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

PORTARIA Nº. 1054, DE 18 DE JULHO DE 2012.

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

RESOLVE: 

1º. Exonerar CRISTIANE ALVES PEREIRA do cargo em
comissão de Diretora de Unidade de Saúde Nível II, Unidade Básica
de Saúde de Nova Parnamirim, lotada Secretaria Municipal de Saúde
– SESAD, a partir de 18 de julho de 2012.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1055, DE 18 DE JULHO DE 2012.

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

RESOLVE: 

1º. Exonerar VALDERI VERAS MAGALHÃES JÚNIOR do
cargo em comissão de Diretor de Unidade de Saúde Nível III, lota-
do Secretaria Municipal de Saúde – SESAD, a partir de 18 de jul-
ho de 2012.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1056, DE 18 DE JULHO DE 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas e de conformi-
dade às disposições da Lei Complementar Nº. 022/2007, de 27 de
fevereiro de 2007,

RESOLVE: 

1º. Nomear CRISTIANE ALVES PEREIRA para exercer o
cargo em comissão de Encarregada da Área de Saúde Nível II,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD, a partir de 18
de julho de 2012.

2º. Publique-se, Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1057, DE 18 DE JULHO DE 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas e de conformi-
dade às disposições da Lei Complementar Nº. 022/2007, de 27 de
fevereiro de 2007,

RESOLVE: 

1º. Nomear VALDERI VERAS MAGALHÃES JÚNIOR para
exercer o cargo em comissão de Encarregado da Área de Saúde
Nível II, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD, a par-
tir de 18 de julho de 2012.

2º. Publique-se, Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DOS RECURSOS HUMANOS DE PARNAMIRIM/RN, convo-
ca os candidatos aprovados no Concurso Público, Edital 001/2011,
homologado em 05.05.2012, para provimento dos  cargos de
Psicólogo e Assistente Social, da Secretaria Municipal de Assistência
Social,  a comparecerem  na Prefeitura Municipal de Parnamirim,
na Coordenação de Gestão de Pessoas no Centro Administrativo,
situado na Av. Tenente Medeiros, 105 – Centro – Parnamirim, con-
forme quadro abaixo:

CARGO // HHORÁRIO CCLASSIFICAÇÃO // DDATA DDE CCOMPARECIMENTO

Psicólogo / 8:00 às 13:00 1º / 20.07.2012
Assistente Social / 8:00 às 13:00 1º / 20.07.2012

Parnamirim-RN, 18 de julho de 2012.

FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
Secretário de Administração e dos Recursos Humanos

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUL-
TURA – SEMEC, da cidade de Parnamirim, do Estado Do Rio
Grande do Norte, com sede na Rua Cícero Fernandes Pimenta, nº
1379-A, 1º e 2º andares, bairro Santos Reis, Parnamirim-RN, por
sua Secretária, torna público o presente edital de lançamento do
Concurso Cultural para escolha da Mais Bela Voz Estudantil do
Município de Parnamirim, para alunos do Ensino Fundamental e
Médio da rede pública e privada de ensino.

1 . DA FORMA

1.1. Para efeitos deste concurso o município de Parnamirim será
dividido em 05 pólos.

a) O Pólo 1 terá como sede a Escola Municipal Erivan França
b) O Pólo 2 terá como sede a Escola Municipal João Gomes
c) O Pólo 3 terá como sede a Escola Municipal Francisca

Fernandes da Rocha
d) O Pólo 4 terá como sede a Escola Municipal Maria Francinete
e) O Pólo 5 terá como sede a Escola Municipal Maria do Céu
1.2. O Concurso para escolha da Mais Bela Voz Estudantil terá

05 (cinco) etapas classificatórias e 01 (uma) etapa final. 
1.3. As etapas classificatórias acontecerão na sede de cada pó-

lo, nas seguintes datas:
a) Pólo 1 – 24/07/2012
b) Pólo 2 – 24/07/2012
c) Pólo 3 – 25/07/2012
d) Pólo 4 – 25/07/2012
e) Pólo 5 – 26/07/2012
1.3. Em cada etapa classificatória serão classificados 02 (dois)

candidatos para a etapa final.
1.4. A etapa final será realizada no dia 09/08/2012, em local e

horário a serem definidos e informados aos candidatos classificados.

2. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÕES

2.1. Poderão se inscrever alunos das redes privada e pública (nos
âmbitos municipal e estadual) do município de Parnamirim, local-
izados dentro do limite territorial do Município, que estejam cur-
sando o Ensino Fundamental e médio, de acordo com as categorias
definidas neste edital.

2.2. As inscrições serão gratuitas, e poderão ser feitas no perío-
do de 23/07 à 27/07/2012, nas unidades de ensino da rede munici-
pal de educação. Cada unidade de ensino apenas poderá inscrever
03 (três) candidatos.

2.3. Cada candidato apenas poderá se inscrever em 01 (uma) e-
tapa classificatória.

2.4. No ato da inscrição o candidato deverá indicar 01 (uma)
música que será cantada por ele na etapa classificatória e na etapa
final, em caso de classificação. A música indicada pelo candidato
poderá ser de qualquer gênero musical, desde que seja cantada na
língua portuguesa.

2.5. Não serão aceitas inscrições de cantores profissionais.
2.6. Ao término do período de inscrições cada unidade de ensi-

no deverá encaminhar à unidade-sede do pólo mais próxima as fichas
de inscrição ou declaração de que não recebeu inscrição alguma.

2.7. Apenas serão validadas inscrições de candidatos que preen-
cham os requisitos deste edital, solicitadas através da Ficha de
Inscrição conforme modelo anexo.

3. DAS APRESENTAÇÕES

3.1. Nas etapas classificatórias os candidatos poderão utilizar-
se de instrumentos musicais e/ou playbacks a sua escolha, os quais
deverão ser informados no ato da inscrição.

3.2. Cada candidato deverá providenciar os músicos e os in-

strumentos conforme informados na inscrição.
3.3. A presença e o desempenho de outros participantes na ap-

resentação de cada candidato não influenciará a decisão da comis-
são julgadora.

3.4. Na etapa final os candidatos terão acompanhamento da
Banda Trampolim da Vitória.

3.5. Os candidatos deverão apresentar documento de identidade
com foto, em seu original, ao comparecer para se apresentar, seja
na etapa classificatória, seja na final.

3.6. Os candidatos classificados para a etapa final participarão
de ensaios com a Banda Trampolim da Vitória, nos dias 02, 03, 06
e 07/08/2012, a partir das 14h. Os ensaios serão na sede da banda
de música, sito à Rua Sergipe, 172, Rosa dos Ventos.

4. DA COMISSÃO JULGADORA E DOS CRITÉRIOS DE
JULGAMENTO

4.1. AComissão Julgadora das etapas classificatórias será com-
posta por 03 (três) membros de notório conhecimento musical, in-
dicados pela organização do concurso.

4.2. A Comissão Julgadora da etapa final será composta por 05
(cinco) membros de notório conhecimento musical, indicados pela
organização do concurso.

4.3 O júri é soberano, cabendo-lhe a função de julgar e classi-
ficar os dois candidatos que obtiverem maior nora na cada etapa
classificatória.

4.4. A comissão julgadora observará os seguintes critérios de
julgamento: Afinação, Timbre e Intensidade.

4.5. Na etapa final serão classificados os dois candidatos que
obtiverem as maiores notas.

4.6.  Apenas como critério de desempate na etapa final serão jul-
gados e classificados os candidatos que obtiverem a melhor per-
formance no palco.

5. DA PREMIAÇÃO

5.1. Na etapa final haverá premiação oferecida pela CÂMARA
DE DIRIGENTES LOJISTAS Parnamirim para o candidato clas-
sificado em 1º lugar, o qual ganhará 01 notebook e uma participação
especial no Projeto “Concerto para Todos” promovido pela Banda
Trampolim da Vitória; para o candidato classificado em 2º lugar o
prêmio será 01 smartfone.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Será desclassificado o candidato que se inscrever em mais
de 01 (uma) etapa classificatória.

6.2. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do con-
curso, com sede na SEMEC.

6.3. O ato de inscrição implica a aceitação por parte do candidato
de tudo que está estabelecido neste regulamento.

6.4. O presente edital será publicado no Diário Oficial de
Parnamirim.

Parnamirim, 12 de Julho de 2012.

VANDILMA MARIA DE OLIVEIRA
Secretária

CONCURSO PÚBLICO – AMAIS BELAVOZ ESTUDANTIL

ANEXO:
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:____________________________________________
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Instituição de Ensino: _________________________________
Turma:____________________________________________
Carteira de Identidade Número:_________________________
CPF número:______________________________________
Local e data de Nascimento: ___________________________
Endereço:__________________________________________
Cidade: __________________________ Estado: _________ 
Telefone: ______________
Email:____________________________________________
Música que será apresentada na etapa classificatórias e final: 
__________________________________________________
Instrumentos musicais que utilizará na apresentação: 
__________________________________________________
Assinatura: ______________________________________

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO - 
BELEZA ESTUDANTIL

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUL-
TURA – SEMEC, da cidade de Parnamirim, do Estado Do Rio
Grande do Norte, com sede na Rua Cícero Fernandes Pimenta, nº
1379-A, 1º e 2º andares, bairro Santos Reis, Parnamirim-RN, por
sua Secretária, torna público o presente edital de lançamento do
Concurso “Beleza Estudantil” do Município de Parnamirim, para
alunos do Ensino Fundamental e Médio da rede pública e privada
de ensino.

1 . DA FORMA

1.1. O concurso “Beleza Estudantil” elegerá, dentre os can-
didatos inscritos, os mais belos estudantes (masculino e femini-
no), segundo critérios definidos neste edital.

2. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÕES

2.1. Poderão se inscrever alunos das redes privada e pública
(municipal e estadual) do município de Parnamirim, de 15 (quinze)
a 20 (vinte) anos de idade, que estejam matriculados na rede públi-
ca ou privada de ensino (inclusive cursinhos e ensino superior) e
que residam no município de Parnamirim.

2.2. As inscrições serão gratuitas, e poderão ser feitas no perío-
do de 23/07/12 à 01/08/2011, na Versat Parnamirim.

2.3. Cada instituição de ensino poderá inscrever apenas 01 can-
didato de cada sexo, sendo atribuição de cada instituição promover,
internamente, a escolha de seus representantes.

2.4. Será exigida altura mínima de 1,60m para candidatas do
sexo feminino e de 1,70m para candidatos do sexo masculino.

2.5. Apenas serão validadas inscrições de candidatos que preen-
cham os requisitos deste edital, solicitadas através da Ficha de
Inscrição conforme modelo anexo.

3. DA COORDENAÇÃO, DA COMISSÃO JULGADORA E
DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

3.1. A Coordenação geral do concurso “Beleza Estudantil” fi-
cará a cargo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

3.2. A Comissão Julgadora será nomeada pela Coordenação
Geral do Evento.

3.3 O júri é soberano, cabendo-lhe a função de julgar e classi-
ficar os candidatos (de cada sexo) em 1º e 2º colocados.

3.4. A comissão julgadora observará os seguintes critérios de
julgamento: beleza, elegância, desenvoltura e simpatia.

3.5. Não há obrigatoriedade de que os candidatos eleitos

pertençam a uma mesma instituição de ensino.
3.6. A escolha dos vencedores será no dia 08/08/2012, local e

horário a serem informados posteriormente.
3.7. Amaquiagem e figurino dos candidatos, a serem usados no

dia 08/08/2012, serão fornecidos pela organização do concurso.
Penteados e outras produções para os cabelos ficarão a cargo dos
candidatos.

4. DA PREMIAÇÃO

4.1. Na etapa final haverá premiação oferecida pela CÂMARA
DE DIRIGENTES LOJISTAS Parnamirim para os candidatos clas-
sificados em 1º lugar em cada sexo, os quais receberão 01 netbook
e 01 bolsa de estudos no Cursinho O Matemático cada um; haverá
ainda premiação para os candidatos classificados em 2º lugar em
cada sexo, os quais receberão 01 aparelho de som cada.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Os candidatos inscritos participarão de ensaios promovi-
dos pela coordenação geral, em local, data e horários a serem in-
formados no momento oportuno.

5.1. Será desclassificado o candidato que faltar a 02 (dois) dos
ensaios agendados.

5.2. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do con-
curso.

5.3. O ato de inscrição implica a aceitação por parte do candidato
de tudo que está estabelecido neste regulamento.

Parnamirim, 12 de Julho de 2012.

VANDILMA MARIA DE OLIVEIRA
Secretária

CONCURSO PÚBLICO – BELEZA ESTUDANTIL

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:____________________________________________
Filiação:___________________________________________
Instituição de Ensino: _______________________________
Turma:____________________________________________
Carteira de Identidade Número: _________________________
CPF número: _______________________________________
Local e data de Nascimento:____________________________
Altura: _____________ Peso: _____________ 
Cor dos olhos: _____________Cor do cabelo: _____________
Endereço:__________________________________________
Cidade: __________________________ Estado: _________ 
Telefones: _________________________________________
Outros telefones para contato: __________________________
Email: ____________________________________________
Orkut:_____________________________________________
Facebook:__________________________________________
Twitter:____________________________________________
Assinatura: ______________________________________

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 
DE LITERATURA DE CORDEL/2012

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC, da
cidade de Parnamirim, do Estado do Rio Grande do Norte, com sede
à Rua Cícero Fernandes Pimenta, 1379 – A, Santos Reis,
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Parnamirim/RN, torna público o presente Edital de lançamento do
I Concurso Público de Literatura de Cordel do Município de
Parnamirim, para alunos do Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e adultos das Redes Públicas e Privadas de Ensino, cujo o
tema será: “100 Anos do Nascimento de Luiz Gonzaga”

1. – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÕES

1.1 – Poderão se inscrever alunos das redes pública e privada
de ensino do município de Parnamirim, que estejam cursando o
Ensino Fundamental ou Educação de Jovens e Adultos, de acordo
com as categorias definidas neste edital.

1.2 – As inscrições serão gratuitas, e estarão abertas no período
de 23/07 a 24/07/2012, cabendo aos diretores das escolas entre-
garem, nesse período, na Coordenadoria de Gestão Escolar da
Secretaria Municipal de Educação de Parnamirim - SEMEC, as o-
bras pré-selecionadas em cada instituição.

1.3 – Caberá a cada instituição de ensino fazer a seleção dos 03
(três) melhores trabalhos elaborados por seus alunos em cada categoria.

1.4 – Cada obra inscrita e selecionada pela instituição escolar,
deverá ser impressa em 3 (três) vias, em texto digitado em Word,
fonte Arial, tamanho 12. As cópias deverão ser impressas em papel
branco A4. Para esse fim não será necessário que estejam em for-
mato de livreto de Literatura de Cordel.

5.– Num envelope A4 deve ser colocado:

a – As três vias impressas do texto produzido pelo aluno/autor.
b – 1 (um) CD Rom contendo cópia do texto produzido pelo

aluno/autor 
c – Outro envelope menor, contendo a ficha de inscrição do aluno

e o termo de cessão de direitos autorais preenchidos e assinados. 

6.– Os envelopes só deverão ser lacrados no ato da confirmação
da inscrição na SEMEC.

1.7 – Os envelopes não deverão ter identificação exterior de
autoria, e receberão numeração no ato da entrega da inscrição.

1.8 – AFicha de Inscrição, o termo de cessão de direitos autorais,
o Documento de Identificação da Instituição Escolar e da Comissão
de Pré-seleção estarão anexados a este edital e disponíveis no en-
dereço eletrônico www.parnamirim.rn.gov.br

1.9 – Cada aluno poderá inscrever apenas 01 (uma) obra de
sua autoria.

1.10 – Os alunos do ensino fundamental (5º ao 6º anos) partic-
iparão na categoria 1.

1.11 – Os alunos do ensino fundamental (7º ao 9º anos) partic-
iparão na categoria 2.

1.12 – Os alunos da EJA participarão na categoria 3.

13.– Os alunos/autores concorrerão com outros alunos inscritos
na sua categoria.

02– CRITÉRIOS PARA INCRIÇÃO.

2.1 – As obras devem ser originais e inéditas.
2.1.1 – Entenda-se por “original” a obra cuja estrutura não con-

tenha elementos reconhecíveis como sendo de outra autoria, que
não a do aluno/autor inscrito. 

2.1.2 – Entende-se por “inédita” a obra que não tenha sido ex-
posta ou divulgada por nenhum meio de comunicação, público ou
privado.

2.2 – As obras que não tiverem como tema central “100 ANOS
DO NASCIMENTO DE LUIZ GONZAGA”, serão imediatamente
desclassificadas.

2.3 – Serão analisados pela Comissão julgadora do concurso,
três itens fundamentais da Literatura de Cordel: Métrica Rima e
Oração.

4.– As obras devem utilizar o estilo sextilha, ou seja: estrofes
de seis versos de sete sílabas poéticas, rimados nos versos pares.

2.5 – Cada obra inscrita deve ter um número mínimo de 12 (doze)
estrofes, e um número máximo de 16 (dezesseis) estrofes.

6.– Não é necessário que o participante envie seus textos de
cordel com capas de xilogravuras ou qualquer outro desenho.

3.– DA PRÉ-SELEÇÃO

3.1 –  Entenda-se como “Pré-Seleção” a escolha prévia dos três
trabalhos que representarão cada categoria por unidade escolar.

2.– A pré-seleção será efetuada por uma comissão de três edu-
cadores do quadro da instituição escolar, esse grupo deve ser com-
posto por:

a – Um professor titular da área de pedagogia ou língua por-
tuguesa.

b – Um professor de artes ou do projeto Escolas Leitoras.
c – O diretor da escola ou o coordenador pedagógico.

3.3 – Acomissão julgadora responsável pela pré-seleção das o-
bras deverá preencher e assinar um documento de identificação da
Instituição Escolar, anexo a este edital.

04 – DA COMISSÃO JULGADORA E DOS CRITÉRIOS
DE JULGAMENTO

4.1 – AComissão Julgadora será composta por 03 (três) mem-
bros da ANLIC - Academia Norte-rio-grandense de Literatura de
Cordel, entidade de reconhecida competência, que será encarrega-
da de homologar as inscrições e escolher as obras vencedoras deste
concurso.

4.2 – Aavaliação da obra inscrita obedecerá a critérios de cria-
tividade, coerência e pertinência com o tema central indicado no
item 02 deste edital.

4.3 – O júri é soberano, cabendo-lhe a função de julgar e clas-
sificar as obras em 1º, 2º e 3º lugares para cada categoria. O resul-
tado será fixado na rede pública de educação e publicado na im-
prensa oficial do município.

05 – DA PREMIAÇÃO

5.1 – As obras vencedoras serão oficializadas na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura de Parnamirim, sendo que os di-
reitos autorais das obras propriedade definitivos do Patrimônio
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Público Municipal, mediante Termo de Cessão de Direitos Autorais
e Patrimoniais a ser firmado entre a SEMEC/Parnamirim e os au-
tores, por ocasião de premiação, no dia 13 de dezembro de 2012.

5.2 – A publicação do resultado do concurso ocorrerá em 03
de dezembro de 2012, na sede da SEMEC.

5.3 As produções dos alunos inscritos nas categorias 1, 2 e 3,
serão premiadas de acordo com os seguintes critérios:

a – 1º lugar: certificação, medalha de honra ao mérito, kit obras
de literatura de cordel, de autores acadêmicos da ANLIC, um livro
do autor José Acaci e 01 (uma) bicicleta.

b – 2º lugar: certificação, kit obras de literatura de cordel de au-
tores acadêmicos da ANLIC, um livro do autor José Acaci e 01 (um)
DVD.

c – 3º lugar: certificação, kit obras de literatura de cordel de au-
tores acadêmicos da ANLIC, um livro do autor José Acaci.

5.4 – Os professores de Língua Portuguesa e/ou polivalentes
orientadores na elaboração das Obras Literárias de Cordel serão
premiados com uma certificação de 40 horas.

5.5 – Os prêmios serão entregues durante o evento público a
ser realizado no dia 13 de dezembro de 2012, em local e horário a
serem divulgados.

06 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 – Serão desclassificadas as obras que não estiverem em
concordância com as normas estabelecidas neste edital, ou inscritos
em linguagem inadequada e aqueles que, por má apresentação, acar-
retarem dificuldades de leitura e julgamento.

6.2 – Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do
concurso com a sede na SEMEC

.
6.3 – O ato de inscrição implica a aceitação por parte do can-

didato de tudo que está estabelecido neste regulamento.

6.4 – O presente edital será publicado no Diário Oficial de
Parnamirim.

6.5 – Caso haja edição publicada, é proibida a venda dos tra-
balhos vencedores no 1º Concurso de Literatura de Cordel. Ficando
a critério da SEMEC, distribuir todas as edições gratuitamente
para as salas de leitura e bibliotecas das Escolas Públicas Municipais
e Centros Infantis.

Parnamirim, 12 de julho de 2012.

VANDILMA MARIA DE OLIVEIRA
Secretária

CONCURSO PÚBLICO DE 
LITERATURA DE CORDEL/2012

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO

Pseudônimo para a obra:_____________________________
Título da Obra: ______________________________________
Nome do autor:______________________________________

Instituição de Ensino: _________________________________
Turma: ____________________________________________
Carteira de Identidade Número:_________________________
CPF número:_______________________________________
Local e data de Nascimento:____________________________
Endereço:__________________________________________
Cidade: _______________________________________ 
Estado:_________ Telefone: ___________
Email:_____________________________________________
Professor(a) Orientador(a):_____________________________
Assinatura: ______________________________________

ANEXO 2

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS 
AUTORAIS E PATRIMONIAIS

Eu, _____________________________________________,
(nome completo) ___________________________________

,(nacionalidade)                                                    (estado civil)  (profis-
são) residente e domiciliado(a) à
Rua________________________________________________,
no Bairro__________________________________________,na
Cidade_____________________, no Estado _______,CEP
____________, portador(a) do documento de identidade número
__________________ e do CPF número
______________________, declaro, para fins de direitos autorais
que caso seja vencedor do concurso público de redação promovi-
do pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, cedo inte-
gralmente os direitos sobre a minha obra
_________________________________________, de minha au-
toria, à Prefeitura Municipal  (nome da obra) de Parnamirim.

Assim sendo autorizo a Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN,
inscrita no CNPJ sob o número 08.170.862/0001-74, situada na
Avenida Tenente Medeiros, 105, Centro, Parnamirim, no Estado do
Rio Grande do Norte, reproduzir e distribuir a quantidade de cópias
que lhe aprouver e autorizo a comissão julgadora a proceder as mod-
ificações no arranjo e as adequações na melodia e na letra que se
fizerem necessárias.

Declaro ainda que, a obra não depende de autorização de ter-
ceiros, não está registrada em nenhuma editora, bem como não foi
objeto de contrato de cessão de direito celebrado com terceiros, e
me torno o único responsável neste momento pela prova de ve-
racidade das informações acima prestadas.

E por assim ser, firmo a presente em duas vias de igual teor e
forma.

Parnamirim, ____ de ______________ de _____

_____________________________
Assinatura

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 
DA COMISSÃO JULGADORA

IDENTIFICAÇÃO

Comissão Julgadora da pré-seleção das obras concorrentes na
Categoria ___, na Escola________________________________.

COMISSÃO

1 _________________________________________________
Nome
Assinatura
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2 ________________________________________________
Nome
Assinatura
3 _________________________ _______________________
Nome
Assinatura

Parnamirim/RN, ____ de _______________ de 2012.

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2012

O Município de Parnamirim, por intermédio de sua Pregoeira,
torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, cujo objeto é a aquisição de ampolas de imunoglob-
ulina anti-Rh (D) destinadas à Maternidade do Divino Amor. A
sessão de disputa será no dia 01 de agosto de 2012, às 09:00 horas,
horário de Brasília. O Edital encontra-se à disposição dos interes-
sados no site: www.licitacoes-e.com.br, e as informações poderão
ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de
Administração e dos Recursos Humanos, situada na Av. Tenente
Medeiros, nº 105, Centro, Parnamirim/RN, no horário das 8:00 às
13:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo Telefone: (84) 3644-
8439. 

Parnamirim, 19 de julho de 2012.

TATIANA DE AQUINO DANTAS FERREIRA
Pregoeira/PMP

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2012

O Município de Parnamirim, por intermédio de sua Pregoeira,
torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, cujo objeto é a aquisição de curativos destinados
ao Programa de Atenção Especial aos Pacientes com Feridas
Crônicas do Município de Parnamirim. Asessão de disputa será no
dia 02 de agosto de 2012, às 09:00 horas, horário de Brasília. O
Edital encontra-se à disposição dos interessados no site: www.lic-
itacoes-e.com.br, e as informações poderão ser obtidas na Comissão
Permanente de Licitação da Secretaria de Administração e dos
Recursos Humanos, situada na Av. Tenente Medeiros, nº 105, Centro,
Parnamirim/RN, no horário das 8:00 às 13:00 horas, de segunda a
sexta-feira, ou pelo Telefone: (84) 3644-8439. 

Parnamirim, 19 de julho de 2012.

TATIANA DE AQUINO DANTAS FERREIRA
Pregoeira/PMP

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 21/2012

O Município de Parnamirim, por intermédio de sua Pregoeira,
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão

Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de geradores de energia, des-
tinados a UPA- Rosa dos Ventos e Unidade Mista Deputado Márcio
Marinho. A sessão de disputa será no dia 02 de agosto de 2012, às
09:00 horas, horário de Brasília. O Edital encontra-se à disposição
dos interessados no site: www.licitacoes-e.com.br, e as informações
poderão ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação-SEARH,
situada na Av. Tenente Medeiros, nº 105, Centro, Parnamirim/RN,
no horário das 8:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou pe-
lo Telefone: (84) 3644-8439. 

Parnamirim/RN, 19 de julho de 2012.

RENATA KENNY DE SOUZA RODRIGUES
Pregoeira/PMP

z
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 028/2011. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PAR-
NAMIRIM / PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA-EPP - OBJETO: Prorrogação do Contrato de
prestação de serviços de manutenção corretiva, com substituição
de peças e acessórios, em equipamentos hospitalares marca DIX-
TAL da Maternidade do Divino Amor, por mais 09 (nove) meses,
de abril a dezembro de 2012, no valor estimado de R$ 10.999,35
(Dez mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco cen-
tavos) mensal - RECURSOS: FMS.  Elemento de Despesa: 3.3.90.39
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inex. Nº 008/2011 e Artigo 57,
Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 19 de março de 2012.

MÁRCIO CÉSAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2012 – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/ RDF – DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS  PARA SAÚDE LTDA - OBJE-
TO: Aquisição de  material Odontológico constantes da Ata de
Registro de Preços vinculada ao Pregão Presencial nº 109/2011,
realizado pela Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, na condição
de órgão carona. – Valor global estimado: R$ 575.293,00
(Quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e três reais).
RECURSOS:FMS/CEO, Elemento de Despesa: 3.3.90.30 –
Material de Consumo– FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão
Presencial nº 109/2011, da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN e
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 27
de junho de 2012. 

MÁRCIO CÉSAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO 222/2009. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PAR-
NAMIRIM / NUTRIVIDALTDA. - OBJETO: Prorrogar o Contrato
de prestação de serviços de Nutrição Parenteral Pediátrica, desti-
nados a Maternidade Divino Amor, por mais 06 (seis) meses, de 19
de abril a 18 de outubro de 2012, no valor global estimado de R$

AVISOS
SEARH

EXTRATOS
SESAD
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20.020,00 (vinte mil e vinte reais) - RECURSOS: FMS.  Elemento
de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, Inciso II, da
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 12
de abril de 2012.

MÁRCIO CÉSAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2012 – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / RIELSON
BATISTA DE SOUZA JUNIOR - OBJETO: Locação do imóvel
situado na Rua Tomaz Antônio Gonzaga, nº 251, Liberdade,
Parnamirim/RN, para funcionamento do CAPS AD - Centro de
Atenção Pisico Social Álcool e outras Drogas - VALOR: R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mensais. VIGÊNCIA: junho a dezembro de 2012.
RECURSOS: FMS – Fundo Municipal de Saúde. -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DL. Nº 014/2012 e Art. 24, Inciso
X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  Parnamirim/RN,
22 de junho de 2012.

MÁRCIO CÉSAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO

AComissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de
Parnamirim torna público que estará realizando licitação, nos moldes
a seguir:

Licitação nº 003/2012.   

Modalidade: Convite n.º 002/2012

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de Locação de Mão de Obra de 06 (seis) profissionais
nas seguintes categorias: 02 ASG (Auxiliar de Serviços Gerais);
01 Garçom e 03 Porteiros, até 31 de dezembro de 2012.

Recebimento dos Envelopes: 

Dia 26 de julho de 2012 às 10:00 h.

Local: Sede da Câmara Municipal

O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na
sede da Câmara, de segundas a sextas-feiras, das 08h00min às
13h00min horas.

Sala das Licitações, 19 de julho de 2012.

ALEXKELLY PINHEIRO MOREIRA
Presidente da CPL/CMPAVISOS

CÂMARA
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