
  

PORTARIA N° 019, de 12 de Junho, de 2018.

O GABINETE CIVIL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, Resolve:

Art. 1° Designar o servidor DARIO CÂNDIDO DE MEDEIROS, ma-
trícula N° 9333, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de 
Gestor dos Contratos abaixo listados, celebrados pela Prefeitura Municipal 
de Parnamirim, através do Gabinete Civil:

Art. 2° O Gestor dos Contratos possui competência para:
 a) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que 

foi pactuado;
	 b)	Sugerir	eventuais	modificações	contratuais;
 c) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço, se for o caso, 

subsidiado	pelas	anotações	do	fiscal	do	contrato	respectivo;
 d) Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de 

todas as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do Fiscal do Con-
trato, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a 
inexecução parcial ou total do contrato nos termos dos arts. 77 e 78, e atendi-
dos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor 
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

 a) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
 b) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
	 c)	Possuir	condição	que	enseje	conflito	de	interesses	que	impor-

tem em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 4° A atribuição do Gestor do(s) Contrato(s) não será remunerada, 

nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos a 1º de abril de 2018.

WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO FRANÇA
Secretário Chefe do Gabinete Civil

PORTARIA N° 020, de 12 de junho, de 2018.

O SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE CIVIL, 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 DANIEL RANGEL DA SILVA SÁ, matrí-
cula N° 21679 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de 
Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeitura Municipal de 
Parnamirim/RN, por intermédio do Gabinete Civil – GACIV:

Art. 2° 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;
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PORTARIAS
GACIV

CONTRATO EMPRESA CONTRATADA OBJETO

001/2016

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO

GRANDE DO NORTE - UFRN

CNPJ: 24.365.710/0001-83 

ESTABELECER AS BASES DE UMA

COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE PERMITA, NO

ÂMBITO DO PoP-RN E DO CENTRO DE

OPERAÇÕES DA REDE GIGANATAL,

FORNECER O SUPORTE ADMINISTRATIVO E

TÉCNICO NECESSÁRIO PARA PROVER

MEIOS E SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE NA

ÁREA DE REDES DE COMPUTADORES,

NOTADAMENTE NA MANUTENÇÃO E

OPERAÇÃO DO ACESSO DAS ESCOLAS

MUNICIPAIS ATENDIDAS PELA REDE

GIGAMETRÓPLOLE. 

CONTRATO EMPRESA CONTRATADA OBJETO

001/2016

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO

NORTE - UFRN

CNPJ: 24.365.710/0001-83 

ESTABELECER  AS  BASES  DE  UMA

COOPERAÇÃO  TÉCNICA  QUE

PERMITA, NO ÂMBITO DO PoP-RN E

DO  CENTRO  DE  OPERAÇÕES  DA

REDE  GIGANATAL,  FORNECER  O

SUPORTE  ADMINISTRATIVO  E

TÉCNICO  NECESSÁRIO  PARA

PROVER  MEIOS  E  SERVIÇOS  DE

CONECTIVIDADE  NA  ÁREA  DE

REDES  DE  COMPUTADORES,

NOTADAMENTE  NA MANUTENÇÃO

E  OPERAÇÃO  DO  ACESSO  DAS

ESCOLAS  MUNICIPAIS  ATENDIDAS

PELA REDE GIGAMETRÓPLOLE. 
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 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 exe-
cutado 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 Chefe de Gabinete  informado de todas as ocorrências 
relativas ao contrato, para adoção do procedimento 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. 4° Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a 1º de abril de 2018.

WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO FRANÇA 
Secretário Chefe do Gabinete Civil

PORTARIA Nº. 0636, de 15 de junho 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, HUDSON RUFINO DOS SANTOS de exercer o 
cargo em comissão de Coordenador de Administração e Finanças, lotado no 
Gabinete Civil – GACIV. 

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0637, de 15 de junho, de 2018.

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

RESOLVE:

Art.1º. Designar a servidora Karina Regina Nunes Barros Carlos, Mat. 1807, 
para responder pelo Comitê de Acompanhamento e Fiscalização de Compras, 
Obras e Serviços – COAFI, do Gabinete Civil - GACIV, até ulterior deliberação.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIAS
SEMAS

PORTARIA N° 034/2018

SEMAS, 15 de junho de 2018.

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

RESOLVE:
Art. 1° Designar o servidor JORGE DUÓ COSTA CHAVES, matrí-

cula N° 10968 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de 
Gestor da adesão á Ata de Registro de Preço abaixo listado, celebrados pela 
Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de As-
sistência Social – SEMAS:

Art. 2º O Gestor do contrato possui competência para: 
 a) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que 

foi pactuado;
	 b)	Sugerir	eventuais	modificações	contratuais;
 c) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o 

caso,	subsidiado	pelas	anotações	do	fiscal	do	contrato	respectivo;
 d) Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à 

alteração no projeto, prorrogação dos prazos, a publicação dos extratos, a 
verificação	da	manutenção	das	condições	de	habilitação,	informar	dotações	
orçamentárias	entre	demais	providências	afins;

 e) Manter a secretária da respectiva pasta informando de todas as 
ocorrências	relativas	ao	contrato,	com	o	auxílio	do	fiscal	do	contrato,	para	
adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecu-
ção 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. 

Adesão nº Empresas Objeto

001/2018 JB DE SOUZA JUNIOR

ME, inscrito no CNPJ n°

03.550.465/0001/-04

aquisição futura e eventual

no fornecimento de 

materiais diversos para 

atender as necessidades da

Secretaria Municipal de 

Assistência Social na 

manutenção de diversos 

setores subordinados a 

SEMAS.
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Art.3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor 
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

 a) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
 b) Figurar como pregoeiro ou ser membro da comissão de licitação;
	 c)	Possuir	condições	que	enseje	conflito	de	interesses	que	impor-

tem em óbice à designação como Fiscal de Contrato. 

Art.4° A atribuição do Gestor do(s) Contrato (s) não será remunerada, 
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social

PORTARIA N° 035/2018 

SEMAS, 15 de junho de 2018.

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

RESOLVE:

Art. 1° Designar o servidor RAFAEL WELLINGTON GONDIM, ma-
trícula N° 16.101 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de 
Fiscal da adesão à Ata abaixo listado, celebrados pela Prefeitura Municipal de 
Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS:

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

garantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas;
 b) 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;

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

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

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

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

 g) Rejeitar, no todos ou em parte, serviço ou fornecimento execu-
tado em desacordo com o Contrato;

 h) 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;

 i) Manter a Secretária Municipal de Assistência Social informada 
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimen-
to 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.3° A atribuição do Fiscal de Contrato não será remunerada. 

Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social

PORTARIAS
SESAD

PORTARIA N° 070/2018 –  SESAD

Parnamirim/RN, em 06 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais, e:

 CONSIDERANDO o Despacho exarado pelo Procurador-Geral 
do Município PROGE, no bojo do processo n° 393457/2017;

 CONSIDERANDO o mandamento legal do Art. 78, XIV, da Lei 
Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Suspender, a partir desta data, a execução do contrato n° 
063/2017, celebrado entre a SESAD e a empresa PROMÉDICA COMÉR-
CIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, através de Inexigibilidade de 
Licitação n° 017/2017, até aferição da vantajosidade dos preços praticados, 
a cargo da Comissão Orçamentista Permanente – COP/SEARH.

Art. 2° Confirmada	a	vantajosidade	dos	preços	praticados	no	referidos	
contrato, conforme artigo anterior, e havendo deferimento da continuidade 
da execução do contrato pela PROGE, o prazo de suspensão será automati-
camente devolvido e o cronograma de execução será prorrogado automatica-
mente por igual tempo, nos termos do § 5º do art. 79, Lei Federal n° 8.666/93.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Adesão nº Empresa Objeto 

01/2018

JB DE SOUZA

JUNIOR ME, inscrito

no CNPJ n°

03.550.465/0001/-04

Aquisição futura e eventual 

no fornecimento de materiais 

diversos para atender as 

necessidades da Secretaria 

Municipal de Assistência 

Social na manutenção de 

diversos setores subordinados

a SEMAS.
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PORTARIAS
SESDEM 

PORTARIA Nº 034, DE 15 DE JUNHO 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 o recebimento de BOLETIM DE OCOR-
RÊNCIA protocolado na Gerência de Fiscalização de Trânsito da SESDEM, 
dando ciência de extravio de aparelho smartphone sobre responsabilidade de 
agente de trânsito;

 CONSIDERANDO os Princípios Constitucionais da Legalidade, 
da Impessoalidade e da Moralidade, que norteiam o serviço público;

 CONSIDERANDO ainda, que é dever da administração Pública, 
apurar fatos que contenham indícios de infrações disciplinares cometida por 
servidores públicos, nos termos do Artigo 194 e seguintes da Lei nº 140/69 
(Estatuto dos Servidores);

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância Investigativa, para 
apurar possível irregularidade no serviço público municipal, cometida pelo 
funcionário público ALISSON SILVA DE LIMA, matrícula nº 12731;

Art. 2º - Designar o servidor THIAGO PIGNATARO EMEREN-
CIANO DE ARAÚJO, matrícula nº 9025, na condição de Presidente, a 
servidora IZAURA AMÉLIA IDUÍNO VIEIRA CASTRO, matrícula nº 
7595, na condição de Secretária, e o servidor ALISON SOARES AVELI-
NO, matrícula nº 8627, na condição de Membro da Comissão Sindicante, 
para apuração dos fatos acima mencionados, nos termos do artigo 195 da 
Lei nº 140/69;

 
Art. 3º - Deliberar que tal sindicância, por sua natureza investigativa, 

será célere, ocorrerá sem publicidade e não terá natureza acusatória, senda 
facultada a participação do Sindicato dos Servidores;

 
Art. 4º - A Comissão ora nomeada, terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

concluir a apuração dos fatos, podendo o referido prazo ser prorrogado com 
a devida motivação, dando ciência dos mesmos à administração Municipal, 
nos termos do artigo 194, § único da Lei nº 140/69;

Art. 5º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso 
a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá 
colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes;

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

 

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO
Secretario Municipal de Segurança, Defesa Social e 

Mobilidade Urbana de Parnamirim/RN

AVISOS
CPL 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018

O MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, por intermédio de seu Pregoeiro, 
torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de Material Odontoló-
gico para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e Centro de 
Especialidades Odontológicas – CEO, do Município de Parnamirim/RN, pelo 
período de 12 (doze) meses. A sessão de disputa será no dia 28 de junho de 
2018, às 10:00 horas, horário de Brasília. O Edital encontra-se à disposição 
dos	 interessados	no	site:	www.licitacoes-e.com.br	com	nº	de	 identificação:	
724190. Informações poderão ser obtidas pelo Telefone: (84) 3645-3303.

Parnamirim, 15 de junho de 2018.

RHAWENNE SCHILLER B. DA SILVA
Pregoeiro/PMP

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
LICITAÇÃO Nº 003/2018

CONCORRÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPE-
RACIONAIS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNI-
CÍPIO DE PARNAMIRIM COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS, ATIVIDADES 
PREVENTIVAS, CORRETIVAS, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PÚ-
BLICO DE ILUMINAÇÃO E ILUMINAÇÃO DECORATIVAS, INTER-
VENDO TÃO SOMENTE NA REDE ORA IMPLANTADA DO MUNICÍ-
PIO DE PARNAMIRIM/RN. 

A V I S O

A Comissão Permanente de Licitação de Obras - SEMOP, no uso de suas 
atribuições, informa o recebimento do RECURSO ADMINISTRATIVO 
apresentado pela empresa FGTECH SERVIÇOS E PARTICIPAÇOES 
LTDA., e abre o prazo para as empresas participantes do certame a apresen-
tarem as CONTRARRAZÕES DO RECURSO, nos termos do artigo 109, 
incico I da Lei nº 8.666/93. Informações no endereço: Sala da Comissão Per-
manente de Licitação de Obras Públicas, situada no prédio onde funciona a 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento – SEMOP, na Rua Te-
nente	Pedro	Rufino	dos	Santos,	742,	Bairro	Monte	Castelo,	Parnamirim/RN	
ou através do fone nº (84) 3645 – 4227, no horário das 08:00 às 13:00 horas.

Parnamirim, 14 de junho de 2018.

ISLEN ROCHA BARROS
Presidente da CPL-SEMOP



 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018-CMP

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, através de sua 
Pregoeira, designada pela Portaria n.º 236/2017-DRH, de 04 de agosto de 
2017,	publicada	no	Diário	Oficial	do	Município	de	Parnamirim/RN,	COMU-
NICA aos interessados que em virtude da Transmissão do jogo do Brasil na 
Copa do Mundo 2018 no dia 22/06/2018 às 09:00hs, houve alteração na data 
do Pregão Presencial n.º 005/5018, cujo objeto é a Contratação de Microem-
presa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada para Aquisi-
ção de Condicionadores de Ar, Tipo Split, para atender a Câmara Municipal 
de	Parnamirim/RN,	conforme	especificações	e	condições	gerais	constantes	
no Termo de Referência, Anexo I, parte integrante do Edital, o qual estará dis-
ponível aos licitantes no site: www.camaradeparnamirim.com.br. (Portal da 
Transparência). A NOVA DATA da Sessão Pública se dará às 09 (nove) horas 

(horário de local) do dia 25 de junho de 2018, na sede da CMP/RN, conforme 
Processo Administrativo nº 097/2018-CMP, nos termos da Lei 10.520, de 17 
de julho de 2002, da Resolução n.º 005/2013-CMP, de 05 de dezembro de 
2013, e subsidiariamente, das normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as devidas alterações. 

Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracita-
dos, bem como através do Tel. (84) 3645-7071. 

Parnamirim/RN, 15 de junho de 2018.

ALEXKELLY PINHEIRO MOREIRA
Pregoeira da CMP/RN.
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

AVISO
CÂMARA


