
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS

ANO I – Nº00278– PARNAMIRIM, RN, 01 DE OUTUBRO  DE 2011

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009

PORTARIA Nº. 0695, DE 01 DE JUNHO DE 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso
das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos incisos I,
VI e XIVdo artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar JUAN LUCAS DE AMORIM LEITE do cargo
em comissão de Assistente de Gabinete Nível I, lotado na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – SEMEC, a partir de 01 de jun-
ho de 2011.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0838, DE 11 DE JULHO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
de suas atribuições constitucionais,

RESOLVE: 

1º. Tornar sem efeito a Portaria nº. 0695, de 01 de junho de 2011,
que exonerou o Servidor JUAN LUCAS DE AMORIM LEITE, lota-
do na Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1031, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
de suas atribuições constitucionais,

RESOLVE: 

1º. Tornar sem efeito a Portaria nº. 0983, de 12 de setembro de
2011, publicada no Diário Oficial do Município nº. 00269, edição
do dia 16 de setembro de 2011, que destituiu a Função Gratificada
1 – FG1 do Servidor UBIRATAN LIMADE CARVALHO, Mat. 974,
lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº 1045, 30 DE SETEMBRO DE 2011.

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

RESOLVE:

1º. Nomear os candidatos aprovados no concurso público para
provimento dos cargos de Professor de Pedagogia para Ensino Infantil,
Professor de Pedagogia para Ensino Fundamental, Professor de
Português, Professor de Matemática, professor de Geografia,
Professor de História, Professor de Artes Professor de Ensino Religioso
e Professor de Educação Física, consoante classificação constantes
nas planilhas especificadas a seguir, que dela são partes integrantes.

PROFESSORES DDE PPEDAGOGIA PPARA EENSINO IINFANTIL

1 Claudia Grasielle Oliveira Cavalcante Antunes 240
2 Nair Lima dos Santos 241
3 Maria Zélia Araújo de Freitas 242
4 Donalba Maria de Lira 243
5 Kátia Alves Malheiros 244

PROFESSORES DDE PPEDAGOGIA PPARA EENSINO FFUNDAMENTAL

1 Tânia Maria Medeiros da Silva 296
2 Ana Cristina de Medeiros 297
3 Geruza Maria Pereira 298

PROFESSORES DDE LLÍNGUA PPORTUGUESA

1 Ana Ruth Maciel 34
2 Dayvyd Lavaniery Marques de Medeiros 35

PROFESSORES DDE MMATEMÁTICA

1 Adriano Carlos Costa de Morais 89
2 Aurélia Felix de Castro 90

PROFESSORES DDE GGEOGRAFIA

1 Adriana Santos de Farias Oliveira 29
2 Gilvaneide Calixto Cavalcante 30

PROFESSORES DDE HHISTÓRIA

1 Lisianne Pinto Diógenes Marinho 28
2 Paulo Rikardo Pereira Fonseca da Cunha 29

PROFESSORES DDE AARTES

1 GGueidson PPessoa dde LLima 25

PROFESSORES DDE EENSINO RRELIGIOSO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIAS
GACIV

R$ 0,50
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1Ronnyvaldo Soares de Freitas 13

PROFESSORES DDE EEDUCAÇÃO FFÍSICA

1Ricelliano de Souza Cardoso 15
2Marcos Rogério  Machado Luchetti 16
3Moaldecir Freire Domingos Junior 17
4Ricardo Alves da Silva 18
5Elvis Sunyê de Oliveira Leite 19
6Adriana da Trindade Leal 20

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA N.º 001, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E
SANEAMENTO, no uso de suas atribuições legais que lhe são con-
feridas e de conformidade às disposições do Art. 8º, item XVI, le-
tra “f” da Lei Complementar n.º 004/2001 e, de acordo com a re-
comendação n.º 069/2001, do Sr. Prefeito Municipal, resolve:

DESIGNAR

O servidor abaixo nominado, para que proceda a fiscalização
da obra de CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPALDE PAR-
NAMIRIM, no bairro da Cohabinal, Parnamirim/RN, objeto do
contrato nº. 112/2010 e ordem de serviço nº. 147/2011.

1 – FRANKLIN ALTEVY BRUNNO WANDERLEY –
Engenheiro Civil / CREA 2101795264

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

NAUR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, ESTA-
DO RIO GRANDE DO NORTE, pessoa jurídica de Direito Público
Interno, com sede na Av. Tenente Medeiros, nº 105 Centro, inscri-
ta no CNPJ/MF sob o n.º 08.170.862/0001-74, neste ato represen-
tado pela Secretária Municipal de Educação e Cultura Vandilma
Maria de Oliveira, brasileira, casada, professora, portador da RG
n.º 781.971 SSP-RN, CPF n.º 010.430.964-42, residente e domi-
ciliado nesta cidade, no uso de suas prerrogativas legais, e con-
siderando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução
FNDE/ CD n.º 38/2009, através da Secretaria Municipal de
Educação, vem realizar Chamada Pública para Aquisição de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional

de Alimentação Escolar, durante o período de outubro a Dezembro
de 2011. Os Grupos Formais / Informais deverão apresentar a doc-
umentação para habilitação e Projeto de Venda na DATA, LOCAL
E HORÁRIO DA ABERTURA: 04 a 14 de outubro de 2011 às
09h00min (nove horas), na sede da Secretaria Municipal de
Educação de Parnamirim/RN, localizada na Rua: Cícero Fernandes
Pimenta – 1379 A, no bairro de Santos Reis.

Observação: Na hipótese de não haver expediente na data aci-
ma fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil subse-
qüente no mesmo local e hora, salvo disposição em contrário.

1-OBJETO

O objeto da presente Chamada Pública é a Aquisição de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE, conforme especificações dos Gêneros Alimentícios
divulgados nos quadros da Prefeitura do Município, no site, e nos
jornais locais.

2. FONTE DE RECURSO

Recursos provenientes do FNDE.

3. ENVELOPE Nº. 001 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FOR-
MAL

O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 001 os doc-
umentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
– CNPJ;

b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAPJurídica
para      associações e cooperativas;

c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita
Federal e Dívida Ativa da União;

d) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da enti-
dade, registrado  na Junta Comercial, no caso de Cooperativas, ou
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de
Associações. Em se tratando de empreendimentos familiares, de-
verá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei espe-
cial, quando for o caso.

f) Cópias das certidões dos órgãos, SIM ou SUASA, do mu-
nicípio ou estado.

3.1 ENVELOPE Nº. 001 – HABILITAÇÃO DO GRUPO IN-
FORMAL

O Grupo Informal deverá apresentar no envelope nº 001 os doc-
umentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) Cópia da DAPprincipal (Declaração de Aptidão ao Programa

Nacional de   Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRON-
AF), ou extrato da DAP, de   cada Agricultor Familiar participante;
c) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,
quando for o caso.

PORTARIAS
SEMOP

AVISOS
SEMEC
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d) Cópias das certidões dos órgãos, SIM ou SUASA, do mu-
nicípio ou estado.

4- Envelope nº. 002 – Projeto de Venda

1.1 No envelope nº 002 segue a entrega do Projeto de Venda con-
forme anexo V da Resolução n.º 38 do FNDE, de  16/07/2009.

PRODUTOS 
AGRICULTURA
FAMILIAR 2011 QUANTIDADE em Kg mensal

1. Abacaxi. De 1ª qualidade, tamanho grande, cor e formação
uniforme, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecâni-
cos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em embal-
agem caixa apropriada.

17177,28

2. Alho. 1ª Qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uni-
formes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
caixas próprias.

1024,4

3. Almôndegas de Peixe. Preparadas com matéria-prima de qual-
idade, apresentando características organolépticas como: cor, odor,
sabor e textura; livre de sujidades. Congeladas respeitando as tem-
peraturas de transportes, bem como a embalagem de acondiciona-
mento, em termo de higiene e integridade. Devendo ser respeitadas
as normas de embalagem e rotulagem.

1999,62

4. Alface Orgânica. 1ª Qualidade, compacta e firme, sem lesões
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e col-
oração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondi-
cionada em embalagens próprias.

1434,16

5. Banana Pacovan. Em pencas de primeira qualidade, taman-
ho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser
bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos do manuseio e
transporte, acondicionada em pencas avulsas.

12321,58

6. Batata Doce. Roxa ou branca, de primeira, sem rama, taman-
ho e coloração uniformes, fresca, compacta e firme, sem lesões de
origem rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriun-
dos de manuseios e transporte, devendo ser bem desenvolvidas,
acondicionada em caixa .

14874,2

07. Batata Inglesa. De ótima qualidade, fresca, compacta e firme,
isenta de sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida.

9514,68

08. Beterraba. De ótima qualidade, fresca, compacta e firme,
isenta de sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser

bem desenvolvida.

6343,12

09. Bebida Láctea. Produto lácteo resultante da mistura do leite
(In natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, con-
centrado, em pó, integral, semi desnatado ou parcialmente desnata-
do e desnatado) e soro de leite (liquido, concentrado e em pó) adi-
cionado ou não de produto(s) ou substância(s) alimentícia(s), gor-
dura vegetal, leite(s) fermentado(s), fermento(s) lácteos sele-
cionados e outros produtos lácteos.

21865,04

10. Bolo de Batata. Produzidos com matéria-prima de quali-
dade, devendo apresentar características organolépticas próprias,
tais como: cor, aroma, sabor e textura; isentos de substâncias es-
tranhas à sua composição. Devendo-se respeitar as normas de em-
balagem, rotulagem e transporte adequado.

2097,98

11. Bolo de Banana. Produzidos com matéria-prima de quali-
dade, devendo apresentar características organolépticas próprias,
tais como: cor, aroma, sabor e textura; isentos de substâncias es-
tranhas à sua composição. Devendo-se respeitar as normas de em-
balagem, rotulagem e transporte adequado.

2097,98

12. Bolo de Beterraba. Produzidos com matéria-prima de qual-
idade, devendo apresentar características organolépticas próprias,
tais como: cor, aroma, sabor e textura; isentos de substâncias es-
tranhas à sua composição. Devendo-se respeitar as normas de em-
balagem, rotulagem e transporte adequado.

2097,98

13. Bolo de Cenoura. Produzidos com matéria-prima de quali-
dade, devendo apresentar características organolépticas próprias,
tais como: cor, aroma, sabor e textura; isentos de substâncias es-
tranhas à sua composição. Devendo-se respeitar as normas de em-
balagem, rotulagem e transporte adequado.

2097,98

14. Bolo de Jerimum. Produzidos com matéria-prima de qual-
idade, devendo apresentar características organolépticas próprias,
tais como: cor, aroma, sabor e textura; isentos de substâncias es-
tranhas à sua composição. Devendo-se respeitar as normas de em-
balagem, rotulagem e transporte adequado.

2097,98

15. Bolo de Laranja. Produzidos com matéria-prima de quali-
dade, devendo apresentar características organolépticas próprias,
tais como: cor, aroma, sabor e textura; isentos de substâncias es-
tranhas à sua composição. Devendo-se respeitar as normas de em-
balagem, rotulagem e transporte adequado.

2097,98

16. Bolo de Macaxeira. Produzidos com matéria-prima de qual-
idade, devendo apresentar características organolépticas próprias,
tais como: cor, aroma, sabor e textura; isentos de substâncias es-



tranhas à sua composição. Devendo-se respeitar as normas de em-
balagem, rotulagem e transporte adequado.

2097,98

17. Bolo de Milho. Produzidos com matéria-prima de qualidade,
devendo apresentar características organolépticas próprias, tais co-
mo: cor, aroma, sabor e textura; isentos de substâncias estranhas à
sua composição. Devendo-se respeitar as normas de embalagem,
rotulagem e transporte adequado

2097,98

18. Cebola. 1ª Qualidade, compacta e firme,sem lesões de origem
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uni-
formes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
caixas próprias.

4195,96

19. Cebolinha Verde. Fresca, de primeira, de tamanho e col-
oração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidades
material terroso e umidade externa normal, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em
embalagem adequada.

614,64

20. Cenoura. Vermelha, de primeira, sem lesões de origem,
sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos, devendo ser bem
desenvolvidas.

9514,68

21. Chuchu. 1ª Qualidade, compacta e firme, sem lesões de
origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e col-
oração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondi-
cionada em caixas próprias.

9514,68

22. Coentro. 1ª Qualidade, compacta e firme, sem lesões de
origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e col-
oração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondi-
cionada em caixas próprias.

614,64

23. Couve Folha. 1ª Qualidade, compacta e firme, sem lesões
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e col-
oração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondi-
cionada em caixas próprias.

4294,32

24. Canjiquinha. Produzidos com matéria-prima de qualidade,
devendo apresentar características organolépticas próprias, tais co-
mo: cor, aroma, sabor e textura; isentos de substâncias estranhas à
sua composição. Devendo-se respeitar as normas de embalagem,
rotulagem e transporte adequado.

2708,54

25. Farinha de Mandioca. Produto de granulação e cor uniformes,
apresentando odor característico e livre de sujidades. Devendo ser

respeitadas as normas de embalagem e rotulagem.

1536,6

26. Goiaba. De primeira, apresentando tamanho, cor e com
formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com
polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos.

12563,68

27. Hortelã. 1ª Qualidade, compacta e firme, sem lesões de
origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e col-
oração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondi-
cionada em caixas próprias.

102,44

28. Inhame. De ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isen-
ta de sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida.

5122

29. Jerimum. Caboclo de primeira qualidade, cor alaranjada,
cheiro, aspecto e sabor próprios, tamanho uniforme, isenta de en-
fermidades, com ausência de sujidades, parasitas, larvas e materi-
al terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e
transporte, acondicionada avulsas ou em sacos plásticos.

4195,96

30. Limão. De ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isen-
ta de sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida.

2974,84

31. Laranja. De ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isen-
ta de sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida.

5417,08

32. Macaxeira Orgânica. Hortaliça classificada como tubércu-
lo, de qualidade, tipo rosa, aspecto alongado, cheiro e sabor próprios,
de boa qualidade, com cozimento garantido, compacta e firme, isen-
ta de material terroso, parasitas, mofos e sem partes arroxeadas, sem
folhas e talos.

5585,02

33. Mamão. Aspecto globoso – mista verde e maduro cor própria
classificada como fruta com polpa firme intacta, isenta de enfer-
midades, boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas, lavras, sem lesões de origem física. Acondicionada em
embalagem própria.

7998,48

34. Maracujá. Redonda, casca lisa, graúda, de primeira, livre
de sujidades, parasitas e lavras, tamanho e coloração uniformes, de-
vendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta,
a granel.

7072,44
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35. Melancia. Redonda, casca lisa, graúda, de primeira, livre de
sujidades, parasitas e lavras, tamanho e coloração uniformes, de-
vendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta,
a granel, pesando entre (6 a 10) KG cada unidade.

16783,84

36. Melão. Aspecto globoso – mista verdes e maduros cor própria
classificada como fruta com polpa firme intacta,isenta de enfermi-
dades, boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas, lavras, sem lesões de origem física. Acondicionada em
embalagem própria.

12096,08

37. Ovos Bandeja c/ 30 Unidades. Cor, cheiro, tamanho e casca
firme, próprio do produto com validade de no máximo de 30 dias.
Embalado em caixas próprias.

6830

38. Pimentão. De primeira, apresentando tamanho, cor e com
formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondi-
cionado em acondicionado dentro de embalagem plástica.

2610

39. Polpa de Fruta. Produto preparado com frutas sãs, limpas e
isentas de parasitas e detritos animais ou vegetais. Não poderá con-
ter fragmentos das partes não comestíveis das frutas, nem substân-
cias a sua composição normal. Envasado e submetido ao tratamen-
to térmico adequado.

28069

40. Rapadura. Cor e sabor próprio isenta de sujidades feita a base
de cana de açúcar embalada em caixas própria. 

4097,6

41. Repolho Branco. De primeira, apresentando tamanho, cor e
com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondi-
cionado em embalagem própria.

4097,6

42. Tomate. De primeira, apresentando tamanho, cor e formação u-
niformes, devendo ser bem desenvolvida, com médio grau de maturação,
casca integra e livre de rupturas, sem danos físicos e mecânicos oriun-
dos do manuseio e transporte, acondicionado em embalagem própria.

4195,96

43. Filé de Sardinha. Produto originado a partir da sardinha
fresca, livre de vísceras, espinhas, escamas, cabeça. Deverá apre-
sentar odor próprio, livre de sujidades e contaminantes. Armazenado
e conservado de forma adequada. 

3900,88

44. Filé de Merluza. Produto originado a partir da merluza fres-
ca, livre de vísceras, espinhas, escamas, cabeça. Deverá apresentar
odor próprio, livre de sujidades e contaminantes. Armazenado e con-

servado de forma adequada. 

3900,88

5. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS

As amostras dos produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, Coordenadoria de Assistência ao Educando, 1º
Andar. Rua Cícero Fernandes Pimenta n° 1379 A, Santos Reis, Parnamirim,
no horário de 08h00min as 12h00min até o dia 14/10/2011, para avali-
ação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submeti-
das a testes necessários, imediatamente após a fase de habilitação.

6. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRO-
DUTOS

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Depósito das
Escolas e Centros Infantis através da relação que segue em anexo,
nas quartas-feiras, no período das 07h00min as 12h00min, sem-
analmente de acordo com o cardápio e sazonalidade dos produtos,
a qual se atestará o seu recebimento.

7. PAGAMENTO

1- O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a última
entrega do mês, através de apresentação de documento fiscal cor-
respondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de
pagamento, para cada faturamento.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

1- A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Secretaria
Municipal de Educação de Parnamirim, no horário de 07h00min as
12h00min, de segunda a sexta-feira, ou através do email caepar-
namirim@yahoo.com.br;

2- Para definição dos preços de referência deverá observar o ar-
tigo 23 Resolução 38/2009 do FNDE;

3- Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão
ter preços inferiores aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia
de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), art. art. 23 § 6º, da men-
cionada Resolução do FNDE, site: http://www.mda.gov.br/saf/ar-
quivos/1203118176.pdf;

4- Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, dev-
erão ter prioridade às propostas dos grupos locais e as dos Grupos
Formais, art. 23, § 3º e § 4º, da Resolução 38/2009 do FNDE;

5- Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na leg-
islação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

6- O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural para a alimentação escolar deverá re-
speitar o valor máximo de até R$ 9.000,00 (nove mil reais), por DAP
por ano civil;

7- Aaquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através
de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar, conforme o anexo IV, da
Resolução 38/2009 do FNDE. 

Parnamirim - RN, em 30 de setembro de 2011.
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
002/2010 - CONTRATANTES: CÂMARAMUNICIPALDE PAR-
NAMIRIM/RN INTERNET SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ:
06.053.426/0001-90, OBJETO: O presente I Termo Aditivo tem
por objetivo prorrogar por mais 03 (três) meses, o Contrato n.º
002/2010, referente à Contratação de empresa para prestação de
serviços de instalação e provimento de internet, em banda larga

via enlace de rádio para atender a Câmara Municipal de Parnamirim,
de 01 de março de 2011 a 01 de junho de 2011 – Modalidade
Inexigibilidade n.º 002/2010 - VALOR GLOBAL: R$ 7.549,44
(sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro
centavos) - RECURSOS: 01.031.1006.2.275.000 – Manutenção
da Câmara Municipal, no elemento de despesa 33903900 – Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Fonte 100 – FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Art. 57 , Inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas al-
terações posteriores. Parnamirim/RN, 01 de março de 2011.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Parnamirim

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO N.º 013/2011 - CON-
TRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/BR
MOTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: Aquisição de 01
(uma) Moto para atender a Câmara Municipal de Parnamirim –
Modalidade Convite n.º 005/2011 – Valor Global: R$ 7.990,00 (sete
mil, novecentos e noventa reais) – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses,
a contar da data da assinatura do Contrato – RECURSOS:
01.031.1006.2.275.000 – Manutenção da Câmara Municipal, no
elemento de despesa 44905230 – Veículos Automotores, Fonte 100
– FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Art. 22, III, §3º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 25 de julho de 2011.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Parnamirim

EXTRATOS


