
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS

ANO IV– Nº0744– PARNAMIRIM, RN, 29 DE JANEIRO DE 2014

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

DECRETO Nº 5.683-A DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013

Abre crédito suplementar no valor   de   R$  581.715,24 (qui-
nhentos e oitenta e um mil  setecentos e quinze  reais e vinte e  qua-
tro centavos.

O Prefeito Municipal de PARNAMIRIM/RN, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal
em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17
de Março de 1964.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, crédito suplementar

no valor de R$ 581.715,24 (quinhentos e oitenta e um mil  setecen-
tos e quinze reais e vinte e quatro centavos.), para atender as dota-
ções orçamentárias da Câmara Municipal de Parnamirim/RN, re-
lacionadas na forma abaixo descrita:

SUPLEMENTAÇÃO:
DESTINO:
ORGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.010 – CÂMARA MUNI-

CIPAL
GRUPO: 01.031.020.2.275 – MANUTENÇÃO DO ORGÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 
31.90.11.00
ESPECIFICAÇÕES:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
VALOR: 

R$ 581.715,24

TOTAL R$ 581.715,24
TOTAL GERAL: 581.715,24

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas
no artigo anterior deste decreto correrão por conta da apuração do
excesso de arrecadação, conforme artigo 43, inciso II da Lei
4.320/1964,  verificado no balanço anual do exercício de 2012, se-
guindo o artigo 29-A da Constituição Federal.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publica-
ção revogada as disposições em contrário.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 1981, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 74, 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. Convocar os candidatos aprovados no concurso público,
Edital 001/2011, homologado em 05.05.2012, para provimento do
cargo abaixo, consoante classificação constante na planilha espe-
cificada a seguir, que dela é parte integrante.

NUTRICIONISTA

1Kahula Câmara da Costa 06
2Sabrina Laisy de Oliveira e Silva 07

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

EDITAL CONCURSO REI MOMO E RAINHA
DO CARNAVAL PARNAMIRIM 2014

A Fundação Parnamirim de Cultura torna público aos interes-
sados que as inscrições para o Concurso da escolha do Rei Momo
e da Rainha do Carnaval de Parnamirim RN do ano de 2014 pode-
rão ser efetivadas no prazo e condições deste Edital, de conformi-
dade com os termos expostos a seguir.

1 – DA FINALIDADE

O Concurso do Rei Momo e Rainha do Carnaval 2014 tem por
finalidade complementar a programação carnavalesca do municí-
pio de Parnamirim, valorizando, difundindo e incentivando a fes-
ta popular, no evento de maior mobilização sociocultural do país.
Aresponsabilidade pela Organização e Coordenação do Concurso
é da Fundação Parnamirim de Cultura.

2 – DAS INSCRIÇÕES

2.1 – As inscrições serão gratuitas e realizadas no período de 29
de janeiro a 14 de fevereiro de 2014, às 13 horas, nos seguintes lo-
cais:

FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA – Rua Antônio
Ferreira Neto Nº 129 “A” – Boa Esperança – Parnamirim RN – Fone
3644 8336

SECRETARIAMUNICIPALDE TURISMO ESPORTE E LA-
ZER - Centro Administrativo – Av. Tenente Medeiros Nº 105, Centro,
Parnamirim RN - Fone 3644-3223.

INSTITUTO PIUM DE CULTURA– Rua Luiz Gonzaga Xavier
Nº 28 – Pirangi do Norte – Parnamirim RN - fone 3238 3054.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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2.2 – São requisitos essenciais para concorrer ao título:
a) Ter idade mínima de 18 anos;
b) Ser morador(a) do Município de Parnamirim;
c) Não ser o atual Rei ou Rainha do Carnaval do ano anterior ao

ano em vigência.

2.3 – No ato da inscrição será preenchido o Formulário de
Inscrição conforme modelo anexo, firmado o Termo de
Responsabilidade e deverão ser entregues os seguintes documen-
tos:

a) Cópia do documento de identidade (RG),
b) Cópia do CPF,
c) Comprovante de residência com nome expresso do(a) can-

didato(a), ou do pai ou da mãe do(a) mesmo(a).

Parágrafo único – Afalta de algum dos documentos solicitados
no item 2.3 deste edital invalidará a inscrição.

3 – PRÉ-ELEIÇÃO
3.1 – Não será considerado o fator peso aos candidatos ao titu-

lo de Rei Momo, mas considerar-se-á a desenvoltura, ritmo e sim-
patia do candidato.

3.2– Os(as) candidatos(as) finalistas para o Concurso de Rei e
Rainha do Carnaval 2014 deverão comparecer à Fundação
Parnamirim de Cultura no dia 17 de fevereiro de 2014, para reu-
nião com orientações sobre o concurso.

4 – DA COMISSÃO JULGADORA E DO JULGAMENTO

4.1 – A Comissão Julgadora será escolhida pela Coordenação
do referido concurso.

4.2 – O (a) Presidente da Comissão Julgadora será escolhi-
do(a) antes do início da eleição, pela própria Comissão, cabendo a
este(a) definir o(a) vencedor(a) em caso de empate.

4.3 – Para cada item de julgamento serão atribuídas notas de 5
(cinco) a 10 (dez) para controle pessoal, contudo, a votação aberta
(viva voz), será a forma para definir a vitória do candidato a Rei e
Rainha do Carnaval 2014.

4.4 – Os itens de julgamento serão os seguintes:
a) Simpatia (dança: samba, frevo e passos no pé; serão consi-

derados a simpatia, a graciosidade e o desenvolvimento da apresen-
tação do (a) candidato (a);

b) Desenvoltura (postura e elegância);
c) Conjunto (visão geral da apresentação de cada participante);

4.5 – VESTUÁRIO
O vestuário dos candidatos será definido na reunião citada no

item 3.2 deste edital.

4.6 – TEMPO DE APRESENTAÇÃO

Cada candidato(a) terá direito a 03 (três) minutos, no máximo,
para fazer sua apresentação que será acompanhada por uma orques-
tra de metais.

4.7 – O Julgamento se dará em duas etapas, a Semifinal e a Final,
sendo que a Semifinal acontecerá na noite de 14 de fevereiro de
2014, em evento especial no Beco do Picado, ao lado do Mercado
Velho – Centro de Parnamirim, quando serão escolhidos(as) os(as)
finalistas. Estes(as) participarão da Final que acontecerá no dia 21
de fevereiro de 2014, às 20 horas, na Praça São Sebastião, em Pirangi

do Norte.

5 – DA PREMIAÇÃO

5.1 - O Rei e a Rainha receberão da Prefeitura Municipal de
Parnamirim, através da Fundação Parnamirim de Cultura, todos os
ornamentos que compõem os títulos (fantasias, coroa, cetro e fai-
xa) e o pró-labore pago aos vencedores.

5.2 – Os candidatos eleitos Rei Momo e Rainha do Carnaval
receberão cada um a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais).

6 – DOS COMPROMISSOS

6.1 – Os candidatos eleitos Rei Momo e Rainha do Carnaval
2014 deverão, obrigatoriamente, apresentar-se nos principais blo-
cos carnavalescos do Município, comunidades e agremiações car-
navalescas, agendados previamente pela Fundação Parnamirim de
Cultura.

6.2 – Durante as apresentações, no período carnavalesco, os elei-
tos deverão permanecer em domicílio e residência no Município
de Parnamirim.

7 – DOS DIREITOS E DEVERES DOS ELEITOS

7.1 – Os mandatos do Rei Momo e Rainha do Carnaval 2014
terão início na abertura do Carnaval 2014, que ocorrerá no dia 28
de fevereiro de 2014 com término na quarta-feira de cinzas
(05/03/2014) em horário a ser definido pela Fundação Parnamirim
de Cultura.

7.2 – O Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2014 não poderão
efetuar ou autorizar despesas que não tenham sido previamente
autorizadas pela Fundação Parnamirim de Cultura.

7.3 – A partir da eleição e durante o período de realização dos
festejos carnavalescos o Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2014
ficarão à disposição da Fundação Parnamirim de Cultura e só po-
derão comparecer às apresentações públicas definidas pela mesma.
Nestas ocasiões eles estarão sempre acompanhados por um repre-
sentante da Fundação Parnamirim de Cultura e da Secretaria
Municipal de Turismo Esporte e Lazer, do município de Parnamirim.

7.4 – Quaisquer apresentações públicas, de caráter comercial
ou em mídia (jornais, revistas, emissoras de televisão, rádio ou qual-
quer outro meio de comunicação) do Rei Momo ou da Rainha do
Carnaval 2014, na vigência de seus mandatos, necessitarão de apro-
vação da Fundação Parnamirim de Cultura.

7.5 – O descumprimento por parte dos eleitos de quaisquer dos
deveres à eles atribuídos, implicará na perda do respectivo titulo
com a consequente devolução do cetro, da faixa, das fantasias e do
valor integral do prêmio que receberam da Prefeitura Municipal
de Parnamirim, através da Fundação Parnamirim de Cultura.

Parágrafo único – O destituído do título não terá direito ao re-
cebimento de qualquer indenização, e o título do penalizado pas-
sará a ser exercido pelo respectivo substituto definido pela ordem
do concurso como sendo o segundo lugar.

7.6 – O Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2014 deverão obri-
gatoriamente cumprir o calendário de eventos e atividades deter-
minado pela Fundação Parnamirim de Cultura.

7.7 – Os candidatos eleitos deverão comunicar, na vigência de
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seus mandatos, quaisquer mudanças de endereço e/ou telefone.

7.8 – APrefeitura Municipal de Parnamirim, através da Fundação
Parnamirim de Cultura, disponibilizará transporte, alimentação, se-
gurança, acompanhante e pessoal de apoio para o Rei Momo e
Rainha do Carnaval 2014 exclusivamente para atender a programa-
ção definida pela Fundação Parnamirim de Cultura.

7.9 – O Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2014 deverão estar
a disposição da Fundação Parnamirim de Cultura a partir das 15h
durante seus mandatos, horário este em que serão levados pelo trans-
porte providenciado pela instituição.

Parágrafo único – O horário de retorno do Rei Momo e da Rainha,
à noite, será estabelecido de acordo com as necessidades de cada dia.

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 – Durante o evento do Concurso, o(a) candidato(a) que ti-
ver comportamento antiético, causando constrangimento na área
que compreende o Concurso, ou diante de colega concorrente será
automaticamente desclassificado pela Comissão Julgadora, sendo
impedido de participar do Concurso nos próximos dois anos.

8.2 – Não será permitido aos candidatos contato com a Comissão
Julgadora antes ou durante a realização do Concurso.

8.3 – À Coordenação é conferido o direito de alterar ou acres-
centar medidas que se fizerem necessárias à efetivação do Concurso,
em qualquer período de tempo, transcorrido o processo de eleição
ou não.

8.4 – Não será permitido aos vencedores acompanhantes duran-
te o transcorrer dos compromissos em apresentações agendadas pe-
la Fundação Parnamirim de Cultura.

8.5 – Qualquer concorrente poderá recorrer do resultado à
Fundação Parnamirim de Cultura, no prazo improrrogável de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da divulgação do resultado, o qual
será divulgado imediatamente durante o voto oral por parte da co-
missão julgadora.

8.6 – A apresentação de cada candidato (a) no momento do
concurso, será feito em ordem alfabética.

Parágrafo único – O recurso ficará limitado aos elementos re-
lativos aos itens descritos nesse edital, sendo vedado ao recorren-
te se insurgir contra critérios de apreciação sobre a qualidade esté-
tica de análise que dependa da observação subjetiva dos membros
da Comissão Julgadora.

8.6 – Será permitido ao Rei e Rainha do carnaval do ano espe-
cífico ao qual foram eleitos fazerem uma nova inscrição para con-
correrem à reeleição ao título da Monarquia Carnavalesca a partir
de um ano de intervalo, ou seja, os eleitos em 2014 só poderão vir
a concorrer aos títulos supracitados no ano de 2016 e assim subse-
qüentemente.

8.7 – Ao se inscreverem todos os participantes declaram co-
nhecer o inteiro teor deste regulamento, acatando-o em sua totali-
dade.

8.8 – Outras informações e esclarecimentos poderão ser obti-
dos através do e-mail parnamirimmulticultural@hotmail.com ou
dos telefones (84) 3644-3223 / 3644 8336 de Segunda a Sexta-Feira,
das 8h às 13h.

8.9 – Os casos omissos serão resolvidos pela organização do
Concurso.

Parnamirim, 29 de janeiro de 2014.

HAROLDO GOMES DA SILVA
Presidente da Fundação Parnamirim de Cultura

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2014 – CONTRATAN-
TES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / MENDEX NETWORKS
TELECOMUNICAÇÕES LTDAME. - OBJETO: Contratação de
empresa para prestação de serviços de ampliação de rede de fibra
óptica interligando o datacenter da Prefeitura Municipal de
Parnamirim ao novo Centro Administrativo na Cohabinal. Valor
Global Estimado: R$ 135.050,00 (Cento e trinta e cinco mil, cin-
qüenta reais). VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a partir da assinatura
do contrato. - RECURSOS: PRÓPRIOS (FPM/ICMS/IPTU/IPVA)
– 02.020 – Gabinete Civil; 04.122.105.2275 – Manutenção do
Gabinete Civil; e a seguinte Dotação Orçamentária: 3.3.90.39 –
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 65/2013 e Lei Nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 02 de janeiro de 2014.

HENRIQUE EDUARDO COSTA
Secretário-chefe do Gabinete Civil 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO Nº 215/2009. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNA-
MIRIM / PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDAOBJETO:
Prorrogação do contrato de locação de 08 (oito) veículos para aten-
der a demanda dos serviços de diversas secretarias do Município
de Parnamirim, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014. Valor
mensal estimado de R$ 11.924,40 (Onze mil novecentos e vinte e
quatro reais e quarenta centavos) - RECURSOS PRÓPRIOS (ICMS,
FPM, IPTU e IPVA)/Salário Educação/FMS.  Elemento de Despesa:
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. - FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 005/2009, Artigo
57, Inciso II, § 1º da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 04 de dezembro de 2013.

HENRIQUE EDUARDO COSTA
Secretário-chefe do Gabinete Civil 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO 209/2009. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMI-
RIM / ELETRO HOSPITALAR LTDA-ME. - OBJETO: Prorrogar
o Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e cor-
retiva em equipamentos de eletromedicina da Maternidade Divino
Amor, por 09 (nove) meses, de janeiro a setembro de 2014, com o
valor estimado mensal de R$ 9.957,86 (nove mil novecentos e cin-
qüenta e sete reais e oitenta e seis centavos). - RECURSOS: FMS.

GACIV
EXTRATOS

SESAD
EXTRATOS
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Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexig. nº
037/2009 e Artigo 57, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores. Parnamirim/RN, 27 de dezembro de 2013.

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO COTRA-
TO N° 115/2013. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNA-
MIRIM / Sr. OTONIEL GOMES DE CASTRO. - OBJETO:
Prorrogação do contrato de locação do imóvel situado na Rua Otávio
Gomes de Castro, n° 73, Centro, Parnamirim/RN, para funcionar
o Programa Saúde da Família, por mais 12 (doze) meses, de janei-
ro a dezembro de 2014. VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais) men-
sal - RECURSOS: FMS.  Elemento de Despesa: 3.3.90.36 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Dispensa de Licitação nº 045/2013, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2013 – CONTRATAN-
TES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM e LC CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 06.183.112/0001-01 – OBJETO:
Serviços de Construção de Cemitério Municipal Municipal de
Parnamirim localizada à Rua Isândia, S/N, Loteamento Nova
América Parnamirim – Bairro Nova Esperança – Parnamirim/RN,
conforme Processo nº 266/2013/SEMOP/PMP - VALOR: R$
891.184,81 (Oitocentos e Noventa e Um Mil, Cento e Oitenta e
Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos) - PRAZO DE VIGÊN-
CIA: 210 (Duzentos e Dez) dias. Modalidade de Licitação: TOMA-
DA DE PREÇOS n° 006/2013 – DOTAÇÃO FINANCEIRA:
Recursos: PRÓPRIOS (F.P.M/ICMS/IPTU/IPVA); 02.080 -
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 15.451.012.1061 –
Construção, Reforma e Ampliação dos Cemitérios Públicos; e
4.4.90.51 – Obras e Instalações . FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 08
de Outubro de 2013.

NAUR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento

SEMOP
EXTRATOS


