unidade. ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.3.4 - Outras desp.
Pessoal Decr. Cont. Terceirização. FONTE DE RECURSOS:
15001001 - Recursos não vinculados de impostos - Despesas com
desenvolvimento do Ensino; 1540000 - Transferências do FUNDEB -
Impostos e Transferências de Impostos. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: ARP nº 064/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2020
- SRP; Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 15 de fevereiro de 2022.

Justina Iva de Araújo Silva 
Secretária Municipal de Educação e Cultura

 

 

 

PORTARIA Nº. 011/2022 – GAB/SESDEM, DE 16 DE
FEVEREIRO DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA
SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições
legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal Nº 8.666/93,
RESOLVE:

Art.1º Designar o servidor JOSÉ TORRES SEGUNDO – MAT.
36854 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de
FISCAL DO CONTRATO abaixo listados, celebrados pela Prefeitura
Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de
Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana – SESDEM:

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

I – Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as normas nele estabelecidas;

II – 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;

III – Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;

IV – 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;

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

VI – 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;

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

VIII – 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;

IX – Manter o Secretário Municipal de Trânsito e Transportes
informado 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. 4º Esta Portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.
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CONTRATONº CONTRATADA OBJETO

003/2022

SESDEM

 

COMÉRCIO DE MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA

MALHEIRO LTDA – CNPJ sob o nº.
40.761.943/0001-25

Aquisição
de mobília

e
acessórios.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO 
Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade

Urbana

 

PORTARIA Nº. 010/2022 – GAB/SESDEM, DE 16 DE
FEVEREIRO DE 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA
SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições
legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal Nº 8.666/93,
RESOLVE:

Art.1º Designar o servidor FRANCISCO DE ASSIS GOMES – MAT
19094 – para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de
GESTOR DO CONTRATO abaixo listados, celebrados pela Prefeitura
Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de
Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana – SESDEM:

Art. 2º 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 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 de prazos, a publicação dos
extratos, a verificação da manutenção das condições de
habilitação, informar dotações orçamentárias entre demais
providências afins;
e) Manter o Secretário da respectiva pasta, informando de todas
as ocorrências relativas aos contratos, com o auxílio dado
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. 3º 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 da comissão de
licitação;
c) Possuir condição que enseje conflito de interesses que
importem óbice à designação como Fiscal do Contrato.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO 
Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana

 

PORTARIA N° 012/2022 – SESDEM, DE 16 FEVEREIRO DE
2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA
SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de
Parnamirim, em conformidade às disposições da Lei Complementar n°
022/07, alterada pelas Leis Complementares n° 164/2019 e nº 165/19;

RESOLVE:

Art. 1° - Revogar Portaria nº 009/2022, publicada no Diário
Oficial do Município nº 3557.

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

Publique - se.Cumpra - se.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO 
Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana

 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 003/2022 — SESDEM

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 003/2022 – SESDEM –
CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN PROCESSO
N°. 0.74/2022, através da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa
Social e Mobilidade Urbana – SESDEM e a empresa COMÉRCIO DE
MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA
MALHEIRO LTDA – CNPJ sob o nº. 40.761.943/0001-25, OBJETO:
Aquisição de mobília e acessórios, VALOR R$ 95.707,90 (Noventa e
cinco mil e setecentos e sete reais e noventa centavos). VIGÊNCIA:
A vigência contratual será a partir da data da assinatura do instrumento
contratual e publicação do Diário Oficial do Município para efeito de
eficácia, até o dia 31 de dezembro de 2022. RECURSOS: 02.091 – Sec.
Mun. Seg. Def. Social e Mob. Urb.– Função: 26 – TRANSPORTE –
Sub-função: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL – Ação: 2912 –
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE Elemento:
4.4.9052 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE: Fonte:
15000000 – Recursos não Vinculados de impostos, Lei Federal nº.
8.666 de 21.06.93 e suas modificações posteriores.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO 
Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana

 

 

 

INTIMAÇÃO 

TORNO PÚBLICO, de ordem do Ilmo Sr. Presidente deste Egrégio
Conselho Municipal de Contribuintes, de Parnamirim/RN, nos termos
do seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução 001/2004 de 05 de
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maio de 2004, que da pauta prevista para o dia 23/02/20221, a partir
das 14:00 horas, a se realizar na Secretaria Municipal de Tributação,
situada na rua Cícero Fernandes Pimenta, 312, Santos Reis, consta a
seguinte pauta:

Por deliberação havida na Sessão do dia 16/02/2022, o Sr.
Presidente, após ampla discussão e por votação unânime dos
Membros deste Colegiado, resolve solicitar à Coordenação de
Receitas Imobiliárias/SEMUT, através de sua Titular e de seus
Auditores Fiscais àquela vinculados, que compareça à próxima
sessão deste Órgão, a realizar-se às 14h do dia 23/02/2022, na
própria sede da SEMUT, desta feita com o intuito de prestar
informações, notadamente, sobre os aspectos materiais do
IPTU, na forma do art. 3º, VII da Lei 1195/2003.

Secretaria do Conselho Municipal de Contribuintes Municipais, em
Parnamirim, 17 de fevereiro de 2022.

Publique-se.

ISABELLY CRISTINNE ALMEIDA DA ROCHA
Secretária/CMC/RN

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

ACÓRDÃO Nº: 001/2022
 

PROCESSO Nº.: 2013.008147-1
RECORRIDO: DENNYS RALF ALMEIDA DA SILVA              
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
RELATORA: KARYNE MEYBEL DANTAS DE MEDEIROS
 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO.
DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEU
É DISPENSADO DA DECLARAÇÃO
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS. RESOLUÇÃO
CGSN Nº 94. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
ANTES DO FINAL DO PRAZO DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO E
IMPROVIDO.   

 
            Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros
deste Conselho Municipal de Contribuintes – CMC, por unanimidade
dos votos, em conhecer do recurso de ofício interposto, para em
seguida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Data de Julgamento: 15 de dezembro de 2021.

Data de leitura e aprovação: 16 de fevereiro de 2022.

Parnamirim/RN, 16 de fevereiro de 2022.

BRUNO FONSECA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

 
KARYNE MEYBEL DANTAS DE MEDEIROS

CONSELHEIRA RELATORA
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

ACÓRDÃO Nº: 002/2022
 

PROCESSO Nº. 2013.017391-0
RECORRIDA: SAFRA SÃO FRANCISCO ASSISTÊNCIA
FUNERÁRIA LTDA              
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
RELATORA: KARYNE MEYBEL DANTAS DE MEDEIROS
 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO.
DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE
FATO GERADOR APÓS BAIXA DA EMPRESA.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO PELA
DECADÊNCIA. RECURSO DE OFÍCIO
CONHECIDO E IMPROVIDO.   

 
            Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros
deste Conselho Municipal de Contribuintes – CMC, por unanimidade
dos votos, em conhecer do recurso de ofício interposto, para em
seguida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.
 

Data de Julgamento: 15 de dezembro de 2021.
 

Data de leitura e aprovação: 16 de fevereiro de 2022.
 

Parnamirim/RN, 16 de fevereiro de 2022.
 

BRUNO FONSECA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

 
KARYNE MEYBEL DANTAS DE MEDEIROS

CONSELHEIRA RELATORA
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021

O Município de Parnamirim/RN, por intermédio de sua Pregoeira,
torna público para conhecimentos dos interessados que o Pregão
Eletrônico nº 064/2021, objetivando a Aquisição de medicamentos
sujeitos a Controle Especial para uso dos pacientes do Sistema Único
de Saúde do Município de Parnamirim/RN, através de Sistema de
Registro de Preço, cuja sessão de disputa ocorreu em 11/01/2022, às 10
horas, horário de Brasília, pelo sistema Licitações-e (ID 913523),
restou FRACASSADO.

Parnamirim/RN, 17 de fevereiro de 2022.

Ilana Chiarelli de A. Albuquerque
Pregoeira/SESAD
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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
018/2021; PROCESSO Nº 20212819678; CONTRATANTES:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SUPPORTCARE
TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 10.734.681/0001-75;
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de
assistência técnica na modalidade de manutenção corretiva e preventiva
com reposição de peças e serviços em equipamentos médico
hospitalares do tipo autoclave da marca CISABRASILE; VALOR
GLOBAL: R$ 177.396,00 (cento e setenta e sete mil trezentos e
noventa e seis reais); RECURSOS: 02.051.10.302.0014.2991;
NATUREZA: 3.3.90.30 e 3.3.90.39; FONTE: 15001002 e 16000000;
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, Caput da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 17 de Fevereiro de 2022.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº
175/2021; PROCESSO Nº 2021289196; CONTRATANTES:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / LAETE GASPAR DA
COSTA JÚNIOR - CNPJ: 28.876.825/0001-93; OBJETO: Retificação
da redação da Cláusula Quarta – Da Dotação Orçamentária, do contrato
referente à contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de assistência técnica na modalidade de manutenção corretiva
e preventiva com reposição de peças e serviços especializados quando
necessário, em equipamentos medico hospitalares da marca INDREL;
VALOR GLOBAL: R$ 137.642,72 (cento e trinta e sete mil seiscentos
e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos); VIGÊNCIA:
01/12/2021 a 01/12/2022; RECURSOS: 02.051.10.301.0013.2711;
NATUREZA: 3.3.90.39; FONTE: 16000000; FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Artigo 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações
posteriores.

Parnamirim/RN, 17 de Fevereiro de 2022.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
001/2022/SESAD. O Município de Parnamirim/RN, por intermédio de
sua pregoeira, torna público a adjudicação dos lotes do Pregão
Eletrônico nº 001/2022, que objetiva o Registro de preço para aquisição
de Equipamentos Médicos Hospitalares, destinados às Unidades
Básicas de Saúde do Município de Parnamirim/RN. Adjudico os Lotes
01, 06 e 08 para a empresa M. CARREGA COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o nº
32.593.430/0001-50, no valor global de R$ 28.848,54; Lotes 02, 07 e
13 para a empresa GLOBAL COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 17.892.706/0001-08, no valor global de R$ 24.742,80; Lote 03
para a empresa MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.375.370/0001-
62, no valor global de R$ 9.099,00; Lote 05 para a empresa ANTONIO
CAVALCANTE PINTO EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº

32.127.100/0001-70, no valor global de R$ 2.879,28; Lote 09 para a
empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 40.783.060/0001-42, no
valor global de R$ 43.994,88; Lotes 10 e 11 para a empresa M.K.R
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
nº 31.499.939/0001-76, no valor global de R$ 208.000,00; Lotes 12
para a empresa JR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 22.486.978/0001-48, no valor global
de R$ 7.949,88.

Parnamirim/RN, 15 de fevereiro de 2022

AYLEIDE SAHVEDRO T. E S. DE LIMA 
Pregoeira/SESAD

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO 1º APOSTILAMENTO AO 3º ADITIVO DO
CONTRATO Nº 073/2017; PROCESSO Nº 20202826713;
CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /
ADRIANA BEZERRA LEMOS - CPF: ###.305.434-##; OBJETO:
Retificação da redação da Cláusula Quarta – Da Dotação Orçamentária,
do contrato referente à locação do imóvel situado na Rua João Irineu
Antunes, nº 54, Bela Parnamirim, Parnamirim/RN, atualmente para o
funcionamento da Unidade Básica de Bela Parnamirim do Município
de Parnamirim/RN; VALOR GLOBAL: R$ 29.744.87 (vinte e nove
mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos);
VIGÊNCIA: 30/12/2020 a 30/12/2022; RECURSOS:
02.051.10.122.0002.2835; NATUREZA: 3.3.90.36; FONTE:
15001002; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, § 8º da Lei
Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 18 de Fevereiro de 2022.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
001/2022/SESAD. Acolho a adjudicação da pregoeira, no julgamento
do processo licitatório n.º 20212813610, na modalidade Pregão
Eletrônico nº 001/2022, do tipo Menor Preço por Lote, que tem por
objeto o Registro de preço para aquisição de Equipamentos Médicos
Hospitalares, destinados às Unidades Básicas de Saúde do Município
de Parnamirim/RN. Assim, por terem sido atendidas todas as
exigências editalícias com respeito às normas e princípios atinentes à
matéria, homologo a presente licitação às seguintes empresas: M.
CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, inscrita
no CNPJ sob o nº 32.593.430/0001-50; GLOBAL COMERCIAL
EIRELI, CNPJ sob o nº 17.892.706/0001-08; MAPMED
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ
sob o nº 33.375.370/0001-62; ANTONIO CAVALCANTE PINTO
EIRELI ME, CNPJ sob o nº 32.127.100/0001-70; ODONTOMASTER
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ sob o nº
27.029.083/0001-06; M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI, CNPJ sob o nº 31.499.939/0001-76 e JR COMÉRCIO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ sob o nº 22.486.978/0001-
48. Ato contínuo, determino que sejam adotadas as medidas cabíveis
para sua contratação sendo atestadas as necessidades da administração.

Parnamirim/RN, 16 de fevereiro de 2021

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde 
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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO 2º APOSTILAMENTO AO 2º ADITIVO DO
CONTRATO Nº 065/2019; PROCESSO Nº 2019145658;
CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /
CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE NATAL LTDA - CNPJ:
04.033.012/0001-73; OBJETO: Retificação da redação da Cláusula
Quarta – Da Dotação Orçamentária, do contrato referente à contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de esterilização de
artigos termossensíveis, materiais médico-hospitalares e materiais
cirúrgicos, através de processo de plasma de peróxido de hidrogênio,
visando atender às necessidades dos Serviços da Rede Municipal de
Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde de
Parnamirim/RN; VALOR GLOBAL: R$ 83.097,00 (oitenta e três mil
noventa e sete reais); VIGÊNCIA: 01/04/2021 a 01/04/2022;
RECURSOS: 02.051.10.302.0014.2991; NATUREZA: 3.3.90.39;
FONTE: 15001002; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, § 8º
da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 18 de Fevereiro de 2022.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO 1º APOSTILAMENTO AO 2º ADITIVO DO
CONTRATO Nº 159/2019; PROCESSO Nº 20212826662;
CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /
PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 07.552.997/0001-31;
OBJETO: Retificação da redação da Cláusula Quarta – Da Dotação
Orçamentária, do contrato referente à prestação de serviços de
assistência técnica na modalidade de manutenção corretiva e
preventiva, com reposição de peças, em equipamentos médico
hospitalares da marca MEDCIR, com vistas a atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim/RN; VALOR
GLOBAL: R$ 15.149,14 (quinze mil cento e quarenta e nove reais e
quatorze centavos); VIGÊNCIA: 02/11/2021 a 02/11/2022;
RECURSOS: 02.051.10.302.0014.2991; NATUREZA: 3.3.90.39;
FONTE: 16000000 e 15001002; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Artigo 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 18 de Fevereiro de 2022.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO 2º APOSTILAMENTO AO 3º ADITIVO DO
CONTRATO Nº 078/2017; PROCESSO Nº 20202826716;
CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / JOSÉ
ALFERES BEZERRA DE MEDEIROS - CPF: ###.381.471-##;
OBJETO: Retificação da redação da Cláusula Quarta – Da Dotação
Orçamentária, do contrato referente à locação do imóvel situado na Rua
Foz do Iguaçu, nº 143, Passagem de Areia, Parnamirim/RN, atualmente
para o funcionamento da Casa de Combate as Endemias de Passagem
de Areia do Município de Parnamirim/RN; VALOR GLOBAL: R$
23.048,64 (vinte e três mil e quarenta e oito reais e sessenta e quatro
centavos); VIGÊNCIA: 30/12/2020 a 29/12/2022; RECURSOS:
02.051.10.122.0002.2835; NATUREZA: 3.3.90.36;

FONTE:15001002; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, § 8º
da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 18 de Fevereiro de 2022.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO 2º APOSTILAMENTO AO 3º ADITIVO DO
CONTRATO Nº 081/2017; PROCESSO Nº 20202826719;
CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /
JOÃO MARIA DE PONTES - CPF: ###.408.388-##; OBJETO:
Retificação da redação da Cláusula Quarta – Da Dotação Orçamentária,
do contrato referente à locação do imóvel situado na Rua Padre João
Maria nº 57, Cohabinal, Parnamirim/RN, atualmente para o
funcionamento do Centro Integrado de Psicologia e Psiquiatria (CIPP)
do Município de Parnamirim/RN; VALOR GLOBAL: R$ 48.226,80
(Quarenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta centavos);
VIGÊNCIA: 30/12/202 a 30/12/2022; RECURSOS:
02.051.10.122.0002.2835; NATUREZA: 3.3.90.36;
FONTE:15001002; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, § 8º
da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 18 de Fevereiro de 2022.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº
159/2021; PROCESSO Nº 20212814643; CONTRATANTES:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / GRUPO REVIVER
NATAL - CNPJ: 17.695.047/0001-10; OBJETO: Retificação da
redação da Cláusula Quarta – Da Dotação Orçamentária, do contrato
referente à contratação de empresa especializada para execução de
serviços de saúde na especialidade na área de oftalmologia, para
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de
Parnamirim/RN; VALOR GLOBAL: R$ 900.148,92 (novecentos mil
cento e quarenta e um reais e noventa e dois centavos); VIGÊNCIA:
05/11/2021 a 05/11/2022; RECURSOS: 02.051.10.302.0014.2994;
NATUREZA: 3.3.90.39; FONTE: 16000000; FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Artigo 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações
posteriores.

Parnamirim/RN, 18 de Fevereiro de 2022.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO 1º APOSTILAMENTO DO 1º ADITIVO AO
CONTRATO Nº 273/2020; PROCESSO Nº 20212831043;
CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /
CENTRO INTEGRADO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA -
CNPJ: 10.220.264/0001-04; OBJETO: Retificação da redação da
Cláusula Quarta – Da Dotação Orçamentária, do contrato referente à
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
análises laboratoriais de água, para atender as necessidades do Hospital
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Contrato  Empresa  Objeto   

 
Nº

053/2019 
4º Aditivo 

CONSTRUTORA
SOLARES LTDA-

EPP 
CNPJ;

02.773.312/0001-63 

Acréscimo ao contrato de 13
(treze) Auxiliares de limpeza
(CBO 5143-20), que passará

a ter um total de 57
(cinqüenta e sete)

Auxiliares. 

e Maternidade do Divino Amor do Município de Parnamirim/RN;
VALOR GLOBAL: R$ 16.720,00 (dezesseis mil setecentos e vinte
reais); VIGÊNCIA: 01/02/2021 a 02/12/2022; RECURSOS:
02.051.10.302.0014.2991; NATUREZA: 3.3.90.39; FONTE:
16000000; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, § 8º da Lei
Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 18 de Fevereiro de 2022.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº
169/2021; PROCESSO Nº 20212820785; CONTRATANTES:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CONSTAG
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME – CNPJ:
41.005.786/0001-17; OBJETO: Retificação da redação da Cláusula
Quarta – Da Dotação Orçamentária, do contrato referente à Contratação
de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Manutenção
Preventiva e Corretiva de Equipamentos para o Centro Cirúrgico, Para
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de
Parnamirim/RN; VALOR GLOBAL: R$ 16.720,00 (dezesseis mil
setecentos e vinte reais); VIGÊNCIA: 01/02/2021 a 02/12/2022;
RECURSOS: 02.051.10.302.0014.2991; NATUREZA: 3.3.90.39;
FONTE: 16000000; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, § 8º
da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 18 de Fevereiro de 2022.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº
156/2021; PROCESSO Nº 2021284713; CONTRATANTES:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / A E F CENTRO DE
BIODIAGNOSTICO LTDA – CNPJ: 12.858.870/0001-85; OBJETO:
Retificação da redação da Cláusula Quarta – Da Dotação Orçamentária,
do contrato referente à contratação de empresa especializada para
execução de serviços de saúde na especialidade de exames
laboratoriais, do tipo anátomo patológicos, imuno-histoquimicos e
urocultura, a serem prestados aos munícipes de Parnamirim/RN;
VALOR GLOBAL: R$ 315.864,00 (trezentos e quinze mil oitocentos
e sessenta e quatro reais); VIGÊNCIA: 01/12/2021 a 02/12/2022;
RECURSOS: 02.051.10.302.0014.2991; NATUREZA: 3.3.90.39;
FONTE: 15001002; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, § 8º
da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 18 de Fevereiro de 2022.

 

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

 

 

 

PORTARIA N° 045, de 18 de fevereiro de 2022.  
  
A secretária ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA, e de acordo com o
Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93,
 
RESOLVE: 
  
Art. 1°. Designar a servidora, SAMARA HELOIZY DA
SILVA, matrícula N° 19719, para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de GESTORA do contrato abaixo listado, celebrado
pela Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social: 

Art. 2º. O Gestor do Contrato possui competência para: 
I. Gerenciar o contrato sob sua responsabilidade de modo a obter os
melhores resultados, propondo as alterações necessárias;
II. Monitorar e avaliar o desempenho dos fornecedores;
III. Providenciar, caso necessário, a realização de reunião com a
empresa contratada antes do início de execução do contrato a fim de
esclarecer as dúvidas operacionais da execução;
IV. Coordenar reuniões periódicas sempre que entender necessário ou
quando solicitado pelas partes envolvidas, objetivando garantir a
qualidade da execução do contrato e seus resultados, devendo seus
termos serem registrados em ata assinada pelo Gestor, Fiscal e
representante da contratada;
V. Apoiar e supervisionar os trabalhos de fiscalização do contrato;
VI. Solicitar ao Setor de Contratos, esclarecimentos sobre contratos de
sua responsabilidade;
VII. Revisar atas, registros, termos e informações prestadas pelo Fiscal
do contrato encaminhando-os formalmente, quando necessário, ao seu
superior hierárquico;
VIII. Paralisar a execução do contrato, caso esteja em desacordo com o
pactuado, comunicando imediatamente ao seu superior hierárquico;
IX. Quanto aos contratos de prestação de serviços nos quais há
alocação de pessoas nas instalações da Prefeitura de Parnamirim,
solicitar à contratada, por meio de seu preposto, a adoção das medidas
necessárias caso sejam identificados comportamentos inadequados por
parte dos funcionários da contratada;
X. Cientificar à autoridade competente, com a antecedência necessária,
da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas;
XI. Acompanhar os prazos de vigência, de execução e de reajuste
contratuais, munido das informações prestadas pelo Fiscal,
manifestando-se, de forma fundamentada e conclusiva, quanto à
manutenção, prorrogação ou rescisão;
XII. Encaminhar expediente ao seu superior hierárquico, contendo os
elementos necessários à nova contratação ou instauração de
procedimento licitatório, nas hipóteses em que seja ainda indispensável
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 Contrato  Empresa  Objeto   

 
Nº 053/2019 
4º Aditivo 

CONSTRUTORA
SOLARES LTDA-

EPP 
CNPJ;

02.773.312/0001-63 

Acréscimo ao contrato de
13 (treze) Auxiliares de

limpeza (CBO 5143-20),
que passará a ter um total
de 57 (cinqüenta e sete)

Auxiliares. 

o fornecimento de bens ou a prestação do serviço, mas que não seja
possível ou recomendável a manutenção do contrato em vigor;
XIII. Comunicar ao Setor de Contratos a possibilidade de devolução, à
contratada, da garantia contratual, ao término da vigência, conforme
regras pactuadas;
XIV. Receber definitivamente o objeto do contrato no prazo
estabelecido, exceto quando houver disposição legal ou contratual em
contrário;
XV. Manter seu substituto periodicamente atualizado sobre o
acompanhamento da execução do contrato;
XVI. Manter controle atualizado das liberações de pagamento, em
ordem cronológica, e dos saldos da nota de empenho, observando para
que o valor do contrato não seja ultrapassado;
XVII. Encaminhar à secretaria competente, os pedidos de alteração
contratual solicitados pela contratada, entre os quais a repactuação e a
prorrogação do prazo de entrega ou de execução do contrato,
manifestando-se quanto à possibilidade de atendimento do pedido de
forma fundamentada, observadas as disposições do art. 65 da Lei n°
8.666/93;
XVIII. Solicitar a prorrogação do prazo para a entrega do bem ou
execução do serviço, com a devida justificativa, nos casos em que a
Administração Municipal der causa ao atraso ou na ocorrência de fato
superveniente;
XIX. Solicitar, quando da formalização do instrumento, ao setor
financeiro competente, a emissão de nota de empenho:
a) global, nos contratos de fornecimento com entrega parcelada;
b) estimativo, nos casos de despesas referentes à contratação de
serviços com valores estimativos, bem como o reforço desse
instrumento, caso necessário, bem como sua eventual anulação, nas
situações em que o valor empenhado não seja, total ou parcialmente,
utilizado, tais como os decorrentes de faltas e outras glosas, observada
a anualidade do orçamento;
c) ordinário, nos casos de despesas com entrega imediata e integral de
bens.
XX. Produzir o Relatório de Acompanhamento da Execução
Contratual, como requisito para pagamento.
 
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
importe em óbice à designação como Gestor de Contrato.  

Art. 4º. A atribuição do Gestor do Contrato não poderá ser recusada,
salvo nos casos de impedimento legal, e será remunerada de acordo
com o artigo 16, da Lei Complementar nº 164, de 19 de dezembro de
2019.  
 
Art. 5º. Na ausência justificada do Gestor do Contrato, o
servidor, Saynara Benedito de Souza e Silva, matrícula nº
55506, atuará como Gestora Substituta. 
 
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de fevereiro de
2022.  . 
 

 Publique-se.  
ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA 

 Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS
 
 
 

 
 

PORTARIA N° 046, de 18 de fevereiro de 2022.  
  
A secretária ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA, e de acordo com o
Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93,
 
RESOLVE: 
  
Art. 1°. Designar o servidor CHYRLENE LIDIANE DE MOURA
RIBEIRO, matrícula n° 23955/2, para, sem prejuízo de suas
atribuições, exercer a função de FISCAL do contrato abaixo
listado, celebrado pela Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN,
através da Secretaria Municipal de Assistência Social: 

Art. 2º. O fiscal do contrato possui competência para: 
I. Manter histórico de todas as ocorrências do contrato (conforme
Anexo VIII, do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos
Administrativos), o qual deverá ser juntado ao processo no final do
contrato, tais como o número de chamados por equipamento,
quantidade e tipo de peças substituídas e equipamentos reparados,
materiais empregados, datas de inclusão de equipamentos, de postos de
serviços, além de quaisquer outras consideradas relevantes para a
avaliação dos serviços/fornecimento e para os estudos técnicos das
próximas contratações;
II. Quando se tratar de contratos de prestação de serviços com
dedicação exclusiva de mão de obra: manter registro de frequência dos
funcionários da contratada colocados à disposição da Administração
Municipal, observado o Anexo XII Manual de Gestão e Fiscalização de
Contratos Administrativos, devendo elaborar planilha mensal; conferir
por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão
prestando serviços, em quais funções, e se estão cumprindo a jornada
de trabalho; analisar a documentação do pessoal alocado para a
execução dos serviços, e solicitar, por intermédio do Gestor, sua
complementação ou correção, se necessário; (Anexo XI do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos); verificar se os
instrumentos coletivos de trabalho (Acordos Coletivos e Convenções
Coletivas) foram apresentados e cumpridos pela contratada.
III. Acompanhar os prazos de vigência e de reajuste contratuais, com
apoio do Setor de Contratos, informando-os ao Gestor com
antecedência por este determinada;
IV. Encaminhar ao Gestor do contrato solicitação da contratada de
quaisquer alterações contratuais, entre as quais a prorrogação do prazo
de entrega ou de execução do contrato, manifestando-se quanto à
possibilidade de atendimento do pedido de forma fundamentada;
V. Solicitar, por meio do Gestor do contrato, a prorrogação do prazo
para a entrega do bem ou execução do serviço, com a devida
justificativa, nos casos em que a Administração Municipal der causa ao
atraso ou na ocorrência de fato superveniente;
VI. Observar a eventual ocorrência de subcontratação nos serviços,
atentando que são vedadas as subcontratações não previstas no edital e
no contrato e que, caso autorizadas, devem respeitar os limites e
condições pré-definidos;
VII. Solicitar à contratada, por escrito, por intermédio do Gestor do
contrato, quando detectada na execução falha ou inobservância das
cláusulas contratuais, a adoção das medidas cabíveis para a solução do
problema;
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Contrato Empresa Objeto  

Nº 08/2022

Empresa J.B  de
Sousa Júnior ME

CNPJ; 03.550.465-
0001-04

 
Constitui objeto deste

Contrato a aquisição de
material de construção e

manutenção em geral.
 
 

VIII. Informar ao Gestor as ocorrências que possam gerar atrasos ou
dificuldades à conclusão da obra ou serviço, inclusive em relação à
terceiros;
IX. Informar ao Gestor a execução contratual em desacordo com o
pactuado e as pendências não corrigidas tempestivamente pela
contratada (Anexo VIII, do Manual de Gestão e Fiscalização de
Contratos Administrativos);
X. Encaminhar mensalmente, se outra frequência não for estabelecida
pelo Gestor, relatório sobre a execução contratual, consubstanciado nas
planilhas-resumo do contrato;
XI. Controlar, quando for o caso, o estado dos equipamentos e o
estoque de materiais destinados à execução do contrato, inclusive os de
reposição;
XII. Sugerir ao Gestor do contrato medidas com vistas à redução dos
gastos e à racionalização dos serviços;
XIII. Manter controle dos gastos realizados e do saldo da nota de
empenho;
XIV. Conferir os valores unitários e globais constantes dos documentos
fiscais com os bens ou serviços entregues e com os termos do contrato,
atestar serviços e fornecimentos, após aferição de sua conformidade, e
certificar, quando cabível, o recebimento provisório do objeto
contratado;
XV. Manter registro de ocorrências no processo de Acompanhamento
da Contração;
XVI. Pronunciar-se quanto à conveniência ou não da renovação, se
permitida, com as justificativas necessárias;
XVII. Subsidiar de informações o Gestor do contrato, periodicamente,
para que este monitore e avalie o desempenho dos fornecedores;
XVIII. Manter seu substituto constantemente atualizado sobre a
fiscalização da execução do contrato.
 
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
importe em óbice à designação como Fiscal de Contrato.  

Art. 4º. Na ausência justificada do Fiscal do Contrato, o servidor,
Saynara Benedito de Souza e Silva, matrícula nº 55506, atuará como
Fiscal Substituta. 
 
Art. 5º. A atribuição de Fiscal do Contrato não será remunerada, nem
poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.  
 
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de fevereiro de
2022.  
 

 Publique-se.  
ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA 

 Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS
 
 

PORTARIA N° 047, de 18 de fevereiro de 2022. 
 
A secretária ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA, e de acordo com o
Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93,
 
RESOLVE:
 
Art. 1°. Designar a servidora, PATRÍCIA DE MELLO E GÓIS
SILVA, matrícula N° 16012, para, sem prejuízo de suas atribuições,

exercer a função de GESTORA do contrato abaixo listado, celebrado
pela Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social:

Art. 2º.. O (a) Gestor (a) do Contrato possui competência para:
I. Gerenciar o contrato sob sua responsabilidade de modo a obter os
melhores resultados, propondo as alterações necessárias;
II. Monitorar e avaliar o desempenho dos fornecedores;
III. Providenciar, caso necessário, a realização de reunião com a
empresa contratada antes do início de execução do contrato a fim de
esclarecer as dúvidas operacionais da execução;
IV. Coordenar reuniões periódicas sempre que entender necessário ou
quando solicitado pelas partes envolvidas, objetivando garantir a
qualidade da execução do contrato e seus resultados, devendo seus
termos serem registrados em ata assinada pelo Gestor, Fiscal e
representante da contratada;
V. Apoiar e supervisionar os trabalhos de fiscalização do contrato;
VI. Solicitar ao Setor de Contratos, esclarecimentos sobre contratos de
sua responsabilidade;
VII. Revisar atas, registros, termos e informações prestadas pelo Fiscal
do contrato encaminhando-os formalmente, quando necessário, ao seu
superior hierárquico;
VIII. Paralisar a execução do contrato, caso esteja em desacordo com o
pactuado, comunicando imediatamente ao seu superior hierárquico;
IX. Quanto aos contratos de prestação de serviços nos quais há
alocação de pessoas nas instalações da Prefeitura de Parnamirim,
solicitar à contratada, por meio de seu preposto, a adoção das medidas
necessárias caso sejam identificados comportamentos inadequados por
parte dos funcionários da contratada;
X. Cientificar à autoridade competente, com a antecedência necessária,
da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas;
XI. Acompanhar os prazos de vigência, de execução e de reajuste
contratuais, munido das informações prestadas pelo Fiscal,
manifestando-se, de forma fundamentada e conclusiva, quanto à
manutenção, prorrogação ou rescisão;
XII. Encaminhar expediente ao seu superior hierárquico, contendo os
elementos necessários à nova contratação ou instauração de
procedimento licitatório, nas hipóteses em que seja ainda indispensável
o fornecimento de bens ou a prestação do serviço, mas que não seja
possível ou recomendável a manutenção do contrato em vigor;
XIII. Comunicar ao Setor de Contratos a possibilidade de devolução, à
contratada, da garantia contratual, ao término da vigência, conforme
regras pactuadas;
XIV. Receber definitivamente o objeto do contrato no prazo
estabelecido, exceto quando houver disposição legal ou contratual em
contrário;
XV. Manter seu substituto periodicamente atualizado sobre o
acompanhamento da execução do contrato;
XVI. Manter controle atualizado das liberações de pagamento, em
ordem cronológica, e dos saldos da nota de empenho, observando para
que o valor do contrato não seja ultrapassado;
XVII. Encaminhar à secretaria competente, os pedidos de alteração
contratual solicitados pela contratada, entre os quais a repactuação e a
prorrogação do prazo de entrega ou de execução do contrato,
manifestando-se quanto à possibilidade de atendimento do pedido de
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Contrato Empresa Objeto  

Nº 08/2022 Empresa J.B  de
Sousa Júnior ME

CNPJ; 03.550.465-
0001-04

 
Constitui objeto deste

Contrato a aquisição de
material de construção e

manutenção em geral.
 

forma fundamentada, observadas as disposições do art. 65 da Lei n°
8.666/93;
XVIII. Solicitar a prorrogação do prazo para a entrega do bem ou
execução do serviço, com a devida justificativa, nos casos em que a
Administração Municipal der causa ao atraso ou na ocorrência de fato
superveniente;
XIX. Solicitar, quando da formalização do instrumento, ao setor
financeiro competente, a emissão de nota de empenho:
a) global, nos contratos de fornecimento com entrega parcelada;
b) estimativo, nos casos de despesas referentes à contratação de
serviços com valores estimativos, bem como o reforço desse
instrumento, caso necessário, bem como sua eventual anulação, nas
situações em que o valor empenhado não seja, total ou parcialmente,
utilizado, tais como os decorrentes de faltas e outras glosas, observada
a anualidade do orçamento;
c) ordinário, nos casos de despesas com entrega imediata e integral de
bens.
XX. Produzir o Relatório de Acompanhamento da Execução
Contratual, como requisito para pagamento.
 
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
importe em óbice à designação como Gestor de Contrato.

Art. 4º. A atribuição do Gestor do Contrato não poderá ser recusada,
salvo nos casos de impedimento legal, e será remunerada de acordo
com o artigo 16, da Lei Complementar nº 164, de 19 de dezembro de
2019.
 
Art. 5º. Na ausência justificada do (a) Gestor (a) do Contrato, o (a)
servidor (a) Janderson Ribeiro de Sousa e Silva, matricula nº 8445,
responderá como gestor (a) substituto (a).
 
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 16 de fevereiro de 2022.  
 

 Publique-se.
ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA 

 Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS
 
 
 

PORTARIA N° 048, de 18 de fevereiro de 2022. 
 
A secretária ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA, e de acordo com o
Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93,
 
RESOLVE:
 
Art. 1°. Designar o servidor, EDUARDO LINCOLN NEVES,
Matrícula N° 3302 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de FISCAL do contrato abaixo listado, celebrado pela
Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social: 

Art. 2º. O (a) fiscal do contrato possui competência para:
I. Manter histórico de todas as ocorrências do contrato (conforme
Anexo VIII, do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos
Administrativos), o qual deverá ser juntado ao processo no final do
contrato, tais como o número de chamados por equipamento,
quantidade e tipo de peças substituídas e equipamentos reparados,
materiais empregados, datas de inclusão de equipamentos, de postos de
serviços, além de quaisquer outras consideradas relevantes para a
avaliação dos serviços/fornecimento e para os estudos técnicos das
próximas contratações;
II. Quando se tratar de contratos de prestação de serviços com
dedicação exclusiva de mão de obra: manter registro de frequência dos
funcionários da contratada colocados à disposição da Administração
Municipal, observado o Anexo XII Manual de Gestão e Fiscalização de
Contratos Administrativos, devendo elaborar planilha mensal; conferir
por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão
prestando serviços, em quais funções, e se estão cumprindo a jornada
de trabalho; analisar a documentação do pessoal alocado para a
execução dos serviços, e solicitar, por intermédio do Gestor, sua
complementação ou correção, se necessário; (Anexo XI do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos); verificar se os
instrumentos coletivos de trabalho (Acordos Coletivos e Convenções
Coletivas) foram apresentados e cumpridos pela contratada.
III. Acompanhar os prazos de vigência e de reajuste contratuais, com
apoio do Setor de Contratos, informando-os ao Gestor com
antecedência por este determinada;
IV. Encaminhar ao Gestor do contrato solicitação da contratada de
quaisquer alterações contratuais, entre as quais a prorrogação do prazo
de entrega ou de execução do contrato, manifestando-se quanto à
possibilidade de atendimento do pedido de forma fundamentada;
V. Solicitar, por meio do Gestor do contrato, a prorrogação do prazo
para a entrega do bem ou execução do serviço, com a devida
justificativa, nos casos em que a Administração Municipal der causa ao
atraso ou na ocorrência de fato superveniente;
VI. Observar a eventual ocorrência de subcontratação nos serviços,
atentando que são vedadas as subcontratações não previstas no edital e
no contrato e que, caso autorizadas, devem respeitar os limites e
condições pré-definidos;
VII. Solicitar à contratada, por escrito, por intermédio do Gestor do
contrato, quando detectada na execução falha ou inobservância das
cláusulas contratuais, a adoção das medidas cabíveis para a solução do
problema;
VIII. Informar ao Gestor as ocorrências que possam gerar atrasos ou
dificuldades à conclusão da obra ou serviço, inclusive em relação à
terceiros;
IX. Informar ao Gestor a execução contratual em desacordo com o
pactuado e as pendências não corrigidas tempestivamente pela
contratada (Anexo VIII, do Manual de Gestão e Fiscalização de
Contratos Administrativos);
X. Encaminhar mensalmente, se outra frequência não for estabelecida
pelo Gestor, relatório sobre a execução contratual, consubstanciado nas
planilhas-resumo do contrato;
XI. Controlar, quando for o caso, o estado dos equipamentos e o
estoque de materiais destinados à execução do contrato, inclusive os de
reposição;
XII. Sugerir ao Gestor do contrato medidas com vistas à redução dos
gastos e à racionalização dos serviços;
XIII. Manter controle dos gastos realizados e do saldo da nota de
empenho;
XIV. Conferir os valores unitários e globais constantes dos documentos
fiscais com os bens ou serviços entregues e com os termos do contrato,
atestar serviços e fornecimentos, após aferição de sua conformidade, e
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 ForNecedor: CAVALCANTE & CIA LTDA - ME

CNPJ: 10.655.938/0001-01 Telefone: (84)3663-2045

Endereço: AV DAS FRONTEIRAS, 65 , IGAPÓ, NATAL/RN,

certificar, quando cabível, o recebimento provisório do objeto
contratado;
XV. Manter registro de ocorrências no processo de Acompanhamento
da Contração;
XVI. Pronunciar-se quanto à conveniência ou não da renovação, se
permitida, com as justificativas necessárias;
XVII. Subsidiar de informações o Gestor do contrato, periodicamente,
para que este monitore e avalie o desempenho dos fornecedores;
XVIII. Manter seu substituto constantemente atualizado sobre a
fiscalização da execução do contrato.
 
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
importe em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 4º. Na ausência justificada do Fiscal do Contrato, o (a) servidor
(a), Janderson Ribeiro de Sousa e Silva, Matrícula nº 8445,
responderá como fiscal substituto (a).
 
Art. 5º. A atribuição de Fiscal do Contrato não será remunerada, nem
poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.
 
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 16 de fevereiro de 2022. 
 

Publique-se.
ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA

Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS
 
 
 
 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2022 - SEMAS – QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS E A EMPRESA J.B DE
SOUSA JUNIOR ME, CNPJ: 03.550.465/0001-04, DO OBJETO: 
Aquisição de Material de Construção e Manutenção em Geral - DO
VALOR TOTAL: R$ 25.660,25 (vinte e cinco mil, seiscentos e
sessenta reais e vinte e cinco centavos) – DA VIGÊNCIA: A vigência
será de 16 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. DOS
RECURSOS FINANCEIROS: Unidade Orçamentária: 02.071- Fundo
Municipal de Assistência Social; 08.122.0033.2066 - Serviço de
Proteção Social Básica; Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de
Consumo; 16600001- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social – FNAS – Proteção Social Básica - DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  A presente contratação tem por
base  Art° 22 do decreto n° 7.892/2013. 
                                                                                           

Parnamirim/RN, 17 de fevereiro de 2022.  
 

Alda Lêda Torres Taveira 
Secretária Municipal de Assistência Social 

SEMAS
 
 

 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

1. CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM –
CMP/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.116.070/0001-84, com sede na Av. Castor Vieira
Régis, s/n, Cohabinal, CEP: 59.140-670,
Parnamirim/RN, neste ato representado Presidente o
Senhor WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO
FRANÇA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado
na Rua Dr. Gentil Ferreira, 44, Bairro Cohabinal, CEP
59.146-720, Parnamirim/RN, inscrito no CPF/MF sob
o nº ###.742.464-##, RG n° 1.955.608/SSP-RN,
considerando o julgamento da licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 002/2021, Processo Administrativo n.º
090/2021, RESOLVE registrar os preços da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e
na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, no Decreto nº 7.892/2013, e na  Lei
Municipal nº 2.097/2021, e em conformidade com as
disposições a seguir:

2. DO

OBJETO.                                                                                                         

2.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a
eventual aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN.

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E

QUANTITATIVOS.                                                                                       

3.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
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CEP: 59104-345

Representante: FAUSTO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR –
CPF: ###.046.224-##

Item Descrição Marca
Unidade
Medida

Quant.
Preço
Unit.
(R$)

Vlr.
Total(R$)

31 0001716 -
Vassoura de
piaçava nº 14

IMPERIAL UND 75 5,790 434,25

Valor Global: R$ 434,25 (quatrocentos e trinta e quatro reais e
vinte e cinco centavos).

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS.                                                                                                      

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem
e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas
na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei Municipal nº 2.097/2021.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem
anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras
esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos
órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços,
que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a
economicidade para a administração pública.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e
órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas
de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos
valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e
participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o
limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº
2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa
dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e
justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da
contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que
solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA

ATA.                                                                                                                 

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a
partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E

CANCELAMENTO.                                                                                      

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente,
em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de
verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado
no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará
o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor
praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação
original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:

6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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NOME/VEREADOR: CARGO:

VEREADOR DIEGO AMÉRICO DE
CARVALHO

PRESIDENTE

VEREADOR GUSTAVO NEGÓCIO DE
FREITAS

1ºSECRETÁRIO

VEREADOR LEONARDO LIMA DA
COSTA

2ºSECRETÁRIO

6.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO
QUANDO:

6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4.Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens
5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ
OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O
CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E
JUSTIFICADOS:

6.9.1. Por razão de interesse público; ou

6.9.2. A pedido do fornecedor.

7. DAS

PENALIDADES.                                                                                         

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará
aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de
registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto
nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao
respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador
qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº
7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

8. DAS CONDIÇÕES

GERAIS.                                                                                                       

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram- se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO
EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art.
65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a
relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a
esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto
n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02
(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.

Parnamirim/RN, 15 de fevereiro de 2022.

 

WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO FRANÇA
Gestor da Câmara Municipal de Parnamirim/RN

 
FAUSTO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR

CPF ###.046.224-##
 

CAVALCANTE & CIA LTDA
CNPJ : 10.866.938/0001-01

 

 

Portaria nº 06/2022 - DPL

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o consenso dos membros da atual
Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação
Final.

RESOLVE:

Art. 1º - Realizar a mudança dos componentes dos cargos que
compõem a COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO,
LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL dessa Câmara Municipal,
conforme abaixo relacionados:

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.
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Fornecedor: JOAQUIM F NETO EIRELI

CNPJ: 40.783.060/0001-
42

Telefone: (84)99982-2114

Endereço: AVENIDA DOUTOR JOSÉ FRANCISCO DA SILVA,
931 , PANATIS II, NATAL/RN, CEP: 59108-500

Representante: JOAQUIM FERNANDES NETO - CPF:
###.395.144-##

Item Descrição Marca
Unidade
Medida

Quant.
Preço
Unit.
(R$)

Vlr.
Total(R$)

24 0001710 –
Sabonete
líquido, de 1
litro

STARLUX und 100

2,14

214,00

Parnamirim/RN, 15 de fevereiro de 2022.

WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO FRANÇA
Presidente da Câmara Municipal de Parnamirim

*Republicação por incorreção.

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

1. CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM –
CMP/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.116.070/0001-84, com sede na Av. Castor Vieira
Régis, s/n, Cohabinal, CEP: 59.140-670,
Parnamirim/RN, neste ato representado Presidente o
Senhor WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO
FRANÇA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado
na Rua Dr. Gentil Ferreira, 44, Bairro Cohabinal, CEP
59.146-720, Parnamirim/RN, inscrito no CPF/MF sob
o nº ###.742.464-##, RG n° 1.955.608/SSP-RN,
considerando o julgamento da licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 002/2021, Processo Administrativo n.º
090/2021, RESOLVE registrar os preços da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e
na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, no Decreto nº 7.892/2013, e na  Lei
Municipal nº 2.097/2021, e em conformidade com as
disposições a seguir:

2. DO

OBJETO.                                                                                                      

2.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a
eventual aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN.

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E

QUANTITATIVOS.                                                                                     

3.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:

Valor Global: R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais).

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS.                                                                                                         

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem
e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas
na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei Municipal nº 2.097/2021.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem
anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras
esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos
órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços,
que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a
economicidade para a administração pública.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e
órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas
de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão
caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos
valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e
participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o
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limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº
2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa
dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e
justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da
contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que
solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA

ATA.                                                                                                              

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a
partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E

CANCELAMENTO.                                                                                   

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente,
em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de
verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado
no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará
o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor
praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação
original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:

6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO
QUANDO:

6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4.Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens
5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ
OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O
CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E
JUSTIFICADOS:

6.9.1. Por razão de interesse público; ou

6.9.2. A pedido do fornecedor.

7. DAS

PENALIDADES.                                                                                            

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará
aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de
registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto
nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao
respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador
qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº
7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

8. DAS CONDIÇÕES

GERAIS.                                                                                                         

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram- se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO
EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art.
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65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7.892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a
relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a
esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto
n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02
(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.

Parnamirim/RN, 15 de fevereiro de 2022.

WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO FRANÇA
Gestor da Câmara Municipal de Parnamirim/RN
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Resolução nº 01/2021

Dispõe acerca da criação de Livro Memorial tratando
sobre a história da Câmara Municipal de
Parnamirim/RN.

O Presidente da Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e
promulga a presente resolução:

Art. 1°.   Fica criado o Livro Memorial tratando sobre a história da
Câmara Municipal de Parnamirim/RN.

Art. 2°. O referido Livro Memorial tem por finalidade e missão:

I – Tornar-se um arquivo de referência da história do Poder
Legislativo municipal.

II – Garantir a preservação, a conservação e acesso da história
política do Legislativo de Parnamirim;

III – Resgatar, reunir, gerenciar, divulgar e preservar a memória
do Poder Legislativo do Município de Parnamirim.

Art. 3º. A Câmara Municipal proverá o Livro Memorial, meios
materiais e técnicos necessários a sua feitura, inclusive com designação
de espaço físico para a exposição e salvaguarda do referido acervo.

Art. 4º. Em sendo constatada a necessidade, poderá ser contratada uma
empresa particular para a elaboração do referido Livro Memorial de
que trata esta Resolução.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 11 de fevereiro de 2022.

WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO FRANÇA
Vereador/Presidente

 


