
PORTARIA Nº. 0326, de 23 de março de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, do artigo 
73, da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

RESOLVE: 

Art. 1º. Exonerar MARIA NOELMA CRUZ COSTA DE MELO, do 
cargo em comissão de Encarregada de Serviço, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde – SESAD.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0328, de 23 de março de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, do artigo 73, 
da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

RESOLVE: 

Art.1º. Exonerar PAULA TATIANA FERREIRA DE AQUINO, do 
cargo em comissão de Encarregada de Serviço, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde - SESAD.

                        
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0329, de 23 de março de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, do artigo 73, 
da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

RESOLVE: 

Art.1º. Exonerar PAULO FELICIANO DA CRUZ, do cargo em 
comissão de Encarregado de Serviço, lotado na Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos – SEMSUR.

                           
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0330, de 23 de março, de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, do artigo 73, 
da Lei Orgânica do Município de Parnamirim, 

RESOLVE:

Art. 1º. Destituir a Função Gratificada I – FG1, da servidora SEBAS-
TIANA LUIZ DA SILVA, mat. 1583, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura – SEMEC.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0333, de 23 de março de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, do artigo 73, 
da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

RESOLVE: 

Art. 1º. Exonerar SULIANE DOS SANTOS FELIPE, de exercer o car-
go em comissão de Encarregada de Serviço, lotada na Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Humanos - SEARH.

                           
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito
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PORTARIA Nº. 0334, de 23 de março de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, do artigo 73, 
da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Nomear FRANCISCO NELINHO DA SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete Nível I, lotado na Secretaria 
Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana – SESDEM.

2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
                             

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0336, de 26 de março, de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, do artigo 73, 
da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

RESOLVE: 

Art. 1º. Exonerar JOÃO LOPES DE MACÊDO NETO, de exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Acompanhamento Social, lotado na Secre-
taria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB.

                        
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0337, de 26 de março, de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, do ar-
tigo 73, da Lei Orgânica do Município de Parnamirim e em conformidade às 
disposições das Leis Complementares Nºs. 022, de 27 de fevereiro de 2007; 
030, de 12 de maio de 2009 e alterações posteriores,

RESOLVE: 

Art.1º. Nomear JOÃO LOPES DE MACÊDO NETO, para exercer o 
cargo em comissão de Encarregado de Serviço, lotado na Secretaria Munici-
pal de Turismo, Esporte e Lazer - SETEL.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIAS
SEARH

Portaria nº 182/2018-SEARH

Parnamirim/RN, 27 de março de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS 
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que a solicitação teve autorização do Chefe do 
Poder Executivo;

RESOLVE:

Conceder Licença-prêmio por assiduidade a servidora ELENILDA 
FERREIRA DOS SANTOS FREIRE, matricula nº. 583, ocupante do 
cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
com efeitos a partir de 02/04/2018 a 30/06/2018, referente ao quinquênio 
de 01/04/2011 a 01/04/2016, com amparo nos artigos 124 e 125 da Lei nº 
140/69, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parnamirim.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 183/2018-SEARH

Parnamirim/RN, 27 de março de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS 
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que a solicitação teve autorização do Chefe do 
Poder Executivo;

RESOLVE:

Conceder Licença-prêmio por assiduidade a servidora ANA PAULA 
GARCIA DOS SANTOS, matricula nº. 5857, ocupante do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com efeitos 
a partir de 02/04/2018 a 30/06/2018, referente ao quinquênio de 01/06/2012 
a 01/06/2017, com amparo nos artigos 124 e 125 da Lei nº 140/69, do Es-
tatuto dos Servidores Públicos do Município de Parnamirim.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIAS
SEMEC

PORTARIA N° 010/2018 – SEMEC, de 26 de março de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 
8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar a servidora NECI FERREIRA FERNANDES, 
Matrícula n° 848 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função 
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de Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeitura Municipal 
de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 
SEMEC:

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para: 
 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-

rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 
 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-

to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às in-
stalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusiva-
mente para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na in-
execução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regulariza-
ção das faltas ou defeitos observados;

 Manter a Secretária Municipal da Educação e Cultura informada 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento 
administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do con-
trato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e 
seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 2º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL 
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA N° 011/2018 – SEMEC, de 26 de março de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 
8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar a servidora NECI FERREIRA FERNANDES, 
Matrícula n° 848 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função 

de Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeitura Municipal 
de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 
SEMEC:

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para: 
 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-

rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 
 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-

to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às in-
stalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusiva-
mente para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na in-
execução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regulariza-
ção das faltas ou defeitos observados;

 Manter a Secretária Municipal da Educação e Cultura informada 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento 
administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do con-
trato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e 
seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 2º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL 
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA N° 012/2018 – SEMEC, de 26 de março de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 
8.666/93,

RESOLVE: 

Art.1º Designar a servidora NECI FERREIRA FERNANDES, 
Matrícula n° 848 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de 
Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeitura Municipal de Par-
namirim, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC:

CONTRATO

Nº

PESSOA FÍSICA OBJETO

014/2018

A.S. MOURA – EPP

CNPJ n°:

08.806.399/0001-04

Fornecimento de

gêneros alimentícios da

Merenda Escolar,

conforme processo de

dispensa de licitação nº

002/2018 – SEMEC -

Parnamirim / RN.

 

CONTRATO

Nº

PESSOA FÍSICA OBJETO

014/2018

Amarante Comércio e

Representações LTDA 

CNPJ n°:

04.731.614/0001-02

Fornecimento de gêneros

alimentícios da Merenda

Escolar, conforme processo

de dispensa de licitação nº

002/2018 – SEMEC -

Parnamirim / RN.
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Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para: 
 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-

rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 
 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-

to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às in-
stalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusiva-
mente para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na in-
execução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regulariza-
ção das faltas ou defeitos observados;

 Manter a Secretária Municipal da Educação e Cultura informada 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento 
administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do con-
trato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e 
seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 2º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL 
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA N° 013/2018 – SEMEC, de 26 de março de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 
8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar o servidor PAULO MARCELO MOURA GOMES, 
Matrícula N° 8565 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função 
de Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeitura Municipal 
de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 
SEMEC:

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para: 
 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-

rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 
 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-

to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às in-
stalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusiva-
mente para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na in-
execução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regulariza-
ção das faltas ou defeitos observados;

 Manter a Secretária Municipal da Educação e Cultura informada 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento 
administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do con-
trato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e 
seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 2º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL  
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA N° 014/2018 – SEMEC, de 26 de março de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 
8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar o servidor PAULO MARCELO MOURA GOMES, 
Matrícula N° 8565 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função 
de Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeitura Municipal 
de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 
SEMEC:

CONTRATO

Nº

PESSOA FÍSICA OBJETO

015/2018

Ednaldo Lopes

Gonçalves

CNPJ n°:

09.388.117/0001-69

Fornecimento de

gêneros alimentícios da

Merenda Escolar,

conforme processo de

dispensa de licitação nº

002/2018 – SEMEC -

Parnamirim / RN.

 

CONTRATO

Nº

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

039/2017
STEEL

EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS
TÉCNICOS

FIRELI
CNPJ n°:

08.787.408/0001-67

Contratação de serviços
de manutenção de ar
condicionado para

aparelhos da  Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura e suas unidades

escolares. 
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Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para: 
 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-

rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 
 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-

to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às in-
stalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusiva-
mente para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na in-
execução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regulariza-
ção das faltas ou defeitos observados;

 Manter a Secretária Municipal da Educação e Cultura informada 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento 
administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do con-
trato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e 
seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 2º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL  
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA N° 015/2018 – SEMEC, de 26 de março de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 
8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar o servidor PAULO MARCELO MOURA GOMES, 
Matrícula N° 8565 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função 
de Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeitura Municipal 
de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 
SEMEC:

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para: 
 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-

rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 
 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-

to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às in-
stalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusiva-
mente para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na in-
execução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regulariza-
ção das faltas ou defeitos observados;

 Manter a Secretária Municipal da Educação e Cultura informada 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento 
administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do con-
trato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e 
seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 2º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL  
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA N° 016/2018 – SEMEC, de 26 de março de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 
8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar o servidor PAULO MARCELO MOURA GOMES, 
Matrícula N° 8565 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função 
de Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeitura Municipal 
de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 
SEMEC:

CONTRATO

Nº

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

038/2017
STEEL

EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS
TÉCNICOS

FIRELI
CNPJ n°:

08.787.408/0001-67

Contratação de serviços
de manutenção de ar
condicionado para

aparelhos da  Secretaria
Municipal de Educação

e Cultura e suas
unidades escolares. 

CONTRATO

Nº

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

003/2017

COMERCIAL J A

LTDA

CNPJ n°:

01.653.918/0001-00

Fornecimento de

materiais de expediente

para atender as

necessidades das escolas

da Rede Municipal de

Ensino de

Parnamirim/RN.
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Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para: 
 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-

rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 
 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-

to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às in-
stalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusiva-
mente para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na in-
execução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regulariza-
ção das faltas ou defeitos observados;

 Manter a Secretária Municipal da Educação e Cultura informada 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento 
administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do con-
trato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e 
seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 2º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL 
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA N° 017/2018 – SEMEC, de 26 de março de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 
8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar o servidor PAULO MARCELO MOURA GOMES, 
Matrícula N° 8565 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função 
de Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeitura Municipal 
de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 
SEMEC:

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para: 
 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-

rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 
 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-

to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às in-
stalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusiva-
mente para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na in-
execução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regulariza-
ção das faltas ou defeitos observados;

 Manter a Secretária Municipal da Educação e Cultura informada 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento 
administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do con-
trato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e 
seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 2º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL 
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA N° 018/2018 – SEMEC, de 27 de março de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 
8.666/93,

RESOLVE: 

Art.1º Designar o servidor MARIA LOURDETE NASCIMENTO 
DOS SANTOS, Matrícula n° 0557 para, sem prejuízo de suas atribuições, 
exercer a função de Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeit-
ura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura – SEMEC:

CONTRATO

Nº

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

023/2017

JOAQUIM F. NETO

EIRELI

CNPJ n°:

40.783.060/0001-42

Fornecimento de

materiais de limpeza

para atender as

necessidades dos

Centros Infantis da

Rede Municipal de

Ensino de

Parnamirim/RN.

CONTRATO

Nº

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

001/2017

JOAQUIM F.

NETO

EIRELI

CNPJ n°:

40.783.060/0001-

42

Fornecimento de

materiais de cozinha

e limpeza para

atender as

necessidades das

escolas da Rede

Municipal de Ensino

de Parnamirim/RN.
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Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para: 
 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-

rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 
 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-

to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
  as informações e os esclarecimentos que venham a ser solici-

tados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contrato, fa-
cilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos docu-
mentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às in-
stalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusiva-
mente para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na in-
execução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regulariza-
ção das faltas ou defeitos observados;

 Manter a Secretária Municipal da Educação e Cultura informada 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento 
administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do con-
trato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e 
seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 2º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL 
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA N° 019/2018 – SEMEC, de 27 de março de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 
8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar o servidor MARIA LOURDETE NASCIMENTO 
DOS SANTOS, Matrícula n° 0557 para, sem prejuízo de suas atribuições, 
exercer a função de Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeit-
ura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura – SEMEC:

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para: 
 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-

rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 
 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-

to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às in-
stalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusiva-
mente para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na in-
execução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regulariza-
ção das faltas ou defeitos observados;

 Manter a Secretária Municipal da Educação e Cultura informada 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento 
administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do con-
trato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e 
seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 2º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL 
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA N° 020/2018 – SEMEC, de 27 de março de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 
8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar o servidor MARIA LOURDETE NASCIMENTO 
DOS SANTOS, Matrícula n° 0557 para, sem prejuízo de suas atribuições, 
exercer a função de Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeit-
ura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura – SEMEC:

CONTRATO

Nº

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

033/2014

CRAST Construtora

e Serviços LTDA -

ME

CNPJ n°:

03.112.713/0001-35

Responsável pelos serviços

de limpeza, conservação e

higienização da Sede da

Secretaria Municipal de

Educação e Cultura, do

Planetário e da Escola de

Música no município de

Parnamirim/RN.

CONTRATO

Nº

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

118/2013

Construtora Solares

LTDA - EPP

CNPJ n°:

02.773.312/0001-63

Responsável pelos

serviços de limpeza,

conservação e

higienização das Escolas

Municipais da Rede de

Ensino de

Parnamirim/RN.
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Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para: 
 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista ga-

rantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 
 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contra-

to, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contra-
to, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às in-
stalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusiva-
mente para o fornecimento do material; 

 Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anor-
malidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na in-
execução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as 
providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regulariza-
ção das faltas ou defeitos observados;

 Manter a Secretária Municipal da Educação e Cultura informada 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento 
administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do con-
trato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e 
seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 2º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL 
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIAS
SESDEM

PORTARIA Nº 007 - SESDEM, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, Defesa Social e 
Mobilidade Urbana, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar nº 022/07, alterada pela Lei nº Lei nº 121/2017, e 
pela Lei Orgânica do Município de Parnamirim/RN;

 CONSIDERANDO a necessidade de substituição de membro 
da Comissão de Sindicância nº 002/2018 - SESDEM, em decorrência de 
justificativa apresentada;

 CONSIDERANDO os Princípios Constitucionais da Legali-

dade, da Impessoalidade e da Moralidade, que norteiam o serviço público;

 CONSIDERANDO que aplica-se ao caso em tela, a aplicação 
subsidiária do artigo 20 da Lei nº 9.786/99, sendo causa analógica de sus-
peição;

RESOLVE:

Art. 1º - Substituir como Membro da Comissão de Sindicância nº 
002/2018 - SESDEM, o servidor ALISON SOARES AVELINO, matrícu-
la nº 8687, pelo servidor EDVALDO GOMES DA SILVA, matrícula nº 
20125;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 27 de março de 2018.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO
Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e 

Mobilidade Urbana

PORTARIA Nº 008/2018 – SESDEM, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SO-
CIAL E MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com o Art. 67 da Lei Federal Nº 8.666/93, 

RESOLVE:

Art.1º Designar o servidor ANA HELENA DUARTE CHAVES 
NEVES – MAT 1979 – para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a 
função de FISCAL DO CONTRATO abaixo listados, celebrados pela Pre-
feitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Trân-
sito e Transportes – SETRA: 

Art. 2º O fiscal do contrato possui competência para:

 I - Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista 
garantir que estejam de acordo com as normas nele estabelecidas;

 II - Fiscalizar se a contratada mantém durante a vigência do con-
trato, as condições de habilitação para contratar com a Administração Públi-
ca, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

 III - Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente 
fornecidos;

 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser so-

licitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do contrato, 
facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos doc-
umentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA;

 V - Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às 
instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusi-
vamente para o fornecimento do material;

CONTRATO

Nº

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

004/2018

Construtora SOLARES

LTDA - EPP

CNPJ n°:

02.773.312/0001-63

Responsável  pelos

serviços  de  limpeza,

conservação  e

higienização da Sede da

SEMEC  e  nos  Centros

Infantis  da  Rede  de

Ensino  de

Parnamirim/RN.

CONTRATO

Nº

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

OC/004/2018 CLARIT COMERCIAL

EIRELI EPP

CNPJ: 02.898.097/0001-27

Aquisição de material de limpeza

e higiene, através da Ata de

Registro de Preço do Pregão

Eletrônico N° 028/2017 da

Prefeitura Municipal de

Parnamirim/RN, na condição de

órgão participante.
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 VI - Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou 
anormalidades relacionadas com a execução do contrato, que resultem na 
inexecução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas 
as providências cabíveis;

 VII - Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento ex-
ecutado em desacordo com o Contrato;

 VIII - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relaciona-
das com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regu-
larização das faltas ou defeitos observados;

 IX - Manter o Secretário Municipal de Trânsito e Transportes 
informado de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do pro-
cedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou 
total do contrato, nos termos dos Arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do 
Art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art. 3º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

  
Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO
Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e 

Mobilidade Urbana

PORTARIA Nº 009/2018 – SESDEM, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SO-
CIAL E MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com o Art. 67 da Lei Federal Nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art.1º Designar o servidor ANA HELENA DUARTE CHAVES 
NEVES – MAT 1979 – para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a 
função de FISCAL DO CONTRATO abaixo listados, celebrados pela Pre-
feitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Trân-
sito e Transportes – SETRA: 

Art. 2º O fiscal do contrato possui competência para:

 I - Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista 
garantir que estejam de acordo com as normas nele estabelecidas;

 II - Fiscalizar se a contratada mantém durante a vigência do 
contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração 
Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade 
fiscal;

 III - Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente for-
necidos;

 IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 
ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do con-
trato, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA;

 V - Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às 
instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusi-
vamente para o fornecimento do material;

 VI - Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou 
anormalidades relacionadas com a execução do contrato, que resultem na 
inexecução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas 
as providências cabíveis;

 VII - Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento ex-
ecutado em desacordo com o Contrato;

 VIII - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relaciona-
das com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regu-
larização das faltas ou defeitos observados;

 IX - Manter o Secretário Municipal de Trânsito e Transportes 
informado de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do pro-
cedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou 
total do contrato, nos termos dos Arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do 
Art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art. 3º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

  
Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO
Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e 

Mobilidade Urbana

PORTARIA Nº 010/2018 – SESDEM, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SO-
CIAL E MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com o Art. 67 da Lei Federal Nº 8.666/93, 

RESOLVE:

Art.1º Designar o servidor ANA HELENA DUARTE CHAVES 
NEVES – MAT 1979 – para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a 
função de FISCAL DO CONTRATO abaixo listados, celebrados pela Pre-
feitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Trân-
sito e Transportes – SETRA: 

Art. 2º O fiscal do contrato possui competência para:

 I - Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista 
garantir que estejam de acordo com as normas nele estabelecidas;

CONTRATO

Nº

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

OC/003/2018 JOAQUIM F. NETO

EIRELI

CNPJ:

40.783.060/0001-42

Aquisição de material

de limpeza e higiene,

através da Ata de

Registro de Preço do

Pregão Eletrônico N°

028/2017 da

Prefeitura Municipal

de Parnamirim/RN, na

condição de órgão

participante.

CONTRATO

Nº

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

OC/006/2018 R. CLEAN COMERCIAL

EIRELI

CNPJ: 26.728.117/0001-80

Aquisição de material

de limpeza e higiene,

através da Ata de

Registro de Preço do

Pregão Eletrônico N°

028/2017 da Prefeitura

Municipal de

Parnamirim/RN, na

condição de órgão

participante.



 
 II - Fiscalizar se a contratada mantém durante a vigência do 

contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração 
Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade 
fiscal;

 III - Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente for-
necidos;

 IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 
ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do con-
trato, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA;

 V - Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às 
instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusiva-
mente para o fornecimento do material;

 VI - Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou 
anormalidades relacionadas com a execução do contrato, que resultem na 
inexecução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas 
as providências cabíveis;

 VII - Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento ex-
ecutado em desacordo com o Contrato;

 VIII - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relaciona-
das com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regu-
larização das faltas ou defeitos observados;

 IX - Manter o Secretário Municipal de Trânsito e Transportes 
informado de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do pro-
cedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou 
total do contrato, nos termos dos Arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do 
Art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art. 3º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO
Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e 

Mobilidade Urbana

PORTARIA Nº 011/2018 – SESDEM, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SO-
CIAL E MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com o Art. 67 da Lei Federal Nº 8.666/93, 

RESOLVE:

Art.1º Designar o servidor ANA HELENA DUARTE CHAVES 
NEVES – MAT 1979 – para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a 
função de FISCAL DO CONTRATO abaixo listados, celebrados pela Pre-
feitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Trân-
sito e Transportes – SETRA: 

Art. 2º O fiscal do contrato possui competência para:

 I - Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista 
garantir que estejam de acordo com as normas nele estabelecidas;

 II - Fiscalizar se a contratada mantém durante a vigência do 
contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração 
Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade 
fiscal;

 III - Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente for-
necidos;

 IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 
ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do con-
trato, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos 
documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA;

 V - Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às 
instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusi-
vamente para o fornecimento do material;

 VI - Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou 
anormalidades relacionadas com a execução do contrato, que resultem na 
inexecução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas 
as providências cabíveis;

 VII - Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento ex-
ecutado em desacordo com o Contrato;

 VIII - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relaciona-
das com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regu-
larização das faltas ou defeitos observados;

 IX - Manter o Secretário Municipal de Trânsito e Transportes 
informado de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do pro-
cedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou 
total do contrato, nos termos dos Arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do 
Art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art. 3º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será 
remunerada.

  
Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO
Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e 

Mobilidade Urbana

AVISO
FUNPAC

Regulamento
3º TANZ FESTIVAL DE DANÇA – Fundação Parnamirim de Cultura

Local: Cine Teatro Municipal de Parnamirim/RN
Data 30 de maio a 03 de junho de 2018

O 3º TANZ FESTIVAL DE DANÇA é uma realização da PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, através da Fundação Par-
namirim de Cultura. Busca proporcionar o desenvolvimento da dança e seu 
aperfeiçoamento técnico. O presente REGULAMENTO descreve as várias 
ações inclusas no Festival, sua programação e seus desdobramentos, dita as 
diretrizes para a inscrição e determina as regras para participação em todas 
estas ações:

Mostra Competitiva (Palco)    pág. 3
Mostra Infantil não Competitiva (Palco)   pág. 8
Mostra Espaço Tanz (Espaço Tanz)   pág. 11
Batalha 1 X 1 de Hip Hop (Espaço Tanz)   pág. 13
Cursos (Sala de Ballet)    pág. 14
Oficinas (Espaço Tanz)    pág. 15
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CONTRATO

Nº

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

OC/003/2018 RCP COMÉRCIO DE
ELETRODOMÉSTICO

S EIRELI – EPP
CNPJ:

28.031.958/0001-69

Aquisição de material de
limpeza e higiene, através da
Ata de Registro de Preço do

Pregão Eletrônico N°
028/2017 da Prefeitura

Municipal de
Parnamirim/RN, na
condição de órgão

participante.
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30/05/2018 - (quarta-feira)

Horário Local Programação

20h PALCO Noite de Abertura - Cerimônia e apresentação de convidados

31/05/2018 - (quinta-feira)

Horário Local Programação

08h às 17h FOYER Credenciamento
08h às 09h30 SALA DE

BALLET
Curso - Ballet Clássico Infantil/ Iniciantes e Professores (Prof. Carolina Cox | 
Teresópolis/RJ)

08h às 12h PALCO Ensaio Mostra Competitiva (Clássico de Repertório)
09h45 às 11h15 SALA DE

BALLET
Curso - Contemporâneo I (Prof. Luiz Roberto | Recife/PE)

10h às 11h ESPAÇO
TANZ

Oficina Gratuita -Soltura de Quadril para Bailarinos(Dança do Ventre Prof.Nuriel 
(Tuareg))

11h30 às 12h30 ESPAÇO
TANZ

Oficina Gratuita -BellyFitness (Dança do Ventre Prof. Agatha (Tuareg))

11h30 às 13h SALA DE
BALLET

Curso - Contemporâneo II (Prof. Wilhelm | Natal/RN)

13h às 14h30 ESPAÇO
TANZ

Oficina Gratuita - Hip Hop Dance (Danças Urbanas Prof. Danilo Milky)

13h15 às 14h45 SALA DE
BALLET

Curso - Ballet Clássico Intermediário (Prof. Sergio Marshall | Teresópolis/RJ)

15h às 16h30 SALA DE
BALLET

Curso - Ballet Clássico Avançado (Prof. Patrícia Almeida | Campo Grande/ MS)

15h às 16h30 ESPAÇO
TANZ

Mostra Espaço Tanz

18h às 22h PALCO Apresentações Mostra Competitiva (Clássico de Repertório)
Após apresentações PALCO Premiação Mostra Competitiva (Clássico de Repertório)

Após premiação PALCO Feedback com jurados Mostra Competitiva (Clássico de Repertório)

01/06/2018 - (sexta-feira)

Horário Local Programação

08h às 17h FOYER Credenciamento
08h às 09h30 SALA DE

BALLET
Curso - Ballet Clássico Infantil/ Iniciantes e Professores (Prof. Carolina Cox | 
Teresópolis/RJ)

08h às 11h PALCO Ensaio Mostra Competitiva (Danças Urbanas, Jazz, Pop)
09h45 às 11h15 SALA DE

BALLET
Curso - Contemporâneo I (Prof. Luiz Roberto | Recife/PE)

10h às 11h30 ESPAÇO
TANZ

Mostra Espaço Tanz

11h às 14h PALCO Ensaio Mostra Competitiva (Popular, Étnicas, do ventre, Salão)
11h30 às 12h30 ESPAÇO

TANZ
Oficina Gratuita -Ballet Cardio (Prof. Daniela Flor)

11h30 às 13h SALA DE
BALLET

Curso - Contemporâneo II (Prof. Wilhelm | Natal/RN)

13h às 14h30 ESPAÇO
TANZ

Oficina Gratuita- Stomping Dance (Danças Urbanas Prof. Danilo Milky)

13h15 às 14h45 SALA DE
BALLET

Curso - Ballet Clássico Intermediário (Prof. Sergio Marshall | Teresópolis/RJ)

15h às 16h30 SALA DE
BALLET

Curso - Ballet Clássico Avançado (Prof. Patrícia Almeida | Campo Grande/ MS)

14h às 18h PALCO Apresentações Mostra Competitiva (Popular, Étnicas, do ventre, Salão)
Após apresentações PALCO Premiação Mostra Competitiva (Popular, Étnicas, do ventre, Salão)

Após premiação PALCO Feedback com jurados Mostra Competitiva (Popular, Étnicas, do ventre, Salão)
18h às 22h PALCO Apresentações Mostra Competitiva (Danças Urbanas, Jazz, Pop)

Após apresentações PALCO Premiação Mostra Competitiva (Danças Urbanas, Jazz, Pop)
Após premiação PALCO Feedback com jurados Mostra Competitiva (Danças Urbanas, Jazz, Pop)



 

Distribuição de Ingressos 

Todas as apresentações do Tanz Festival de Dança que acontecerão no 
Palco do Teatro e no Espaço Tanz serão gratuitas, com livre acesso para o 
público, respeitando a capacidade da plateia.

Apenas para a Noite de Abertura será feita reserva de ingressos para os 
participantes inscritos no Festival nas Mostras Competitivas e na Mostra 
Infantil Não Competitiva limitado ao número de inscritos.

A reserva de ingressos para a Noite de Abertura deverá ser feita pelo 
responsável de cada escola/grupo via e-mail (tanzfestivaldedanca@gmail.
com) até o dia 25/05, e deverão ser retirados na bilheteria do Teatro no dia 
30/05 até as 19h, uma hora antes do espetáculo. Depois desse horário, os in-
gressos pré reservados não retirados serão distribuídos ao público em geral.

Os ingressos remanescentes serão distribuídos para o público em geral 
na bilheteria do Teatro no dia 30/05, dia do espetáculo, a partir das 14h (até 
dois ingressos por pessoa).

MOSTRA COMPETITIVA

GÊNEROS, MODALIDADES E CATEGORIAS –  MOSTRA COM-
PETITIVA

Gênero:Clássico de Repertório
Modalidades:
 Pas de Deux (Categorias: Junior e Sênior) -tempo da obra
 Solos Masculinos (Categorias: Junior e Sênior) -tempo da obra
 Solos Femininos (Categorias: Junior e Sênior) -tempo da obra

No gênero de Clássico de Repertório deverão ser inscritos ballets escol-
hidos na Lista Oficial de Ballets de Repertório do Festival (Anexo I, pag. 15).

Os Pas de Deux dos Clássicos de Repertório serão apresentados sem 
solos e coda, apenas os Pas de Deux.
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02/06/2018 - (sábado)

Horário Local Programação

08h às 17h FOYER Credenciamento

08h às 09h30 SALA DE

BALLET

Curso - Ballet Clássico Infantil/ Iniciantes e Professores (Prof. Carolina Cox | 

Teresópolis/RJ)

08h às 12h PALCO Ensaio Mostra Competitiva (Clássico Livre)

09h45 às 11h15 SALA DE

BALLET

Curso - Contemporâneo I (Prof. Luiz Roberto | Recife/PE)

10h às 11h ESPAÇO

TANZ

Oficina Gratuita - Dança de Salão(Prof. Demétrio/Larissa)

11h30 às 12h30 ESPAÇO

TANZ

Oficina Gratuita - Misto de Danças Populares (Prof. André Batista)

11h30 às 13h SALA DE

BALLET

Curso - Contemporâneo II (Prof. Wilhelm | Natal/RN)

12h às 14h PALCO Ensaio Mostra Infantil não Competitiva

13h às 14h30 ESPAÇO

TANZ

Oficina Gratuita - Charme Dance (Danças Urbanas Prof. Danilo Milky)

13h15 às 14h45 SALA DE

BALLET

Curso - Ballet Clássico Intermediário (Prof. Sergio Marshall | Teresópolis/RJ)

14:30 às 17:30 ESPAÇO

TANZ

Batalha 1 x 1 de Hip Hop (Break Dance)

15h às 16h30 SALA DE

BALLET

Curso - Ballet Clássico Avançado (Prof. Patrícia Almeida | Campo Grande/ MS)

15h às 17h PALCO Apresentações Mostra Infantil não Competitiva

Após

apresentações

PALCO Entrega de certificados Mostra Infantil não Competitiva

18h às 22h PALCO Apresentações Mostra Competitiva (Clássico Livre)

Após

apresentações

PALCO Premiação Mostra Competitiva (Clássico Livre)

Após premiação PALCO Feedback com jurados Mostra Competitiva (Clássico Livre)

03/06/2018 - (domingo)

Horário Local Programação

08h às 12h FOYER Credenciamento

08h às 12h PALCO Ensaio Mostra Competitiva (Contemporâneo)

10h às 11h ESPAÇO

TANZ

Oficina Gratuita - Dança do Ventre(Prof. Igreti)

11h30 às 12h30 ESPAÇO

TANZ

Oficina Gratuita - Danças Populares Xote e Carimbó(Prof. André Batista)

14h às 18h PALCO Apresentações Mostra Competitiva (Contemporâneo)

Após apresentações PALCO Premiação Mostra Competitiva (Contemporâneo)

Após premiação PALCO Feedback com jurados Mostra Competitiva (Contemporâneo)
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Na modalidade de Pas de Deuxserá avaliado o casal não havendo pos-
sibilidade de partner acompanhante.

Gênero: Clássico Livre
Modalidades:
 Solos (Categorias: Junior e Sênior) - até 3min
 Duos e Trios (Categorias: Junior e Sênior) - até 4min
 Conjuntos - a partir de 04 participantes (Categoria Única) - até 5min
No gênero Clássico Livre as escolhas de música e figurino são livres, 

bem como a criação das coreografias. O uso de pontas é opcional. Duos e 
trios concorrerão entre si.

Gênero:Contemporâneo
Modalidades:
 Solos (Categorias: Junior e Sênior) - até 3min
 Duos e Trios (Categorias: Junior e Sênior) - até 4min
 Conjuntos - a partir de 04 participantes (Categoria Única) - até 5min
 No gênero Contemporâneo as escolhas de música e figurino são 

livres, bem como a criação das coreografias. Duos e trios concorrerão entre si.

Gênero:Danças Populares, Dança do Ventre, Danças Étnicas e 
Dança de Salão

Modalidades:
 Solos (Categorias: Junior e Sênior) - até 3min
 Duos e Trios (Categorias: Junior e Sênior) - até 4min
 Conjuntos - a partir de 04 participantes (Categoria Única) até 5min
 Os gêneros DançasPopulares, Dança do Ventre, Danças Étnicas 

e Dança deSalãoconcorrerão entre si. As escolhas de música e figurino são 
livres, bem como a criação das coreografias. Duos e trios concorrerão entre si.

Gênero:Danças Urbanas, Jazz, Pop
Modalidades:
 Solos (Categorias: Junior e Sênior) - até 3min
 Duos e Trios (Categorias: Junior e Sênior) - até 4min
 Conjuntos - a partir de 04 participantes (Categoria Única) -até 5min
 Os gêneros Danças Urbanas, Jazz e Pop concorrerão entre si. As 

escolhas de música e figurino são livres, bem como a criação das coreogra-
fias. Duos e trios concorrerão entre si.

REGRAS GERAIS PARA MOSTRA COMPETITIVA:

 Todas as coreografias inscritas nos gêneros Clássico 
Livre,Contemporâneo,Danças Urbanas, Jazz, Pop, DançasPopulares, Dança 
do Ventre, Danças Étnicas e Dança de Salão,deverão ter a autorização do 
coreógrafo ou responsável assinada e entregue à produção do festival no ato 
do credenciamento (Anexo II, pag.16).

 Os bailarinos poderão se inscrever em diferentes gêneros e mo-
dalidades.

 Um mesmo(a) bailarino(a) só pode concorrer a um solo em cada 
gênero de dança, não podendo, portanto, concorrer com ele mesmo.

 No clássico de repertório uma escola/grupo só pode inscrever 
uma mesma coreografia uma única vez, não podendo inscrever vários baila-
rinos com a mesma coreografia solo ou pas de deux, devendo variar as core-
ografias inscritas pela mesma escola/grupo.

 Um mesmo casal só poderá concorrer com um pas de deux 
no clássico de repertório não podendo concorrer com ele mesmo. Um(a) 
mesmo(a) bailarino(a) poderá dançar com outro(a) partner.

 Um duo/trio só pode concorrer uma vez em cada gênero de dança 
não podendo concorrer com ele mesmo, exceto se mudar pelo menos um 
membro do elenco.

 Uma mesma escola/grupo poderá inscrever no máximo dois con-
juntos em um mesmo gênero, contanto que o elenco não seja idêntico, mu-
dando pelo menos um membro.

 Categoria Junior: 10 a 14 anos completos até a data do festival.
 Categoria Sênior: a partir dos 15 anos completos até a data do 

festival.
 Não poderá haver inscrição de bailarino SÊNIOR em coreogra-

fias inscritas na categoria JUNIOR.
 É permitida a inscrição de bailarino JUNIOR em coreografias 

inscritas na categoria SÊNIOR, exceto na modalidade solo.
 Em todos os gêneros de dança que tem a modalidade de conjunto 

(Clássico Livre, Contemporâneo, Danças Urbanas, Jazz, Pop, DançasPopu-
lares, Dança do Ventre, Danças Étnicas e Dança de Salão), o conjuntocon-
correrá em uma única categoria, não havendo inscrição e concorrência sepa-
rada entre Junior e Sênior.

PROGRAMAÇÃO – MOSTRA COMPETITIVA

Todas as atividades referentes à Mostra Competitiva serão realizadas no 
palco do Cine Teatro Municipal de Parnamirim.

A ordem das apresentações das mostras competitivas será divulgada de-
pois de finalizado o período das inscrições.

31/05/2018 - (quinta-feira)
Clássico de Repertório
 8h às 12h:Ensaio
 18h às 22h:Apresentações Mostra Competitiva- Clássico de Rep-

ertório
 Após apresentações: premiação
 Após premiação: feedback com jurados

01/06/2018 - (sexta-feira)
Danças Urbanas, Jazz, Pop
 8h -11h:Ensaio
 18h -22h:Apresentações Mostra Competitiva - Danças Urbanas, 

Jazz, Pop
 Após apresentações: premiação
 Após premiação: feedback com jurados
 Danças Populares, Dança do Ventre, Danças Étnicas e Dança de Salão

11h às 14h:Ensaio
 14h às 18h: Apresentações Mostra Competitiva - Danças Popu-

lares, Dança do Ventre, Danças Étnicas e Dança de Salão
 Após apresentações: premiação
 Após premiação: feedback com jurados

02/06/2018 - (sábado)
Clássico Livre
 8h às 12h:Ensaio
 18h às 22h:Apresentações Mostra Competitiva - Clássico Livre
 Após apresentações: premiação
 Após premiação: feedback com jurados

03/06/2018 - (domingo)
Contemporâneo
 8h às 12h:Ensaio
 14h às 18h:Apresentações Mostra -CompetitivaContemporâneo
 Após apresentações: premiação
 Após premiação: feedback com jurados

PREMIAÇÕES – MOSTRA COMPETITIVA
Clássico de Repertório
 Troféus para 1os, 2os e 3oslugares
 Prêmio Especial para o Bailarino Destaque - R$500,00 - Concor-

rido por todas as Modalidades e Categorias
 Prêmio Especial para a Bailarina Destaque - R$500,00 - Concor-

rido por todas as Modalidades e Categorias

Clássico Livre
Troféus para 1os, 2os e 3oslugares
Prêmio Especial para Apresentação Destaque - R$1.000,00 - Concor-

rido por todas as Modalidades e Categorias

Contemporâneo
 Troféus para 1os, 2os e 3oslugares
 Prêmio Especial para Apresentação Destaque - R$1.000,00 - 

Concorrido por todas as Modalidades e Categorias

Danças Populares, Dança do Ventre, Danças Étnicas e Dança de 
Salão(concorrem entre si)

 Troféus para 1os, 2os e 3oslugares
 Prêmio Especial para Apresentação Destaque - R$1.000,00 - 



 
Concorrido por todas as Modalidades e Categorias

Danças Urbanas, Jazz, Pop(concorrem entre si)
 Troféus para 1os, 2os e 3oslugares
 Prêmio Especial para Apresentação Destaque - R$1.000,00 - 

Concorrido por todas as Modalidades e Categorias

INSCRIÇÕES – MOSTRA COMPETITIVA
 As inscrições para a Mostra Competitiva serão feitas através 

de formulário que poderá ser baixado no site da Fundação Parnamirim de 
Cultura:www.funpac.parnamirim.rn.gov.br/tanz ou solicitados através do e-
mail: tanzfestivaldedanca@gmail.com

 O período de inscrições será de 15/04 a 20/05/2018
 As inscrições serão encerradas após atingirem o tempo disponív-

el de apresentações.
 O Responsável pela escola/grupo poderá inscrever quantas core-

ografias desejarusando o seu CPF e observando as regras deste regulamento.
 Será cobrado o valor de R$25,00 por participante inscrito. Em 

caso de desistência, não haverá ressarcimento
 São considerados participantes do Festival o responsávelpela es-

cola/grupo, coreógrafo, acompanhante e bailarino
 O participante poderá se inscrever em quantas coreografias 

desejar,observando as regras deste regulamento, contudo será cobrada ap-
enas uma taxa de inscrição no valor de R$25,00

 O pagamento do valor correspondente à inscrição deverá ser 
feito por meio de transferência bancária ou depósito identificado em conta 
da Fundação Parnamirim de Culturaa ser informada no processo de inscrição

 Não serão aceitos comprovantes de depósitos realizados por 
meio de envelope em caixa eletrônico

 No formulário de inscrição será gerado um demonstrativo com o 
valor a ser pago.

 O comprovante de pagamento deverá ser enviado via e-mail para 
o endereço tanzfestivaldedanca@gmail.com

 A inscrição só terá validade mediante comprovação de pagamento
 É proibida a inscrição de coreografias que utilizem bailarinos nus 

ou trajando apenas tapa sexo, qualquer animal vivo, uso de água, fogo, spray 
ou quaisquer materiais e ou objetos que possam sujar o palco ou atingir a 
plateia

PARTICIPANTES – MOSTRA COMPETITIVA
 Serão inscritos em cada coreografia
 01 Responsável (obrigatório)
 01 Coreógrafo (inscrição opcional)
 Até 02 Acompanhantes (inscrição opcional)
 Bailarinos - elenco da(s)coreografia(s)(obrigatório)
 O Responsável representará a escola/grupo perante a organiza-

ção do Festival
 Somente o responsável estará autorizado a fazer o credenciamen-

to da escola/grupo
 Cabe ao responsávelrepresentar os menores de idade na escola/grupo
 O responsável deve ser maior de idade (a partir de 18 anos)
 O participante poderá se inscrever em quantas coreografias dese-

jar, observando as regras deste regulamento, contudo será cobrada apenas 
uma taxa de inscrição

USO DE IMAGEM – MOSTRA COMPETITIVA
 A inscrição do Participante no Festival autoriza àprodução deste 

evento a utilização de sua imagem, a ser divulgada, transmitida ou emitida, 
retransmitida, distribuída, comunicada ao público, reproduzida, veiculada na 
internet, de forma ampla e irrestrita, em emissoras de rádio e televisão ou por 
quaisquer outros meios editados sem prévio aviso, no Brasil ou no exterior, 
conforme bem lhe aprouver, por tempo indeterminado

 O responsávelpela a escola/grupo deverá entregar no ato do cre-
denciamento a Autorização de Uso de Imagem (Anexo III, pag.17), devida-
mente preenchida e assinada pelos participantes maiores de idade

 Para os menores de idade é necessário preenchimento da autori-
zação de participação e uso de imagem assinada pelo responsável legal e 
entregue no ato do credenciamento. SEM ESTA AUTORIZAÇÃO O 
MENOR NÃO PODERÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL MESMO QUE 
INSCRITO (Anexo IV, pag.18)

CREDENCIAMENTO – MOSTRA COMPETITIVA
 O Credenciamento dos participantes no Festival deverá ser feito 

exclusivamente pelo responsávelpela a escola/grupo no foyer do teatro nos 
seguintes horários:

 31/05/2018 - quinta-feira- 8hàs 17h
 01/06/2018 - sexta-feira- 8hàs 17h
 02/06/2018 - sábado - 8hàs 17h
 03/06/2018 - domingo - 8hàs 12h
 Para o Credenciamento o responsávelpela a escola/grupo deverá 

portar a seguinte documentação:
 Documento oficial de Identificação com foto e CPF
 Lista de coreografias de sua responsabilidade
 Autorizações dos coreógrafos nos gêneros: Clássico 

Livre,Contemporâneo,Danças Urbanas, Jazz, Pop, DançasPopulares, Dança 
do Ventre, Danças Étnicas e Dança de Salão (Anexo II, pag.16)

 Autorização do Uso de Imagem (Anexo III, pag.17)
 Para participantes menores de 18 anos, autorização dos pais ou 

responsável legal para participação no Festival, mediante Autorização de 
Participação e Uso de Imagem (Anexo IV, pag.18)

 Todos os inscritos no festival deverão portar durante todo o even-
to a seguinte documentação:

 Documento de Identificação com foto
 Crachá do Festival
 Com o Crachá do Festival o participante terá acesso ao Teatro para 

o backstage e para as marcações de palco e ensaios no dia de sua apresentação.

MÚSICAS – MOSTRA COMPETITIVA
 Não será permitida a execução de música ao vivo
 As músicas deverão ser enviadas juntamente com o formulário 

de inscrição para o e-mail: tanzfestivaldedanca@gmail.com
 As músicas também deverão estar em CD e em pendrive. Cada 

CD e pendrive contendo a música de uma única coreografia
 Cada CD deverá conter capa com nome do responsável, escola/

grupo, nome da coreografia, gênero, modalidade, categoria e nome dos 
bailarinos (exceto no gênero Grupo)

 Os CDs serão entregues pelo responsávelde cada a escola/grupo 
para o sonoplasta oficial do 3º Tanz Festival de Dança, durante a marcação 
de palco

ILUMINAÇÃO– MOSTRA COMPETITIVA
 Teremos uma estrutura única e fixa de iluminação montada para 

todo o festival, porém iremos atender as seguintes solicitações:
 Na Mostra Competitiva de Clássico de Repertório o responsável 

poderá solicitar a tonalidade da luz geral(branca, âmbar, verde ou azul). Não 
serão utilizados efeitos de focos.

 Nos demais gêneros de dança o responsável poderá solicitar o 
uso de no máximo três dos cinco focos fixos (dois frontais, um central e dois 
ao fundo do palco) e a tonalidade da luz geral(branca, âmbar, verde ou azul).

 As solicitações dos efeitos devem ser feitas somente durante o 
ensaio de palco ao iluminador do Festival.

 Mudanças bruscas de efeitos seguindo o andamento da música 
não serão permitidos.

 As deixas de mudança dos efeitos deverão ser ditas pelo respon-
sável ao iluminador durante a apresentação na housemix.

BACKSTAGE, MARCAÇÃO DE PALCO, COMPETIÇÕES – MOS-
TRA COMPETITIVA

 Ao backstageterão acesso os participantesdo dia (responsável, 
acompanhantes, coreógrafo e bailarinos), todos portando seu crachá do Festival

 O backstage estará disponível para os participantes uma hora 
antes do início das apresentações do gênero em que se apresentarão

 Asmarcações de palco/ensaios acontecerão no período de 8h 
às 14hobedecendoo dia da competição e por ordem de apresentação. Cada 
grupo será informado previamente o seu horário

 O responsável, oacompanhantee o coreógrafo poderão fazer a 
marcação de palco e atuar na housemix. Na housemix poderá ter acesso ap-
enas um participante (responsável, acompanhante ou coreógrafo) por escola/
grupo ou coreografia.

 Serão interrompidas e desclassificadas as apresentações de core-
ografias que utilizem bailarinos nus ou trajando apenas tapa sexo, qualquer 
animal vivo, uso de água, fogo, spray ou quaisquer materiais e ou objetos 
que possam sujar o palco ou atingir a plateia.
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Serão permitidos adereços portados pelos próprios bailarinos durante a 
apresentação, sendo proibido o uso de cenários ou qualquer elemento cênico 
que necessitem montagem e desmontagem antes e depois da apresentação. 
Não haverá tempo extra para este fim.

 

MOSTRA INFANTIL NÃO COMPETITIVA

GÊNEROS E MODALIDADES E CATEGORIAS – MOSTRA INFAN-
TIL NÃO COMPETITIVA

 Gêneros:Clássico Livre, Danças Urbanas, Jazz, Danças Popu-
larese Contemporâneo

 Modalidades:
 Solos (Categoria Infantil 6 a 9 anos) - até 1min
 Duos e Trios (Categoria Infantil 6 a 9 anos)-até 2min
 Conjuntos - a partir de 04 participantes (Categoria Infantil 6 a 9 

anos)-até 3min

atenção:
 Categoria Infantil: 06 a 09 anos completos até a data do festival
 Todas as coreografias inscritas deverão ter a autorização do 

coreógrafo ou responsável assinada e entregue à produção do festival no ato 
do credenciamento (Anexo II, pag.16)

 Os bailarinos poderão se inscrever em diferentes gêneros e mo-
dalidades

 Todos os bailarinos receberão certificado de participação no festival

PROGRAMAÇÃO – MOSTRA INFANTIL NÃO COMPETITIVA
 Todas as atividades referentes à Mostra Infantil não Competitiva 

serão realizadas no palco do Cine Teatro Municipal de Parnamirim.
 A ordem das apresentações da Mostra Infantil não Competitiva 

será divulgada depois de finalizado o período das inscrições.
 02/06/2018 - (sábado)
 12h às 14h:Ensaio
 15h às 17h:Apresentações Mostra Infantil não Competitiva
 Após apresentações: entrega dos certificados

INSCRIÇÕES – MOSTRA INFANTIL NÃO COMPETITIVA
 As inscrições para a Mostra Infantil não Competitiva serão feitas 

através de formulário que poderá ser baixado no site da Fundação Parnamir-
im de Cultura:www.funpac.parnamirim.rn.gov.br/tanz ou solicitados através 
do e-mail: tanzfestivaldedanca@gmail.com

 O período de inscrições será de 15/04 a 20/05/2018
 As inscrições serão encerradas após atingirem o tempo disponív-

el de apresentações
 O Responsável pela escola/grupo poderá inscrever quantas core-

ografias desejarusando o seu CPF
 Será cobrado o valor de R$25,00 por participante inscrito. Em 

caso de desistência, não haverá ressarcimento
 São considerados participantes do Festival o responsávelpela es-

cola/grupo, coreógrafo, acompanhante e bailarino
 O participante poderá se inscrever em quantas coreografias dese-

jar, contudo será cobrada apenas uma taxa de inscrição no valor de R$25,00
 O pagamento do valor correspondente à inscrição deverá ser 

feito por meio de transferência bancária ou depósito identificado em conta 
da Fundação Parnamirim de Culturaa ser informada no processo de inscrição

 Não serão aceitos comprovantes de depósitos realizados por 
meio de envelope em caixa eletrônico

 No formulário de inscrição será gerado um demonstrativo com o 
valor a ser pago.

 O comprovante de pagamento deverá ser enviado via e-mail para 
o endereço tanzfestivaldedanca@gmail.com

 A inscrição só terá validade mediante comprovação de pagamento
 É proibida a inscrição de coreografias que utilizem bailarinos nus 

ou trajando apenas tapa sexo, qualquer animal vivo, uso de água, fogo, spray ou 
quaisquer materiais e ou objetos que possam sujar o palco ou atingir a plateia

PARTICIPANTES – MOSTRA INFANTIL NÃO COMPETITIVA
 Serão inscritos em cada coreografia
 01 Responsável (obrigatório)
 01 Coreógrafo (inscrição opcional)
 Até 02 Acompanhantes (inscrição opcional)
 Bailarinos - elenco da(s) coreografia(s) (obrigatório)

 O Responsável representará a escola/grupo perante a organiza-
ção do Festival

 Somente o responsável estará autorizado a fazer o credenciamen-
to da escola/grupo

 Cabe ao responsávelrepresentar os menores de idade na escola/grupo
 O responsável deve ser maior de idade (a partir de 18 anos)
 O participante poderá se inscrever em quantas coreografias dese-

jar, contudo será cobrada apenas uma taxa de inscrição

USO DE IMAGEM – MOSTRA INFANTIL NÃO COMPETITIVA
 A inscrição do Participante no Festival autoriza àprodução deste 

evento a utilização de sua imagem, a ser divulgada, transmitida ou emitida, 
retransmitida, distribuída, comunicada ao público, reproduzida, veiculada na 
internet, de forma ampla e irrestrita, em emissoras de rádio e televisão ou por 
quaisquer outros meios editados sem prévio aviso, no Brasil ou no exterior, 
conforme bem lhe aprouver, por tempo indeterminado

 O responsávelpela a escola/grupo deverá entregar no ato do cre-
denciamento a Autorização de Uso de Imagem (Anexo III, pag.17), devida-
mente preenchida e assinada pelos participantes maiores de idade

 Para os menores de idade é necessário preenchimento da autori-
zação de participação e uso de imagem assinada pelo responsável legal e 
entregue no ato do credenciamento. SEM ESTA AUTORIZAÇÃO O 
MENOR NÃO PODERÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL MESMO QUE 
INSCRITO (Anexo IV, pag.18)

CREDENCIAMENTO – MOSTRA INFANTIL NÃO COMPETITIVA
 O Credenciamento dos participantes no Festival deverá ser feito 

exclusivamente pelo responsávelpela a escola/grupo no foyer do teatro nos 
seguintes horários:

 31/05/2018 - quinta-feira- 8h às 17h
 01/06/2018 - sexta-feira- 8h às 17h
 02/06/2018 - sábado - 8hàs 13h
 Para o Credenciamento o responsávelpela a escola/grupo deverá 

portar a seguinte documentação:
 Documento oficial de Identificação com foto e CPF
 Lista de coreografias de sua responsabilidade
 Autorizações dos coreógrafos (Anexo II, pag.16)
 Autorização do Uso de Imagem (Anexo III, pag.17)
 Para participantes menores de 18 anos, autorização dos pais ou 

responsável legal para participação no Festival, mediante Autorização de 
Participação e Uso de Imagem (Anexo IV, pag.18)

 Todos os inscritos no festival deverão portar durante todo o even-
to a seguinte documentação:

 Documento de Identificação com foto
 Crachá do Festival
 Com o Crachá do Festival o participante terá acesso ao Teatro para 

o backstage e para as marcações de palco e ensaios no dia de sua apresentação.

MÚSICAS – MOSTRA INFANTIL NÃO COMPETITIVA
 Não será permitida a execução de música ao vivo
 As músicas deverão ser enviadas juntamente com o formulário 

de inscriçãopara o e-mail: tanzfestivaldedanca@gmail.com
 As músicas também deverão estar em CD e em pendrive. Cada 

CD e pendrive contendo a música de uma única coreografia
 Cada CD deverá conter capa com nome do responsável, escola/

grupo, nome da coreografia, gênero, modalidade, categoria e nome dos 
bailarinos (exceto no gênero Grupo)

 Os CDs e o pendriveserão entregues pelo responsávelde cada a 
escola/grupo para o sonoplasta oficial do 3º Tanz Festival de Dança, durante 
a marcação de palco

ILUMINAÇÃO– MOSTRA INFANTIL NÃO COMPETITIVA
 Teremos uma estrutura única e fixa de iluminação montada para 

todo o festival, porém iremos atender as seguintes solicitações:
 O  responsável poderá solicitar o uso de no máximo três dos 

cinco focos fixos (dois frontais, um central e dois ao fundo do palco) e a 
tonalidade da luz geral(branca, âmbar, verde ou azul).

 As solicitações dos efeitos devem ser feitas somente durante o 
ensaio de palco ao iluminador do Festival.

 Mudanças bruscas de efeitos seguindo o andamento da música 
não serão permitidos.

 As deixas de mudança dos efeitos deverão ser ditas pelo respon-
sável ao iluminador durante a apresentação na housemix.



 
BACKSTAGE, MARCAÇÃO DE PALCO, COMPETIÇÕES – MOS-
TRA INFANTIL NÃO COMPETITIVA

 Ao backstageterão acesso os participantesdo dia (responsável, 
acompanhantes, coreógrafo e bailarinos), todos portando seu crachá do Festival

 O backstage estará disponível para os participantes uma hora 
antes do início das apresentações

 Asmarcações de palco/ensaios acontecerão no sábado, 02 de jun-
ho, das 12h às 14h por ordem de apresentação. Cada grupo será informado 
previamente o seu horário

 O responsável, oacompanhantee o coreógrafo poderão fazer a 
marcação de palco e atuar na housemix. Na housemix poderá ter acesso ap-
enas um participante (responsável, acompanhante ou coreógrafo) por escola/
grupo ou coreografia.

 Serão interrompidas as apresentações de coreografias que uti-
lizem bailarinos nus ou trajando apenas tapa sexo, qualquer animal vivo, uso 
de água, fogo, spray ou quaisquer materiais e ou objetos que possam sujar o 
palco ou atingir a plateia.

 Serão permitidos adereços portados pelos próprios bailarinos du-
rante a apresentação, sendo proibido o uso de cenários ou qualquer elemento 
cênico que necessitem montagem e desmontagem antes e depois da apresen-
tação. Não haverá tempo extra para este fim.

 

MOSTRA ESPAÇO TANZ
 A Mostra Espaço Tanz é uma mostra não competitiva aberta para 

todos os gêneros, modalidades e categorias de dança.
 As Apresentações da Mostra Espaço Tanz serão realizadas-

noEspaço Tanz, montado no mezanino do Cine Teatro Municipal de Par-
namirimnos dias:

 31/05/2018 - (quinta)
 15h às 16h30
 01/06/2018 - (sexta)
 10h às 11h30
 A ordem das apresentações da MostraEspaço Tanz será divul-

gada depois de finalizado o período das inscrições.

atenção:
 Não haverá marcação de palco ou ensaio para as apresentações 

da Mostra Espaço Tanz
 Serão interrompidas as apresentações de coreografias que uti-

lizem bailarinos nus ou trajando apenas tapa sexo, qualquer animal vivo, uso 
de água, fogo, spray ou quaisquer materiais e ou objetos que possam sujar o 
espaço ou atingir a plateia

 Serão permitidos adereços portados pelos próprios bailarinos du-
rante a apresentação, sendo proibido o uso de cenários ou qualquer elemento 
cênico que necessitem montagem e desmontagem antes e depois da apresen-
tação. Não haverá tempo extra para este fim

INSCRIÇÕES – MOSTRA ESPAÇO TANZ
 
As inscrições para a Mostra Espaço Tanz não competitiva serão feitas 

através de formulário que poderá ser baixado no site da Fundação Parnamir-
im de Cultura:www.funpac.parnamirim.rn.gov.br/tanz ou solicitados através 
do e-mail: tanzfestivaldedanca@gmail.com

 O período de inscrições será de 15/04 a 20/05/2018
 As inscrições serão encerradas após atingirem o tempo disponív-

el de apresentações
 O Responsável pela escola/grupo poderá inscrever quantas core-

ografias desejarusando o seu CPF
 As inscrições para a Mostra Espaço Tanzserãogratuitas
 São considerados participantes do Festival o responsávelpela es-

cola/grupo, coreógrafo, acompanhante e bailarino
A inscrição só terá validade mediante confirmação enviada pela organi-

zação do festival para o e-mail do responsávelpela escola/grupo
 É proibida a inscrição de coreografias que utilizem bailarinos nus 

ou trajando apenas tapa sexo, qualquer animal vivo, uso de água, fogo, spray ou 
quaisquer materiais e ou objetos que possam sujar o palco ou atingir a plateia

PARTICIPANTES – MOSTRA ESPAÇO TANZ
 Serão inscritos em cada coreografia
 01 Responsável (obrigatório)
 01 Coreógrafo (inscrição opcional)

 Até 02 Acompanhantes (inscrição opcional)
 Bailarinos - elenco da(s) coreografia(s) (obrigatório)
 O Responsável representará a escola/grupo perante a organiza-

ção do Festival
 Somente o responsável estará autorizado a fazer o credenciamen-

to da escola/grupo
 Cabe ao responsávelrepresentar os menores de idade na escola/grupo
 O responsável deve ser maior de idade (a partir de 18 anos)

USO DE IMAGEM – MOSTRA ESPAÇO TANZ
 A inscrição do participante no festival autoriza àprodução deste 

evento a utilização de sua imagem, a ser divulgada, transmitida ou emitida, 
retransmitida, distribuída, comunicada ao público, reproduzida, veiculada na 
internet, de forma ampla e irrestrita, em emissoras de rádio e televisão ou por 
quaisquer outros meios editados sem prévio aviso, no Brasil ou no exterior, 
conforme bem lhe aprouver, por tempo indeterminado

 O responsávelpela a escola/grupo deverá entregar no ato do cre-
denciamento a Autorização de Uso de Imagem (Anexo III, pag. 17), devida-
mente preenchida e assinada pelos participantes maiores de idade

 Para os menores de idade é necessário preenchimento da autori-
zação de participação e uso de imagem assinada pelo responsável legal e 
entregue no ato do credenciamento. SEM ESTA AUTORIZAÇÃO O 
MENOR NÃO PODERÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL MESMO QUE 
INSCRITO (Anexo IV, pag.18)

CREDENCIAMENTO – MOSTRA ESPAÇO TANZ
 O Credenciamento dos participantes no Festival deverá ser feito 

exclusivamente pelo responsávelpela a escola/grupo no foyer do teatro nos 
seguintes horários:

 31/05/2018 - quinta-feira- 8h às 17h
 01/06/2018 - sexta-feira- 8h às 17h
 Para o Credenciamento o responsável pela a escola/grupo deverá 

portar a seguinte documentação:
 Documento oficial de Identificação com foto e CPF
 Lista de coreografias de sua responsabilidade
 Autorizações dos coreógrafos, salvo para o gênero Clássico de 

Repertório (Anexo II, pag.16)
 Autorização do Uso de Imagem (Anexo III, pag.17)
 Para participantes menores de 18 anos, autorização dos pais ou 

responsável legal para participação no Festival, mediante Autorização de 
Participação e Uso de Imagem (Anexo IV, pag.18)

MÚSICAS – MOSTRA ESPAÇO TANZ
 Não será permitida a execução de música ao vivo
 As músicas deverão estar emumpendrive contendo exclusiva-

mente asmúsicasdas coreografias da escola/grupo
 O pendrive será entregue pelo responsávelde cada a escola/grupo 

para o coordenador do Espaço Tanz30 minutos antes da apresentação
 

BATALHA 1 X 1 DE HIP HOP (BREAK DANCE) - ESPAÇO TANZ

A Batalha 1 x 1 de Hip Hop (Break Dance) no Espaço Tanz é uma 
batalha aberta a todos os participantes interessados, de qualquer idade. 

As Inscrições (gratuitas) serão realizadasno local, a partir das 14h30. 
Será realizadanoEspaço Tanz, montado no mezanino do Cine Teatro 

Municipal de Parnamirim no dia:

 02/06/2018 - (sábado)
 14h30 às 17h30

O vencedor receberá um troféu do Festival.

CURSOS TANZ FESTIVAL DE DANÇA

O Festival oferecerá cinco cursos na Sala de Ballet do Cine Teatro Mu-
nicipal de Parnamirimcom professores convidados.

 CURSOS
 QUI 31/05 | SEX 01/06 | SÁB 02/06
 08hàs 09h30 - Ballet Clássico Básico (Infantil) e Professores - 

Carolina Cox | Teresópolis/RJ
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 Curso de Ballet Clássico Básico, para alunos com faixa etária en-
tre 8 e 10 anos, e para professores ouvintes com interesse em aprimorar seus 
conhecimentos no que tange às estruturas e fundamentos da técnica clássica.

 09h45 às 11h15 - Contemporâneo I - Luiz Roberto | Recife/PE
 Curso fundamentado na técnica moderna e New Dance. Aqueci-

mento dividido em blocos que possuem exercícios de chão, em pé e de Pi-
lates para fortalecimento muscular e controle corporal. Centro com um bom 
trabalho de improvisação.

 11h30às 13h - Contemporâneo II - Prof. Wilhelm | Natal/RN
 Curso com referências e princípios de várias técnicas contem-

porâneas explorando a diferenciação de dinâmicas, quedas, suspensões, mu-
danças de níveis(planos), desenvolvendo composições de pequenas frases 
coreográficas com improvisos dirigidos simulando um processo de criação.

 13h15às 14h45 - Ballet Clássico Intermediário - Prof. Sergio 
Marshall | Teresópolis/RJ

 Curso de Ballet Clássico Intermediário que prioriza a correção 
postural associada à limpeza, bem como a ligação entre esses importantes 
elementos para obtenção de uma técnica segura.

 15hàs 16h30 - Ballet Clássico Avançado - Prof. Patrícia Almeida 
| Campo Grande/ MS

 Curso de Ballet Clássico Avançado(com uso de pontas), para 
bailarinos com interesse em aperfeiçoar sua técnica, e conceitos de dança, 
giros, saltos e baterias, elementos da técnica clássica tendo como base os 
métodos da Escola Vaganova.

INSCRIÇÕES – CURSOS
 As inscrições para os cursos serão feitas através de formulário 

que poderá ser baixado no site da Fundação Parnamirim de Cultura:www.
funpac.parnamirim.rn.gov.br/tanz ou solicitados através do e-mail: tanzfes-
tivaldedanca@gmail.com

 O período de inscrições será de 15/04 a 20/05/2018. 
 As inscrições serão encerradas após as vagas serem preenchidas.
 A taxa de inscrição de cada curso será de R$30,00. Em caso de 

desistência, não haverá ressarcimento.
 O pagamento do valor correspondente à inscrição deverá ser 

feito por meio de transferência bancária ou depósito identificado em conta 
da Fundação Parnamirim de Culturaa ser informada no processo de inscrição

 O comprovante de pagamento deverá ser enviado via e-mail para 
o endereço tanzfestivaldedanca@gmail.com

 Não serão aceitos comprovantes de depósitos realizados por 
meio de envelope em caixa eletrônico

 A inscrição só terá validade mediante comprovação de pagamento
 Os cursos terão vagas limitadas que serão preenchidas por ordem 

de inscrição com pagamento comprovado.
 Receberão certificado de participação os alunos inscritos nos cur-

sos que apresentarem o mínimo de 66% de frequência (2 aulas). 
 Os participantes maiores de idade deverão entregar no ato do 

credenciamento a Autorização de Uso de Imagem (Anexo III, pag.17), devi-
damente preenchida e assinada.

 Para os participantes menores de idade é necessário preenchi-
mento da autorização de participação e uso de imagem assinada pelo respon-
sável legal e entregue no ato do credenciamento. SEM ESTA AUTORIZA-
ÇÃO O MENOR NÃO PODERÁ PARTICIPAR DO CURSO MESMO 
QUE INSCRITO (Anexo IV, pag.18).

Solos Femininos
Bela Adormecida - Fada Canário
Bela Adormecida - Fada Cândida
Bela Adormecida -Fada Migué
Bela Adormecida -Fada Miolo de Pão
Bela Adormecida - Princesa Florine

Coppélia -Swanilda
Don Quixote - Cupido
FairyDoll
Giselle - Peasant
Harlequinade
La Fille Mal Gardée - Lise

OFICINASGRATUITAS - TANZ FESTIVAL DE DANÇA

O Festival oferecerá oficinas gratuitas no Espaço Tanz, montado no mezanino do Cine Teatro Municipal de Parnamirim.
As oficinas serão abertas ao público, não haverá inscrição prévia.

QUI 31/05 SEX 01/06 SÁB 02/06 DOM 03/06

10h

às

11h

Soltura de Quadril 

para Bailarinos 

Dança do Ventre

Prof.Nuriel

- Dança de Salão

Prof. Demétrius 
Gonçalves /Larissa 
Lima

Dança do Ventre

Prof. Igrety Cardoso

11h30

às

12h30

Belly Fitness

Dança do Ventre

Prof.Agatha 

Ballet Cardio

Prof. Daniela Flor

Misto de Danças

Danças Populares

Prof. André Batista

Xote e Carimbó

Danças Populares

Prof. André Batista

13h

às

14h30

Hip Hop Dance

Danças Urbanas

Prof. Danilo Milky

Stomping Dance

Danças Urbanas

Prof. Danilo Milky

Charme Dance(Pares)

Danças Urbanas

Prof. Danilo Milky

-

3º TANZ FESTIVAL DE DANÇA 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2018

ANEXO I
Lista Oficial de Ballets de Repertório do Festival

CATEGORIA JUNIOR (10 a 14 anos)



   
Solos Masculinos 

Bela Adormecida - Pássaro Azul
Coppelia -Franz
Giselle - Peasant
Harlequinade - Pierrot
La Fille Mal Gardée - Allain
La Fille Mal Gardée - Colas

Pas de Deux(sem solos e codas)
Bela Adormecida - Chapeuzinho Vermelho
Bela Adormecida - O gato de botas
Bela Adormecida - O Pássaro Azul
La Fille Mal Gardée
Peasant - Pas de Deux
Satanella/Carnaval de Veneza 

CATEGORIA SÊNIOR (a partir de 15 anos)

Solos Femininos 
Bayadère - Gamzatti
Bayadére - Nikiya
Bela Adormecida - Aurora 
Bela Adormecida - Fada Lilás
Bela Adormecida - Fada Violente
Chamas de Paris 
Despertar de Flora - Flora
Diana e Acteon, Diana
Don Quixote - Kitri
Don Quixote - Kitri, O Desafio
Don Quixote - Rainha das Dríades
Esmeralda
Giselle - Giselle
Grand PasClassique
Lago dos Cisnes - Cisne Negro, Odille
Lago dos Cisnes - Odette 
Napoli 
Noite de Valpurgis - Marguerite
O Corsário
O Quebra-Nozes - Fada Açucarada 
O Talisman - Niriti
Paquita - Todas as variações 
Raymonda - Todas as variações

Solos Masculinos
Bayadére - Solor o Ídolo de Bronze 
Bela Adormecida - Desireé
Chamas de Paris 
Diana e Acteon - Acteon
Don Quixote - Basílio
Esmeralda 
Giselle - Albrecht
Grand PasClassique
Lago dos Cisnes - Ziegfried
Napoli 
Noite de Valpurgis - Pan
O Corsário 
O Quebra Nozes - Príncipe 
O Talisman - Noureddin
O Talisman - Vayou
Pas de Deux (sem solos e codas)
Águas Primaveris
Bela Adormecida - Aurora e Desirée
Don Quixote 
Giselle 
GrandPasClassique
Lago dos Cisnes - Cisne Negro 
O Corsário 
O Quebra Nozes
O Quebra Nozes - Fada Açucarada
O Talisman

3º TANZ FESTIVAL DE DANÇA 30 DE MAIO 
A 03 DE JUNHO DE 2018

ANEXO II
Autorização do Coreógrafo

Eu, _______________________________,___________________ 
 (Nome do coreógrafo)  ( Nome Artístico)

__________________, ______________________, __________________ 
      (Nacionalidade)      (Documento Identidade                   (CPF)

Autor da coreografia: ____________________________________ 
                              (Nome da coreografia)

Interpretada pela escola/grupo ou bailarino: _________________________
____________________________________________________________ 

 (Nome da escola/grupo ou bailarino)

Localizado em: _________________________________________ 
                             (Nome da cidade/estado)

Responsável____________________________,_______________ 
   (Nome do Responsável pela escola/grupo ou bailarino)  (CPF)

Declaro para os devidos fins que permito a apresentação da coreografia 
supracitada, no 3º TANZ Festival de Dança, que acontecerá no período de 
30 de maio a 03 de junho de 2018. 

___________________________, ______/______/______.
Local/data

___________________________________________________
Assinatura do coreógrafo

 

3º TANZ FESTIVAL DE DANÇA 30 DE MAIO 
A 03 DE JUNHO DE 2018

ANEXO III
Declaração de participação e cessão gratuita de direito de uso de ima-
gem para utilização em material publicitário impresso e audiovisual

(para maiores de idade)

Nós, abaixo assinados e identificados, autorizamos a utilização da nossa 
imagem sem prévio aviso, no Brasil ou no exterior, sendo esta cessão feita 
em caráter gratuito (sem pagamento de qualquer contraprestação ou cachê) 
e por prazo indeterminado. Temos plena ciência que o material poderá ser 
apresentado de forma ampla e irrestrita tanto interna quanto externamente 
em eventos de quaisquer naturezas e abrangências, em emissoras de rádio e 
televisão, inclusive na rede mundial de computadores (internet), em mate-
rial publicitário impresso e audiovisual ou quaisquer outros meios editados 
resguardada a utilização lícita que tenha estrita relação com os interesses in-
stitucionais e estratégicos do Tanz Festival de Dança e entidades ao mesmo 
coligadas. 

Da mesma forma declaramos conhecer e concordar plenamente com a 
programação e regulamento do 3º TANZ Festival de Dança, a ser realizado 
no período de 30 de maio a 03 de junho de 2018, no Cine Teatro Municipal 
de Parnamirim, situado na cidade de Parnamirim/RN.

___________________________, ______/______/______.
Local/data
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3º TANZ FESTIVAL DE DANÇA 30 DE MAIO 
A 03 DE JUNHO DE 2018

ANEXO IV
Autorização para participação e uso de imagem de menor

Na qualidade de responsável legal, autorizo o menor abaixo a participar 
do 3º Tanz Festival de Dança, a ser realizado no período de 30 de maio a 03 
de junho, no Cine Teatro Municipal de Parnamirim, situado na cidade de 
Parnamirim/RN.

Declaro conhecer e concordar plenamente com a programação e o regu-
lamento do referido evento, responsabilizando-me civil, administrativa e 
criminalmente pela participação e adequação do menor abaixo referido às 
normas do regulamento deste evento, assim como também autorizo a utili-
zação da sua imagem sem prévio aviso, no Brasil ou no exterior, sendo esta 
cessão feita em caráter gratuito (sem pagamento de qualquer contraprestação 
ou cachê) e por prazo indeterminado. Tenho plena ciência que o material 
poderá ser apresentado de forma ampla e irrestrita tanto interna quanto ex-
ternamente em eventos de quaisquer naturezas e abrangências, em emissoras 
de rádio e televisão, inclusive na rede mundial de computadores (internet), 
em material publicitário impresso e audiovisual ou quaisquer outros meios 
editados resguardada a utilização lícita que tenha estrita relação com os in-
teresses institucionais e estratégicos do Tanz Festival de Dança e entidades 
ao mesmo coligadas.

QUALIFICAÇÃO DO MENOR
Nome:  
Data de nascimento: ______________________ CPF: __________ 
Nome do pai:__________________________________________  
Nome da mãe: _________________________________________
Endereço:_____________________________________________
Cidade: _______________________________________________
Telefones para contato: __________________________________ 
E-mail: _______________________________________________ 
Parentesco com o responsável legal: ________________________ 

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL
Nome: _______________________________________________ 
Data de nascimento: ______________________CPF: __________ 
Endereço: _____________________________________________
Cidade: _______________________________________________ 
Telefones para contato: __________________________________ 
E-mail: _______________________________________________ 

___________________________, ______/______/______.
Local/data

______________________________________________________
Assinatura do Responsável (pai, mãe, tutor, responsável)

AVISO
SEMAS

RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, representado 
neste ato pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
torna público, para conhecimento de todos os interessados, o resultado do 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, segundo 
descrito no edital, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93.

A referida chamada pública para imóveis no bairro de Parque passagem 
de Areia, se fez presente apenas a senhora Michelle de Oliveira Maia, pro-
prietária do imóvel localizado na Rua Severino Gomes de Castro, s/n, Pas-
sagem de Areia, Parnamirim/RN, CEP 59.145-570.

. 
Parnamirim, 27 de março de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social

AVISO
SEMUT

INTIMAÇÃO 

Pela presente, ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados 
para, querendo, comparecer à Sessão do Conselho Municipal de Contribuin-
tes, a ser realizada dia 04 de abril de 2018, a partir das 13:30h horas, na sala 
de reuniões da Secretaria Municipal de Tributação, situada na Rua Cícero 
Fernandes Pimenta, 312, Santos Reis; quando constará da pauta de julga-
mento dessa sessão:

PROCESSO Nº.: 2016.004639-9 – AUTO DE INFRAÇÃO 
RECORRIDA: EDITORA TRIBUNA DE PARNAMIRIM (RECURSO 
EX-OFFÍCIO)
CNPJ Nº.: 06.049.544/0001-24
END.: RUA: JOVINO PEREIRA DA SILVA, 203 - VALE DO SOL - PAR-
NAMIRIM/RN 
CEP: 59.143-220
TELEFONE: (  )
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
RELATOR: MIRABEAU BATISTA DE MORAIS JÚNIOR

PROCESSO Nº.: 2016.007572-0 – FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS
RECORRENTE: DROGARIA DAS DUNAS (RECURSO VOLUNTÁRIO)
CNPJ Nº.: 12.744.413/0002-40
END.: RUA: RUA: ALTO DA BOA VISTA, 526 - PONTA NEGRA - NA-
TAL/RN 
CEP: 59.090-310
TELEFONE: (  )
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
RELATOR: LUIS PAULO SILVA DOS SANTOS

PROCESSO Nº.: 2016.004478-7 – RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇA-
MENTO
RECORRIDO: FRANCISCO ROBSON DA COSTA LIMA (RECURSO 
EX-OFFÍCIO)
CPF Nº.: 702.614.664-53 
END.: RUA: SÃO MATEUS, 263 - EMAÚS - PARNAMIRIM/RN 
CEP: 59.148-826
TELEFONE: (  )
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
RELATORA: KARYNE MEYBEL DANTAS DE MEDEIROS

PROCESSO Nº.: 2014.016601-1 – REVISÃO DE IPTU
RECORRIDA: JOSEFA TEIXEIRA DA SILVA (RECURSO EX-OFFÍCIO)

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________

Nome:____________________________________CPF: _________________________Ass.: _________________________



 
CPF Nº.: 275.593.604-59
END.: AV: PAULO AFONSO, 382 - SANTOS REIS - PARNAMIRIM/RN  
CEP: 59.141-210
TELEFONE: (  )
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
RELATORA: KARYNE MEYBEL DANTAS DE MEDEIROS

Na oportunidade, as partes poderão participar nas discussões por si, por 
seus representantes legais ou por intermédio de advogado habilitado, com o 
devido instrumento particular de procuração, conforme art. 653 e seguintes 
do Código Civil/2002. Podendo, se assim preferir, fazer sustentação oral de 
suas alegações, pelo prazo não excedente de 10 minutos.

 Obs: Para ciência das partes, faz-se constar que os julgamentos 
não realizados na data aprazada efetuar-se-ão nas sessões subsequentes.

 
Secretaria do Conselho Municipal de Contribuintes Municipais, 

em Parnamirim, 23 de março de 2018.
                                                  

 IARA EUNICE BATISTA ROCHA
Secretária/CMC/RN

EXTRATO
SEARH

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2018  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2017

Espécie: Ata de Registro de Preços. Objeto: Formação de registro de 
preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura aquisição de medica-
mentos de Farmácia Básica para atender as necessidades das Unidades 
Básicas de Saúde. Vigência: 08/03/2018 a 08/03/2019; Modalidade de Lici-
tação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 47/2017; Processo nº 
376417/2017; Contratada: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI EPP; Lote 57 no valor global de R$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, 
trezentos e sessenta reais) - Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/2013 e Lei 
nº 10.520/2002. Signatários: Fábio Sarinho Paiva - Secretário Municipal 
de Administração e dos Recursos Humanos e Isabel Cristina Rosa Mon-
teiro pela empresa.

EXTRATO
GACIV

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN E 
A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE-CAERN, em conformidade com a Lei Federal 
nº11.445/207, o Decreto federal nº7.217/2010, a Lei Estadual nº9.349/2010, 
a Lei Ordinária Municipal nº1.875/2018, firmam o CONTRATO DE PRO-
GRAMA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE 

PARNAMIRIM/RN. O presente Contrato do Programa vigorará pelo prazo 
de 25 (vinte e cinco) anos, a partir da publicação de seu extrato no Diário 
Oficial do Município.

Natal/RN, 28 de março de 2018.

 ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
 Prefeitura Municipal 

 ANTON CARLOS GONDIM SAFIEH
 Diretor de Planejamento e Finanças no exercício da Presidência

MARIA HELENA BEZERRA CORTEZ DE FREITAS
Diretora Comercial e de Atendimento 

EXTRATO
SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2018 – CONTRATANTES: 
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A EMPRESA MBF 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME – CNPJ: 
17.328.862/0001-40  –  OBJETO: Serviços de manutenção nas unidades 
que compõem  o Sistema Educacional do Município de Parnamirim, em 
diversos bairros, Parnamirim/RN. VALOR: R$ 2.854.050,19 (dois milhões, 
oitocentos e cinquenta e quatro mil, cinquenta reais e dezenove centavos) - 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias. MODALI-
DADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 002/2017 – DOTAÇÃO 
FINANCEIRA: FONTE DE RECURSOS: 161 – Recursos Próprios Vincu-
lados à Educação; UNIDADE: 02.061 – Secretaria Municipal de Educação; 
FUNÇÃO: 12 – Educação; SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental; 
AÇÃO: 2.142 – Manutenção e melhorias das Escolas de Ensino Fundamen-
tal; PROGRAMA: 010 – Ensino Fundamental de Qualidade; ELEMENTO: 
44.90.51 – Obras e Instalações. FONTE DE RECURSOS: 161 – Recursos 
Próprios Vinculados à Educação; UNIDADE: 02.061 – Secretaria Munici-
pal de Educação; FUNÇÃO: 12 – Educação; SUBFUNÇÃO: 365 –  Edu-
cação Infantil; AÇÃO: 2.143 – Manutenção e melhorias dos Centros Infan-
tis –; PROGRAMA: 011 – Educação Infantil de Qualidade; ELEMENTO: 
44.90.51 – Obras e Instalações. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores.   

Parnamirim/RN, 12 de março de 2018.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO
SESAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 047/2018 – CONTRATANTES: 
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA FLAGUE CONSTRUÇÕES 
LTDA  – CNPJ: 41.000.977/0001-96  –  OBJETO: Serviços de reforma 
e ampliação da Maternidade Divino Amor – Local: Rua Tenente Medei-
ros, s/n, Centro – Parnamirim/RN. PRAZO DE VIGÊNCIA: 300 (trezen-
tos) dias. VALOR: R$ 1.340.301,82 (um milhão, trezentos e quarenta mil, 
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LOTE ESPECIFICAÇÕES
DOS PRODUTOS 

QUANTIDADE UNIDADE MARCA VALOR
UNIT.
 (R$)

57 Ácidos Graxos, Lecit
soja vit. A Vit e loção

200ml, cx c/50Fr.

12.000 FR DERMAEX
3,78
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trezentos e um reais e oitenta e dois centavos) dias. MODALIDADE DE 
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA n° 005/2017 – DOTAÇÃO FINAN-
CEIRA: FONTE DE RECURSOS: 151 – Recursos Próprios vinculados a 
Saúde; UNIDADE: 02.051 – Secretaria Municipal de Saúde; FUNÇÃO: 10 
– Saúde; SUBFUNÇÃO: 122 – administração Geral; AÇÃO: 2.149 – Ma-
nutenção da Maternidade do Divino Amor; PROGRAMA: 002 – Moderniza-
ção e Suporte Administrativo; ELEMENTO: 44.90.51 – Obras e Instalações. 
FONTE DE RECURSOS: 201 – Receita do SUS; UNIDADE: 02.052 – Fun-
do Municipal de Saúde; FUNÇÃO: 10 – Saúde; SUBFUNÇÃO: 301 – At-

enção Básica; AÇÃO: 1.036 – Investimento – Manutenção/ Reforma das 
atuais Unidades de Saúde; PROGRAMA: 017 – Atenção Básica em Saúde; 
ELEMENTO: 44.90.51 – Obras e Instalações. FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.   

Parnamirim/RN, 12 de março de 2018.

JOÃO ALBERICO FERNANDES ROCHA
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REG-
ISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017, originada no Processo de Licitação 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017. Objeto: Contratação de em-
presa para fornecimento de forma parcelada de gêneros alimentícios 
para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Parnamirim/RN. 
Vigência: 27/12/2017 a 26/12/2018. A Câmara Municipal de Parnamirim/
RN, através da Diretoria Administrativa e Financeira, para fins de atendi-
mento do § 2º, do Art. 15, da Lei n° 8.666/93, torna público, que não houve 

alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente 
ata, conforme especificações abaixo. 

Parnamirim, 28 de março de 2018

HANILTON KLEIBER PEREIRA
Diretor Administrativo e Financeiro.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

EXTRATOS
CÂMARA

Fornecedor: C&M GOMES SERV. E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 

CNPJ: 17.772.184/0001-00 Email: cmgomestour@gmail.com Telefone: (84) 99607-3474

Endereço: RUA JOÃO CRISTIANO LIMA, 160 , LINDA FLOR, ASSU/RN, CEP: 59650-000 

Representante: AMANDA ILUSKA GOMES DE FARIAS - CPF: 090.629.444-42

Item Descrição Marca
Unidade
Medida

Quant.
Preço

Unit.(R$)
Vlr.

Total(R$)

1 0000687 - Café torrado e moído de primeira
qualidade, com selo de pureza ABIC, 
embalado à vácuo, acondicionado em 
embalagem metalizada com 250g.

KIMIMO UND 1600,00 5,190 8.304,00

2 0000688 - Açúcar cristal, branco, sacarose 
de cana de açúcar, pacote com 1 kg, 
validade mínima de 12 (doze) meses – 
informações adicionais de 1ª qualidade.

ALEGRE UND 1000,00 2,140 2.140,00

4 0000690 - Biscoito Salgado deve estar 
inteiro e firme, sem pó branco solto no 
pacote e com aspecto crocante. O produto 
deverá ter como ingredientes básicos; 
farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar e sal. 
Deverá conter a informação contêm gluten e
0% de gordura trans. o prazo de validade 
deverá está expresso na embalagem 
primária e deve ter validade mínima de 06 
(seis) meses, o produto deverá ter registro 
no cadastro nacional de pessoa jurídica 
(CNPJ). A embalagem primária: embalagem
plástica de polietileno com dupla proteção 
de 400g com identificação do produto e 
marca do fabricante, de acordo com a 
legislação pertinente. 

ESTRELA UND 500,00 3,080 1.540,00

Valor Global: R$ 11.984,00, (onze mil, novecentos e oitenta e quatro reais).



  

Fornecedor: IMPEVAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

CNPJ: 70.152.095/0001-44 Email: GRUPO@TREVOECIA.COM.BR Telefone: (84) 3663-7086 

Endereço: RUA ITAPUI, 48 , LAGOA AZUL, NATAL/RN, CEP: 59.135-270 

Representante: LAYSE SOUZA MAIA - RG: 2119907/SSP RN 

Item Descrição Marca
Unidade
Medida

Quant.
Preço

Unit.(R$)
Vlr. Total(R$)

3 0000689 - Biscoito doce deve estar inteiro e firme, sem
pó branco solto no pacote e com aspecto crocante. O
produto deverá ter como ingredientes básicos; farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura

vegetal, açúcar e sal. Deverá conter a informação
contêm gluten e 0% de gordura trans. o prazo de

validade devera está expresso na embalagem primária e
deve ter validade mínima de 06 (seis) meses, o produto

deverá ter registro no cadastro nacional de pessoa
jurídica (CNPJ). A embalagem primária: embalagem
plástica de polietileno com dupla proteção de 400g

com identificação do produto e marca do fabricante, de
acordo com a legislação pertinente.

ESTRELA UND 500,00 3,100 1.550,00

9 0000695 - Chá alimentação, tipo Cidreira, uso
alimentação, tipo saché caixa com no mínimo 10

saquinhos; peso líquido mínimo 10g. Validade mínima:
12 (doze) meses no ato da entrega.

MARATÁ UND 300,00 1,800 540,00

10 0000696 - Canela em pó. Proveniente de cascas sãs,
limpas e secas, em forma de pó fino, acondicionado em
saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado

herméticamente e limpo.

KI PUREZA UND 300,00 1,000 300,00

13 0000700 - Polpa de fruta congelada sabor Goiaba pct c/
400 g

CHAPINHA UND 200,00 3,250 650,00

14 0000701 - Polpa de fruta congelada sabor Manga pct c/
400 g 

CHAPINHA UND 200,00 3,230 646,00

15 0000702 - Polpa de fruta congelada sabor Maracujá pct
c/ 400 g

CHAPINHA UND 200,00 7,500 1.500,00

17 0000704 - Polpa de fruta congelada sabor Mangaba pct
c/ 400 g

CHAPINHA UND 200,00 5,650 1.130,00

18 0000705 - Polpa de fruta congelada sabor Uva pct c/
400 g

CHAPINHA UND 200,00 5,800 1.160,00

EXTRATO DA 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REG-
ISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017, originada no Processo de Licitação 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017. Objeto: Contratação de em-
presa para fornecimento de forma parcelada de gêneros alimentícios para 
suprir as necessidades da Câmara Municipal de Parnamirim/RN. Vigência: 
27/12/2017 a 26/12/2018. A Câmara Municipal de Parnamirim/RN, através 
da Diretoria Administrativa e Financeira, para fins de atendimento do § 2º, 
do Art. 15, da Lei n° 8.666/93, torna público, que não houve alteração de 

valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente ata, conforme 
especificações abaixo. 

Parnamirim, 28 de março de 2018. 

HANILTON KLEIBER PEREIRA 
Diretor Administrativo e Financeiro.

EXTRATO DA 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REG-
ISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017, originada no Processo de Licitação 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017. Objeto: Contratação de em-
presa para fornecimento de forma parcelada de gêneros alimentícios para 
suprir as necessidades da Câmara Municipal de Parnamirim/RN. Vigência: 
27/12/2017 a 26/12/2018. A Câmara Municipal de Parnamirim/RN, através 
da Diretoria Administrativa e Financeira, para fins de atendimento do § 2º, 
do Art. 15, da Lei n° 8.666/93, torna público, que não houve alteração de 

valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente ata, conforme 
especificações abaixo.

Parnamirim, 28 de março de 2018.

HANILTON KLEIBER PEREIRA
Diretor Administrativo e Financeiro.

22 – DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 29 DE MARÇO DE 2018

Valor Global: R$ 7.476,00, (sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais ).
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Fornecedor: RADIANY F MALHEIRO ME 

CNPJ: 21.565.342/0001-29 Email: rmcomercioeservicos2014@outlook.com Telefone: (84) 98808-0976

Endereço: PADRE OLIVEIRA ROLIM, 267 , LIBERDADE, Parnamirim/RN, CEP: 59155-600 

Representante: RADIANY FERNANDES MALHEIRO - RG: 002.385.194 SSP/RN 

Item Descrição Marca
Unidade
Medida

Quant.
Preço Unit.

(R$)
Vlr. Total(R$)

16 0000703 - Polpa de fruta congelada sabor
Tangerina pct c/ 400 g

NORDESTE
FRUIT

UND 200,00 5,300 1.060,00

19 0000706 - Polpa de fruta congelada sabor
Morango pct c/ 400 g

NORDESTE
FRUIT

UND 200,00 8,800 1.760,00

Valor Global: R$ 2.820,00, (dois mil, oitocentos e vinte reais).

EXTRATO DA 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REG-
ISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017, originada no Processo de Licitação 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017. Objeto: Contratação de em-
presa para fornecimento de forma parcelada de gêneros alimentícios para 
suprir as necessidades da Câmara Municipal de Parnamirim/RN. Vigência: 
27/12/2017 a 26/12/2018. A Câmara Municipal de Parnamirim/RN, através 
da Diretoria Administrativa e Financeira, para fins de atendimento do § 2º, 
do Art. 15, da Lei n° 8.666/93, torna público, que não houve alteração de 

valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente ata, conforme 
especificações abaixo. 

Parnamirim, 28 de março de 2018. 

HANILTON KLEIBER PEREIRA 
Diretor Administrativo e Financeiro.

Fornecedor: RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME 

CNPJ: 24.114.994/0001-35 Email: riograndensecomercio@hotmail.com Telefone: (84) 3345-3003

Endereço: AVENIDA APUCARANA, 489 , POTENGI, NATAL/RN, CEP: 59124-000 

Representante: JEFFERSON RÊGO PEREIRA - CPF: 100.321.604-88

Item Descrição Marca
Unidade
Medida

Quant.
Preço
Unit.
(R$)

Vlr.
Total(R$)

5 0000691 - Leite líquido integral, pasteurizado pelo sistema
UHT (Ultra Hightemperature), longa vida. A data de

fabricação e de validade deverá esta expresso na
embalagem primária, devendo ter validade mínima de 03

(três) meses. O produto deverá ter registro no cadastro
nacional de pessoa jurídica (cnpj) e no ministério da

agricultura e deve ter o carimbo do SIG (ou SIE) e registro
no DISPOA (ou NIPOA ou NUDIA). A embalagem
primaria deve conter as informações nutricionais.

embalagem primária: embalagem Tetra BriK de IL com
identificação do produto e marca do fabricante, de acordo

com a legislação pertinente. 

ELEGE UND 500,00 3,400 1.700,00

6 0000692 - Margarina com sal 500 g, a base de: óleos
vegetais líquidos e hidrogenados / água / sal / leite em pó

reconstituído / Vit. A (15 000 UI/kg) / beta caroteno, aroma
de manteiga idêntico ao natural / corante natural de urucum

/ cúrcuma, embalado em potes plásticos, fechados, e
proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial.

ADORITA UND 100,00 3,700 370,00

7 0000693 - Chá alimentação, tipo Boldo, uso alimentação,
tipo saché caixa com no mínimo 10 saquinhos; peso líquido
mínimo 10g. Validade mínima: 12 (doze) meses no ato da

entrega.

MARATÁ UND 300,00 1,800 540,00

8 0000694 - Chá alimentação, tipo Erva Doce, uso
alimentação, tipo saché caixa com no mínimo 10

saquinhos; peso líquido mínimo 10g. Validade mínima: 12
(doze) meses no ato da entrega.

MARATÁ UND 300,00 2,200 660,00

11 0000698 - Polpa de fruta congelada sabor Ameixa pct c/
400 g 

DELIÍCIA
DA FRUTA

UND 200,00 7,300 1.460,00

12 0000699 - Polpa de fruta congelada sabor Cajá pct c/ 400 g DELÍCIA
DA FRUTA

UND 200,00 4,800 960,00

Valor Global: R$ 5.690,00, (cinco mil, seiscentos e noventa reais ).


