
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS

ANO IV– Nº0746– PARNAMIRIM, RN, 04 DE FEVEREIRO DE 2014

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 074, DE 24 DE JANEIRO DE 2014.

Cria novas vagas para os cargos efetivos no âmbito do Município
de Parnamirim e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º - Ficam criadas novas vagas de cargos públicos, de provi-
mento efetivo,  no quantitativo e descrições constantes no Anexo
Único da presente Lei, que se incorporam a estrutura de pessoal do
Município de Parnamirim. 

Art. 2º - O provimento dos cargos efetivos, através de concur-
so público,   relativos às vagas criadas por esta Lei,  fica condicionado
à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária e fi-
nanceira para atender as projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes, conforme o disposto no § 1º, do art.
169, da Constituição Federal. 

Art.  3º  - Os Vencimentos dos cargos públicos criados por esta
Lei são os mesmos definidos para aqueles de idêntica denominação,
ou para o mesmo grau de escolaridade daqueles já existentes no
Quadro de Pessoal do Município de Parnamirim. 

Art.  4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei
correrão por conta do Orçamento Geral do Município.

Art. 5º  - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação,  revogadas as disposições em contrário. 

Parnamirim, 24 de Janeiro de 2014.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

ANEXO ÚNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO/VAGAS CARGA HORÁRIA/VENCIMENTO

ENFERMEIRO/ 22 40 HORAS/R$1.268,87
MÉDICO/44 20 HORAS/R$1.232,48
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO/10 40 HORAS/R$1.268,87
FARMACÊUTICO/5 40 HORAS/R$1.268,87
NUTRICIONISTA/3 40 HORAS/R$1.268,87
ASSISTENTE SOCIAL/5 30 HORAS/R$1.268,87
AGENTE ADMINISTRATIVO/3 40 HORAS/R$730,00
AUXILIAR DE FARMÁCIA/10 40 HORAS/R$730,00

AUXILIAR DE NUTRIÇÃO/5 40 HORAS/R$730,00
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/62 40 HORAS/R$730,00
TÉCNICO EM LABORATÓRIO/10 40 HORAS/R$730,00
TÉCNICO EM RAIO X/5 30 HORAS/R$730,00

DECRETO N.º 5.688, 03 DE JANEIRO DE 2014.

Autoriza a extensão dos horários de que trata o artigo 2º da Lei
Municipal nº 1.455, 24 de Setembro de 2009, na forma como esta-
belece o artigo 6º da mesma lei.

O Prefeito da Cidade de Parnamirim, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IV e XII, da Lei Orgânica
do Município de Parnamirim, e o artigo 6º da Lei Municipal nº 1.455,
de 24 de Setembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º – Fica prorrogado o horário dos Shows, até as 03:00 ho-
ras, no período de 03 de Janeiro a 05 de Março de 2014, a serem re-
alizados no Município de Parnamirim/RN,.

Art. 2º - Caberá a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano – SEMUR, com o auxílio dos demais
órgãos Municipais, proceder à fiscalização, quanto ao cumprimento
das demais exigências previstas nas Leis Municipais nº 1.455, de
24 de Setembro de 2010, e 1.473, de 04 de Dezembro de 2009, du-
rante os eventos de que trata este Decreto.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Parnamirim, 03 de Janeiro de 2014.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

EDITAL Nº 001/2014 – SEMEC

ESTE EDITALABRE INSCRIÇÕES PARAO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARACONTRATAÇÃO TEMPORÁRIADE 
PROFESSORES.

EDITAL

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, torna público,
em conformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal; ar-
tigo 26, IX da Constituição do Rio Grande do Norte; artigo 73, XIX,
da Lei Orgânica do Município de Parnamirim; e Termo de

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GACIV
LEIS

GACIV
DECRETOS

SEMEC
EDITAIS

R$ 0,50
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Ajustamento de Conduta Firmado com a 6ª Promotoria de Justiça
de Parnamirim, que estão abertas as inscrições para Processo
Seletivo Simplificado que tem por objetivo a contratação temporária
de professores para a sistema municipal de ensino, especificamente
para o exercício de docência em sala de aula, visando atender a ne-
cessidade temporária de excepcional interesse público, conforme
levantamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SE-
MEC, considerando o interesse público em ofertar o serviço edu-
cacional, não havendo candidatos aprovados em concurso público
aguardando convocação.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. As características gerais do cargo de professor temporário

são as especificadas pela legislação municipal, notadamente o
Estatuto do Magistério Público Municipal e o Plano de Carreira e
Remuneração.

1.2. O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos
para contratação por tempo determinado, para preenchimento das
vagas estabelecidas no Anexo III deste edital.

1.3. Aremuneração mensal do professor contratado em caráter
temporário será a especificada no Anexo III deste edital.

1.4. A jornada de trabalho será de 30 (trinta) horas semanais.
1.5. Os candidatos selecionados e contratados irão desempen-

har,exclusivamente, o exercício de docência em sala de aula e não
poderão, em hipótese alguma, assumir outras atividades.

2. DA HABILITAÇÃO PARAO EXERCÍCIO DO CARGO
2.1. Ahabilitação será exigida de acordo com o nível de ensino

ou disciplina, respeitando-se a opção feita pelo candidato no ato da
inscrição, conforme discriminado abaixo, por área de conhecimento
e respectiva titulação:

ÁREADE CONHECIMENTO TITULAÇÃO EXIGIDA
a) Educação Infantil: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso

Normal Superior
b) Ensino Fundamental - anos iniciais (1º ao 5º): Licenciatura

Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior; Educação física:
Licenciatura Plena da Educação Física; Arte: Licenciatura Plena
em Arte.

c) Ensino Fundamental – anos finais (6º ao 9º):
c.1) Educação Física: Licenciatura Plena em Educação Física;
c.2) História Licenciatura: Plena em História
c.3) Português: Licenciatura Plena em Letras – Habilitação

Português ou Licenciatura Plena em Português
c.4) Inglês: Licenciatura Plena em Letras – Habilitação Inglês

ou Licenciatura Plena em Inglês
c.5) Matemática: Licenciatura Plena em Matemática
2.2. Durante o prazo de validade deste processo seletivo, os can-

didatos selecionados constituirão reserva técnica, podendo ser con-
tratados,conforme a necessidade declarada pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.

3. DAS INSCRIÇÕES E SUAS CONDIÇÕES
3.1. O candidato só poderá inscrever-se para um único cargo.

Vetada sob qualquer hipótese inscrição em mais de um cargo.
3.2. Ainscrição poderá ser feita pessoalmente ou por procuração

legalmente constituída, específica e individual, com firma recon-
hecida por autenticidade, acompanhada de cópias dos documentos
de identidade do candidato e do procurador, devidamente autenti-
cadas.

3.3. Não será aceito pedido de inscrição com documentação in-
completa nem em caráter condicional.

3.4. O formulário de inscrição estará disponível na internet, na
página da Prefeitura Municipal de Parnamirim: www.parnamir-
im.rn.gov.br.

3.5. Período e Horário das inscrições: 06 a 12/02/ 2014, no

horário das 7:30h às 13:30h.
3.6. Local para Inscrição: Secretaria Municipal de Educação e

Cultura. Rua Cícero Fernandes Pimenta, 1379, Santos Reis,
CEP:59.146-190, 1º andar.

3.7. As inscrições serão feitas mediante apresentação do for-
mulário de inscrição, devidamente preenchido, com a respectiva
documentação necessária constante no item 3.9.

3.8. São requisitos para a contratação:
a) ter habilitação específica para o exercício do magistério, no

nível de ensino ou na disciplina para a qual pretender se inscrev-
er,no item constante 2.1 deste edital, na data do encerramento das
inscrições.

b) ser brasileiro, nato ou naturalizado, de acordo com o arti-
go12 da Constituição Federal;

c) estar no gozo de seus direitos civis e políticos;
d) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data-

do encerramento das inscrições;
e) estar, o candidato do sexo masculino, em regular situação per-

ante o serviço militar;
f) estar em dia com as obrigações eleitorais.
g) O candidato pode ter um vínculo efetivo de professor na ad-

ministração direta;
h) não possuir o candidato vínculo comissionado com a ad-

ministração direta ou indireta deste município. 
3.9. Documentos a serem entregues no ato da inscrição:
a) cópia autenticada da carteira de identidade e CPF;
b) procuração, se for o caso, conforme o disposto no item 3.2.;
c) formulário de inscrição devidamente preenchido;
d) curriculum vitae, conforme modelo identificado no Anexo

II do presente edital;
e) cópia autenticada de diploma ou certificado de conclusão do

curso e histórico acadêmico, conforme titulação exigida para o
cargo ao qual pretende se candidatar (item 2.1);

f) cópia autenticada dos documentos comprobatórios das in-
formações prestadas no curriculum (diplomas, certificados, etc.)

g) declarações expedidas pelas escolas da rede oficial de ensi-
no, em papel timbrado ou carimbado, devidamente assinadas pelo
Diretor da Entidade;

h) declarações expedidas por estabelecimento da rede privada
de ensino, com cópia autenticada de CTPS (Carteira de Trabalho e
Previdência Social), devidamente assinada pelo empregador deque
só possui um vínculo empregatício de 30 horas semanais;

j) comprovação dos títulos exigidos no item 5.5 deste Edital.
3.9.1. Os documentos entregues no ato da inscrição não serão

devolvidos ao candidato inscrito, em nenhuma hipótese, ainda que
o mesmo não tenha sido selecionado/aprovado.

3.9.2. Todas as despesas decorrentes e necessárias à inscrição
serão arcadas pelo candidato.

3.10. O curriculum vitae e os demais documentos a ele anexos
deverão ser entregues dentro de envelope de papel tamanho ofício.

3.11. A documentação anexa ao curriculum será conferida no
ato da entrega, na presença do interessado, momento em que será
preenchida a ficha comprovando a entrega.

3.12. As declarações expedidas pelas escolas da rede oficial de
ensino (municipais, estaduais ou federais) somente terão validade
quando apresentadas em papel timbrado, devidamente assinadas
pelo Diretor da entidade.

3.13. Os candidatos que apresentarem declaração expedida
por estabelecimentos da rede privada de ensino deverão apresen-
tar cópia autenticada do Contrato de Trabalho registrado na Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS), devidamente assinada
pelo empregador.

3.14. O candidato inscrito por procuração assume total respon-
sabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcan-
do com as consequências de eventuais erros de seu representante
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no Requerimento de inscrição.
3.15. Não serão aceitas inscrições por correspondência.

4. DAS INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS PORTADORES
DEDEFICIÊNCIA

4.1. Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que ven-
ham a ser preenchidas em decorrência do processo seletivo para os
candidatos portadores de deficiência.

4.2. O candidato deverá, no ato da inscrição, informar se é por-
tador de alguma deficiência e

declarar a(s) deficiência(s) que porta, especificando-a(s).
4.3. A compatibilidade das deficiências dos candidatos com o

exercício do cargo será avaliada pela Junta Médica do Município.

5. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARAASELEÇÃO
5.1. O processo seletivo será constituído de etapa única de análise

curricular.
5.2. Serão selecionados os candidatos que atenderem todos os

requisitos expressos no item 3 do presente edital e apresentarem
diploma da titulação exigida para o exercício do cargo para o qual
se inscreveu.

5.3. O fato de o candidato ser selecionado não implica na obri-
gatoriedade de sua contratação, que somente deverá ser feita me-
diante necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
e respeitada a ordem de classificação dos candidatos.

5.4. Aanálise curricular será realizada com base nos itens 5.5 e
5.6, levando em consideração a pontuação e os critérios abaixo
definidos,todos devidamente comprovados pelo candidato.

5.5. Os critérios utilizados para a pontuação são cumulativos,ou
seja, a atribuição de pontos por apresentação de um título não ex-
clui a consideração de outro, desde que comprovado mediante a
apresentação da documentação exigida. 

5.6. Na comprovação de experiência na área de inscrição do can-
didato, a avaliação será não cumulativa em períodos paralelos.

5.7. Não caberá recurso nem revisão das pontuações atribuídas
aos currículos.

5.8. Na análise comprobatória dos currículos será atribuída a
seguinte pontuação:

I – Formação acadêmica:
a) Certificado ou declaração (papel timbrado) em curso de ca-

pacitação, atualização e aperfeiçoamento com carga horária míni-
ma de 180 (cento e oitenta) horas, correlatos com o nível de ensi-
no e componente curricular que se pretende lecionar, realizado nos
últimos 05 (cinco) anos.

- Quantidade máxima a serem considerados: 02
- Valor unitário dos pontos por título: 2,5
- Valor máximo de pontos a serem atribuídos: 05

b) Certificado de conclusão de pós-graduação latu sensu, em
nível de especialização na área de educação, com carga horária mín-
ima de 360 horas, realizado de acordo com as normas do extinto
Conselho Federal de Educação/CFE.

- Quantidade máxima a serem considerados: 02
- Valor unitário dos pontos por título: 05
- Valor máximo de pontos a serem atribuídos: 10

c) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Mestrado
na área de educação, expedido por instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação.

- Quantidade máxima a serem considerados: 01
- Valor unitário dos pontos por título: 20
- Valor máximo de pontos a serem atribuídos: 20

d) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Doutorado
na área de educação, expedido por instituição reconhecida pelo

Ministério da Educação.
- Quantidade máxima a serem considerados: 01
- Valor unitário dos pontos por título: 30
- Valor máximo de pontos a serem atribuídos: 30

II – Experiência profissional:
a) Comprovação de experiência profissional de no mínimo 01

ano, desempenhada nos últimos 05 anos como professor no nível
de ensino e/ou disciplina a qual se propõe a lecionar, comprovado
por declaração emitida para este fim pela Direção da escola da rede
pública e/ou privada em papel timbrado, obrigando-se nesse último
caso a apresentar ainda cópia autenticada do contrato de trabalho
registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.

- Quantidade máxima a serem considerados: 05 anos
- Valor unitário dos pontos por ano: 05
- Valor máximo de pontos a serem atribuídos: 25

III – Trabalhos Publicados:
a) Trabalho apresentado em congresso, publicado em livro ou

revista especializada, a ser comprovado mediante documento es-
crito que evidencie a titulação no ato da inscrição. Não serão aceitos,
para fins de aferição da pontuação, documentos com mais de 05
anos, como também os eletrônicos como disquetes, CDs, etc).

- Quantidade máxima a serem considerados: 02
- Valor unitário dos pontos por publicação: 05
- Valor máximo de pontos a serem atribuídos: 10

TOTALMÁXIMO DE PONTOS ASEREM ATINGIDOS: 100

6. DACLASSIFICAÇÃO
6.1. O candidato será classificado em ordem decrescente, ob-

servados os critérios previstos no item 5 deste edital.
6.2. Na hipótese de coincidência de pontuação final (em-

pate)decidir-se-á em favor do candidato que possuir maior pontu-
ação no item “Formação Acadêmica”.

6.2.1. Persistindo o empate entre candidatos, decidir-se-á em
favor do que apresentar maior idade cronológica.

7. DAHOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
7.1. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura providen-

ciará a homologação do resultado do processo seletivo no prazo
de10 (dez) dias.

8. DO PROVIMENTO DOS CARGOS
8.1. O provimento da contratação obedecerá à ordem de classi-

ficação dos candidatos.
8.2. Os candidatos aprovados serão contratados de acordo com

a necessidade do sistema municipal de ensino, obedecida à ordem
de classificação,desde que atendam o disposto no item 1.1 e sejam
considerados aptos na inspeção de saúde realizada pela Junta Médica
do Município.

8.3. O resultado final deste processo seletivo será publicado no
site oficial da Prefeitura Municipal e através de Edital, no Diário
Oficial do Município, sendo afixado na sede da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, com endereço a Rua Cícero Fernandes
Pimenta,1379, Santos Reis, CEP: 59.146-190, 1º andar.

8.4. Aconvocação para a contratação do candidato devidamente
habilitado dar-se-á através de Edital, que será afixado na sede da
Secretaria Municipal de Educação Cultura publicado no Diário
Oficial do Município e através do site da Prefeitura Municipal de
Parnamirim.

8.5. Para que se efetue a contratação, o candidato deverá apre-
sentar-se munido dos seguintes documentos (em seus originais):

a) Cédula de Identidade;
b) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
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c) CPF;
d) PIS ou PASEP (se for cadastrado);
e) Laudo Médico fornecido pela Junta Médica do Município

de Parnamirim;
f) Original e cópia autenticada do Diploma ou certidão de con-

clusão de Curso expedida por instituição devidamente autorizada
e histórico acadêmico,coerente com a habilitação à qual se propôs.

8.6. O candidato que não atender à convocação, de que trata o
item 8.4. no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, será automatica-
mente desclassificado, sendo convocado o próximo candidato clas-
sificado.

8.7 A habilitação do candidato no processo seletivo não lhe as-
segura a convocação automática, mas garante a expectativa do di-
reito de ser chamado dentro da ordem de classificação, ficando a
concretização do ato condicionado à observância da legislação per-
tinente e à necessidade do Município.

8.8. O candidato aprovado deverá estar disponível para aten-
deras necessidades da unidade de ensino para a qual for designa-
do, dentro de sua área de atuação.

8.9. O prazo de validade do processo seletivo de que trata o p-
resente Edital será de 01 (um) ano, contados a partir da data da
publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município,po-
dendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

9. DAS VAGAS
9.1. As vagas abertas para contratação temporária estão descritas

no Anexo III deste Edital.
9.2. Ao total de vagas indicado no quadro demonstrativo do

Anexo III serão acrescidas 22 vagas, destinadas à formação de cadas-
tro de reserva para suprir necessidades decorrentes de licenças médi-
cas.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A inscrição do candidato implicará no reconhecimento e

na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital,em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

10.2. A inexatidão de informações e irregularidades de docu-
mentos,ainda que retificados posteriormente, eliminarão o can-
didato do processo seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes
da inscrição.

10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Processo Seletivo.

Parnamirim, ___ de ________ de 2014.

__________________________________________________
VANDILMA MARIA DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I – FICHADE INSCRIÇÃO Nº INSCRIÇÃO: 

Nome: ____________________________________________

Endereço:__________________________________________

Bairro:____________________________________________

CEP:______________________________________________

Cidade:____________________________________________

UF_______________________________________________

Telefone: 

Residencial:________________________________________

Celular: __________________________________________

E-mail:___________________________________________

Carteira de Identidade:________________________________

CPF: _____________________________________________

Licenciadoem:_____________________________________

Data:_____________________________________________

Área de atuação pretendida:

[ ] Atuação no Ensino Infantil: Licenciatura Plena em Pedagogia
ou Curso Normal Superior; 

Atuação nos anos iniciais (1º ao 5º) do Ensino Fundamental:
[ ] Ensino Fundamental - anos iniciais (1º ao 5º): Licenciatura

Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior; 
[ ] Educação física: Licenciatura Plena da Educação Física
[ ] Arte: Licenciatura Plena em Arte.

Atuação nos anos finais (6º ao 9º) do Ensino Fundamental
[ ] Educação Física: Licenciatura Plena em Educação Física
[ ] História Licenciatura: Plena em História
[ ] Português: Licenciatura Plena em Letras – Habilitação

Português ou Licenciatura Plena em Português
[ ] Inglês: Licenciatura Plena em Letras – Habilitação Inglês ou

Licenciatura Plena em Inglês
[ ] Matemática: Licenciatura Plena em Matemática

________________________________________________
Assinatura do Candidato

ADVERTÊNCIA: O candidato assume total responsabilidade
por todas as informações prestadas na ficha de inscrição e no cur-
rículo entregues, estando sujeito às sanções legais e administrati-
vas em caso de informações incorretas e/ou que não correspondam
à realidade, devendo ainda comprovar todos os dados fornecidos
sempre que solicitado.

ANEXO II – CURRICULUM VITAE

Nome: ___________________________________________

Estado Civil:_______________________________________

Sexo: ____________________________________________

Nascimento: _______________________________________

Naturalidade: ______________________________________

Nacionalidade:_____________________________________

Endereço:__________________________________________

CEP: _____________________________________________

Cidade:____________________________________________

UF:_______________________________________________
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Telefone:__________________________________________

Fax:______________________________________________

E- mail___________________________________________

Formação:

1. Histórico Acadêmico (Graduação)

Formação__________________________________________

Período ___________________________________________

Instituição _________________________________________

2. Histórico Profissional:
Última Experiência 
(local de Exercício e período)
__________________________________________________

Cargo/Função
__________________________________________________

Experiência Anterior: (local de Exercício e período) 
__________________________________________________
Cargo/Função 

__________________________________________________

3. Qualificação:

Cursos de Capacitação/Atualização em:
__________________________________________________

Cursos de pós-graduação latu sensu (especialização): 
__________________________________________________

- Cursos de Mestrado e/ou Doutorado: 
__________________________________________________

4. Trabalhos publicados:
_________________________________________________

ADVERTÊNCIA: 
O candidato assume total responsabilidade por todas as infor-

mações prestadas na ficha de inscrição e no currículo entregues, e-
stando sujeito às sanções legais e administrativas em caso de in-
formações incorretas e/ou que não correspondam à realidade, de-
vendo ainda comprovar todos os dados fornecidos sempre que so-
licitado.

ANEXO III - 
QUADRO DE VAGAS,
HABILITAÇÃO E REMUNERAÇÃO.
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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N° 092/2012. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM / JURACY DE ARAÚJO LIRA. - OBJETO:
Prorrogação do contrato de locação do imóvel situado na Rua

Acre, nº 69, Rosa dos Ventos, Parnamirim/RN, para funciona-
mento da Sede da Casa de Apoio à Equipe de Combate às
Endemias, por mais 12 (doze) meses, de janeiro a dezembro de
2014. VALOR: R$ 600,00 (Seiscentos reais) mensais - RE-
CURSOS: FMS/PRÓPRIOS(IPTU/ICMS/FPM /IPVA).
Elemento de Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Física. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de
Licitação nº 024/2012, Artigo 57, Inciso II, § 1º da Lei Nº 8.666/93
e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 20 de dezembro

SESAD
EXTRATOS
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de 2013.

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº. 057/2013. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PAR-
NAMIRIM / MANOEL ANTÔNIO DE LIMA. - OBJETO:
Prorrogação do contrato de locação do Imóvel situado na Rua Maria
de Lourdes Xavier, 04, Pirangi do Norte, Parnamirim/RN, para fun-
cionamento do Programa Saúde da Família, por mais 12 (doze)
meses, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014. VALOR: R$
1.140,00 (Um mil, cento e quarenta reais) Mensal - RECURSOS:
PSF/FMS.  Elemento de Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa
de Licitação nº. 025/2013, Artigo 57, Inciso II, § 1º da Lei Nº 8.666/93
e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 30 de dezembro de
2013.

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2014 – CONTRATAN-
TES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / PHOSPODONT LTDA
- OBJETO: Contrato de fornecimento de medicamentos da Farmácia
Básica, Psicotrópicos, curativos, Hiperdia destinados às Unidades
Básicas de Saúde – VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$
1.159.512,00 (Um milhão, cento e cinqüenta e nove mil, quinhen-
tos e doze reais). VIGÊNCIA: 20/01/2014 a 20/01/2015 RECUR-
SOS: FMS – Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DE-
SPESA: 3.3.90.30 Material de Consumo. – FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Pregão Eletrônico 40/2013 –  Lei Nº 8.666/93 e suas al-
terações posteriores. Parnamirim/RN, 20 de janeiro de 2014. 

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2014 – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / ARTMED
COMERCIAL LTDA - OBJETO: Contrato de fornecimento de
medicamentos da Farmácia Básica, Psicotrópicos, curativos,
Hiperdia destinados às Unidades Básicas de Saúde – VALOR
GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.068.924,00 (Um milhão, sessenta e
oito mil, novecentos e vinte e quatro reais). VIGÊNCIA: 20/01/2014
a 20/01/2015 RECURSOS: FMS – Fundo Municipal de Saúde -
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 Material de Consumo. –
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico 40/2013 –  Lei
Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 20 de
janeiro de 2014. 

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2014 – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / CIRÚRGICA
BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA - OBJETO: Contrato de
fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica, Psicotrópicos,

curativos, Hiperdia destinados às Unidades Básicas de Saúde –
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.876.496,00 (Dois milhões,
oitocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais),
referente ao lote 01. VIGÊNCIA: 20/01/2014 a 20/01/2015 RE-
CURSOS: Farmácia Básica - ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.90.30 Material de Consumo. – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Pregão Eletrônico 40/2013 –  Lei Nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Parnamirim/RN, 20 de janeiro de 2014. 

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO Nº 130/2009. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PAR-
NAMIRIM / SRA. ANUNCIADAMARIADATRINDADE. - OB-
JETO: Prorrogação do contrato de locação do Imóvel situado na
Rua Caminho das Larcunas, 33- Cajupiranga, Parnamirim/RN, onde
funciona o Programa Saúde da Família, de 01 de janeiro a 08 de
maio de 2014. VALOR: R$ 500,00 (Quinhentos reais) Mensal - RE-
CURSOS: FMS.  Elemento de Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Física. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Dispensa de Licitação nº 073/2009, Artigo 57, Inciso II, § 1º da Lei
Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 30 de
dezembro de 2013.

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO N°.020/2012. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PAR-
NAMIRIM / JAM EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ:
02.542.162/0001-87 - OBJETO: Prorrogação dos prazos de exe-
cução e de vigência por mais 120 (cento e vinte), de 28.12.2013 a
26.04.2014 a 26.02.2014 a 25.06.2014, respectivamente, refer-
ente ao Lote I - Construção do Centro Infantil de Bela Parnamirim
Tipo C e Lote II - Construção do Centro Infantil do Parque Industrial
Tipo B, Bairros Bela Parnamirim e Parque Industrial -
Parnamirim/RN, conforme Termo de Compromisso PAC
200407/2011 - PROGRAMAPROINFÂNCIA(SIMEC/PAR/2010)
e Memorando nº 498/2013/SEMOP/PMP - MODALIDADE DE
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 005/2011 - RECURSOS:
PRÓPRIOS(FPM/ICMS/IPTU/IPVA)/FUNDEB/CONVÊNIO
PAC 2 - ELEMENTO DE DESPESAS: 02.060 – Secretaria
Municipal de Educação e Cultura; 12.361.119.2342 – Manutenção
e Funcionamento do FUNDEB – Cota 40% e 44.90.51 Obras e
Instalações- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: - Lei Nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 26 de dezembro de
2013.

VANDILMA MARIA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura

De acordo com o art.103,§2º da Lei Complementar
nº030/2009, de 12 de maio de 2009, informo para os devidos
fins que não houve publicação na data de 01/02/2014.

SEMEC
EXTRATOS




