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ANO IV– Nº0713– PARNAMIRIM, RN, 26 DE NOVEMBRO DE 2013

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

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO Nº 011 /2013 
TOMADA DE PREÇOS

OBJETO:    Serviços de Construção da Unidade  de Saúde de
Primavera, localizada à Rua Padre Feijó, s/n, Bairro Liberdade -
Parnamirim/RN.

A V I S O

AComissão Permanente de Licitação - SEMOP, no uso de suas
atribuições, torna público o RESULTADO DO JULGAMENTO
DAS “PROPOSTAS”, através da Licitação nº. 011/2013, na mo-
dalidade “Tomada de Preço”, realizada no dia 08.11.2013, às 09:00
horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação
de Obras, visando à contratação de empresa especializada para exe-
cução do serviço supracitado, que teve como vencedora a empre-
sa: CORRETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LT-
DA, CNPJ Nº 17.642309/0001-88. Prazo recursal na forma da Lei.

Parnamirim/RN, 25 de Novembro de 2013.

AYLEIDE SAHVEDRO T. E S. DE LIMA
Presidente da CPL/SEMOP

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 63/2013

O Município de Parnamirim, por intermédio de sua Pregoeira,
torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO, através do SRP – Sistema de Registro de Preços, cujo
objeto é a futura aquisição de material esportivo destinado aos pro-
gramas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Assistência Social. Asessão de disputa será no dia 06 de dezembro
de 2013, às 11:00 horas, horário de Brasília. O Edital encontra-se
à disposição dos interessados no site: www.licitacoes-e.com.br.
Informações poderão ser obtidas pelo Telefone: (84) 3644-8439.

Parnamirim, 25 de novembro de 2013.

MARIA FÁBIA MONTEIRO DANTAS
Pregoeira/PMP

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO –

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 64/2013

O Município de Parnamirim, por intermédio de sua Pregoeira,
torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO, através do SRP – Sistema de Registro de Preços, cujo
objeto é a futura contratação de empresa especializada em gestão
documental para a prestação de serviços de organização, digitali-
zação, microfilmagem eletrônica de documentos, guarda de docu-
mentos e fornecimento de licença de uso software GED – Gestão
Eletrônica de Documentos e WORKFLOW – Fluxo de Trabalho e
toda infraestrutura necessária para execução. A sessão de disputa
será no dia 06 de dezembro de 2013, às 11:00 horas, horário de
Brasília. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no si-
te: www.licitacoes-e.com.br. Informações poderão ser obtidas pe-
lo Telefone: (84) 3644-8439.

Parnamirim, 25 de novembro de 2013.

TATIANA DE AQUINO DANTAS
Pregoeira/PMP

C O N V O C A Ç Ã O

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DOS RECURSOS HUMANOS, do Município de Parnamirim/RN,
no uso de suas atribuições legais, convoca o servidor, abaixo rela-
cionado, para retorno ao trabalho, no prazo de 15 (quinze) dias.

Mat./NOME FUNÇÃO
12307/MANOEL DE OLIVEIRA LUDUVICO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

O não comparecimento, no prazo previsto, acarretará em demis-
são por abandono de emprego, conforme art. 202, § 3º da Lei nº.
140/69, Estatuto do Servidor Público.

Parnamirim/RN, 20 de novembro de 2013.

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

RESOLUÇÃO N° 17/2013 – CMAS, 31 DE OUTUBRO DE 2013.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
CMAS, do Município de Parnamirim – RN, criado pela Lei n°
0862/95, de 18 de dezembro de 1995, alterado pelas Leis nº 1.016/99
e  1.494 em 20/05/2010, no uso de suas atribuições estatutárias,
constantes do artigo 2°, parágrafo de I ao XV, em vigência,

CONSIDERANDO as prerrogativas da Lei Orgânica da
Assistência Social nº 8.742, de 1993-LOAS, e Lei nº 12.435, de
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2011 da Política da Assistência Social e demais Decretos, Leis e
Normativas que versam sobre a execução das diretrizes no âmbito
do município;

CONSIDERANDO a Portaria nº 459, de 09 de setembro de 2005,
Art. 1º, $ 2º; Portarias nº 440/05, nº 442/05, nº 430/05 e Portaria nº
96 de 26 de março de 2009, Art.16º, $ VI e ao seu Art.19º, relativo
ao Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira
dos Serviços do SUAS a e a Reprogramação de Saldos existentes
em 2012, dos recursos cofinanciados pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS, para a
Assistência Social no Município de Parnamirim/RN;

CONSIDERANDO que a documentação contábil da Prestação
de Contas referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2012, foi
devidamente analisada e aprovada pelo CMAS, estando a citada
documentação sob a guarda da Secretaria de Finanças do Município;

CONSIDERANDO que os recursos alocados no Orçamento
Municipal garantiram a efetivação da Política Municipal de
Assistência Social, na Gestão Plena, executando de forma conti-
nuada as metas pactuadas no plano de ação 2012;

CONSIDERANDO a Portaria 754, de 20 de outubro de 2010 e
IO nº 37 SENAC/MDS, que estabelece ações, normas, critérios e
procedimentos para o apoio à Gestão e Execução Descentralizada
do IGD/PBF E IGD/SUAS no âmbito dos municípios;

CONSIDERANDO o montante de recursos financeiro transfe-
rido pelo fundo Nacional de Assistência Social – FNAS para o Fundo
Municipal de Assistência Social – FMAS no exercício de 2012 per-
fazendo um total de R$ 3.858.344,59 (três milhões oitocentos e cin-
qüenta e oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e no-
ve centavos) Distribuídos nos Serviços, Programas e Gestão, sendo:

1- Serviços com valor de R$ 2.914,187,31 (dois milhões nove-
centos e quatorze mil cento e oitenta e sete reais e trinta e um cen-
tavos) sendo R$ 1.688,819,37 (hum milhão seiscentos e oitenta e
oito mil reais e oitocentos e dezenove reais e trinta e sete centa-
vos)para Proteção Básica e R$ 1.225.367,94(hum milhão e duzen-
tos e vinte e cinco mil e trezentos e sessenta e sete reais e noventa
e quatro centavos)para Proteção Especial, para execução do
Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho
– ACESSUAS no valor de R$ 131.114,53 (cento e trinta e um mil
cento e quatorze reais e cinqüenta e três centavos) e  com  execu-
ção da Gestão  um  total  de R$ 813.042,75(oitocentos e treze mil
quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)  distribuídos   no
IGD/PBF   com   R$ 702.423,67(setecentos e dois mil e quatrocen-
tos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos) e IGD/SUAS com
R$ 110.619,08 (cento e dez mil seiscentos e dezenove reais e oito
centavos) conforme documentos anexos, parte integrante desta RE-
SOLUÇÃO.

CONSIDERANDO as determinações da FNAS, bem como as
exigências da Lei 4320/64 no que tange a aplicação direta dos re-
cursos, onde após o cruzamento Receita X Despesas, obteve-se
um saldo financeiro no valor de R$ 564.827,28(quinhentos e ses-
senta e quatro mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito cen-
tavos) Distribuídos por:

- Serviços: R$205.166,64 (duzentos e cinco mil cento e sessen-
ta e seis reais e sessenta e quatro centavos) - Programa R$131.114,53
(cento e trinta e um mil cento e quatorze reais e cinqüenta e três cen-
tavos) e Gestão R$ 228.564,11(duzentos e vinte e oito mil e quinhen-
tos e sessenta e quatro reais e onze centavos) Conforme quadro de-
monstrativo de Execução de Receita e Despesas, em anexo; 

CONSIDERANDO por fim, a Reunião Ordinária de CMAS rea-
lizada no dia 31 de outubro de 2013 após analise e avaliação da do-
cumentação do Demonstrativo Sintético anual da execução Físico-
Financeira dos Serviços do Sistema Único da Assistência Social
2012; Ata 08/2013.

RESOLVE:

Art.1° APROVAR por unanimidade o preenchimento dos da-
dos do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico
Financeira dos Serviços, Programas e Gestão do Sistema Único de
Assistência Social, exercício 2012, conforme documentação em
anexo, parte integrante desta RESOLUÇÃO;

Art. 2° APROVAR a Reprogramação de Saldos existentes em
31.12.2012 no valor total de R$ 564.827,28 (quinhentos e sessen-
ta e quatro milhões e oitocentos e vinte sete mil e vinte oito centa-
vos) sendo R$ 205.166,64 (duzentos e cinco mil cento e sessenta e
seis reais e sessenta e quatro centavos) para Serviços R$ 131.114,53
(cento e trinta e um mil cento e quatorze reais e cinqüenta e três
centavos) para programa ACESSUAS Trabalho e R$ 228.564,11(du-
zentos e vinte e oito mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e on-
ze centavos) para Gestão do IGD/PBF e IGD/SUAS conforme qua-
dro demonstrativo em anexo, peça integrante desta RESOLUÇÃO.

Art. 3º.Esta RESOLUÇÃO de n° 017/2013, entra em vigor na
data de sua assinatura.

Sala das Sessões do Conselho Municipal de Assistência Social
– CMAS do município de Parnamirim em 31 de outubro de 2013

SALEFE LÚCIA VARELA SANTOS
Presidente do CMAS

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

A V I S O    D E    L I C I T A Ç Ã O

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

Licitação nº 010/2013.   

Modalidade: Convite n.º 006/2013

Objeto: Prestação de serviços de Buffet, para atender as
Solenidades da Câmara Municipal de Parnamirim até 31 de dezem-
bro de 2013, conforme Termo de Referência Anexo I deste Convite.

Recebimento dos Envelopes: 
Dia 29 de novembro de 2013 às 09:00 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, 22 de novembro de 2013.

ALEXKELLY PINHEIRO MOREIRA
Presidente da CPL/CMP

CÂMARA
AVISOS


