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ANO VIII – Nº DOM2671 – PARNAMIRIM, RN, 20 DE DEZEMBRO DE 2018 – R$ 0,50

 
 

 

DECRETO n.º 5.986, 19 de Dezembro de 2018.

Institui normas para a contratação de empresas de prestação
de serviços de empregado terceirizado na administração direta
e indireta da Prefeitura Municipal de Parnamirim e dá outras
providências.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN no uso de
suas atribuições que lhe confere o art. 73, inciso XII, da Lei Orgânica do
Município de Parnamirim,

D E C R E T A:

Art. 1º Os Órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura
Municipal de Parnamirim, quando da contratação de prestação de
serviços de empregado terceirizado e da execução dos respectivos
contratos, com o objetivo de prevenir o inadimplemento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias pelas empresas contratadas, devem adotar
as seguintes medidas:

I – Verificar a idoneidade econômico-financeira das empresas
participantes de licitações, exigindo:

a) Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, apresentado na forma da lei;

b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último
exercício social exigível;

c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial;

d) Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a
administração pública vigentes na data da sessão pública de abertura da
licitação;

e) Certidão negativa de débitos trabalhistas;

f) Certidão de regularidade fiscal;

II – Verificar a capacidade técnica das empresas, inserindo no edital de
licitação a obrigação à licitante de apresentar cópia(s) de contrato(s),
atestado(s), declaração(ões) ou outros documentos idôneos que
comprove(m) que possui experiência mínima de 03 (três) anos,
ininterruptos ou não, na prestação de serviços terceirizados compatíveis
com o objeto licitado.

III – Inserir, nos editais de licitação e nos contratos administrativos,
cláusulas que imponham à empresa contratada a obrigação de:

a) Manter sede, filial ou escritório no local da prestação de serviços, com
capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da
Administração Pública, bem como realizar todos os procedimentos
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos empregados;

b) Fornecer a todos os empregados o Cartão Cidadão expedido pela
Caixa Econômica Federal (CEF);

c) Cadastrar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de
informações previdenciárias;

d) Dar garantia de execução do contrato;

e) Manter número de empregados compatível com a quantidade de
serviços a serem prestados;

f) Fixar domicílio bancário dos empregados terceirizados no município
de Parnamirim;

g) Autorizar abertura de conta vinculada ao contrato de prestação de
serviços, nos termos da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de
2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, na qual serão feitas as provisões para
pagamento de férias e abono de férias, décimo terceiro salário, impacto
sobre férias e décimo terceiro salário e rescisão contratual, incluída a
multa do FGTS, dos trabalhadores da contratada;

h) Autorizar o repasse direto aos trabalhadores da remuneração mensal
não paga pela contratada, quando houver retenção de faturas por
inadimplência ou não apresentação de certidões pela contratada.

IV – Fiscalizar os contratos vigentes e em execução, adotando as
seguintes medidas, conforme o caso:

a) aplicar as sanções administrativas, previstas no art. 87 da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, em caso de inexecução total ou parcial do
contrato, no que se refere às obrigações trabalhistas e previdenciárias,
pela empresa prestadora de serviços contratada;

b) inserir a empresa descumpridora da legislação trabalhista no cadastro
de empresas inidôneas e suspensas, conforme art. 87, inciso IV;
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c) no caso de não quitação das obrigações trabalhistas pela empresa
contratada, proceder ao pagamento direto das verbas trabalhistas aos
empregados mediante a liberação dos valores depositados na conta
vinculada ao contrato, referida na alínea “g” do inciso III, do art. 1º deste
Decreto, correspondentes:

1 – Ao décimo terceiro salário, quando devido;

2 – Às férias e 1/3 destas, quando do gozo de férias por empregado
vinculado ao contrato;

3 – Ao décimo terceiro salário proporcional, férias proporcionais mais
1/3 e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS,
quando da demissão de empregado vinculado ao contrato;

d) Ao final da vigência do contrato, após a comprovação da execução
completa do contrato e a quitação de todos os encargos trabalhistas e
previdenciários devidos relativos ao serviço contratado, proceder à
liberação dos valores depositados na conta vinculada ao contrato em
favor da contratada.

Art. 2º É vedada a contratação, por órgão ou entidade de que trata o art.
1º, de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de
direção que tenham relação de parentesco com:

I - detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na
área responsável pela demanda ou pela contratação; ou

II - autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou
entidade. 

Art. 3º Os contratos de que trata este Decreto conterão cláusulas que:

I - exijam a indicação de preposto da contratada para representá-la na
execução do contrato;

II - estabeleçam que o pagamento mensal pela contratante ocorrerá após a
comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS pela
contratada relativas aos empregados que tenham participado da execução
dos serviços contratados;

III - estabeleçam a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral
e escrito do contratante e a aplicação das penalidades cabíveis, na
hipótese de não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e pelo
não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o
FGTS;

Art. 4º. Todos os contratos de terceirização abrangidos pelo presente
Decreto deverão ter, no mínimo, um gestor do contrato, devidamente
auxiliado por fiscal(ais), que se responsabilizarão pelo cumprimento das
normas aqui inseridas, os quais deverão, ao final do contrato, emitir
relatório conclusivo acerca do seu cumprimento.

Art. 5º. A gestão e a fiscalização da execução dos contratos
compreendem o conjunto de ações que objetivam:

I - Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela contratada;

II - Verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e
trabalhistas; e

III - Prestar apoio à instrução processual e ao encaminhamento da
documentação pertinente para a formalização dos procedimentos relativos
à repactuação, reajuste, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento,
aplicação de sanções, extinção dos contratos, entre outras, com vistas a
assegurar o cumprimento das cláusulas do contrato e a solução de
problemas relacionados ao objeto.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

 
FABIO SARINHO PAIVA

Controlador
 

 

 

PORTARIA N° 057, de 19 de dezembro de 2018.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E
SANEAMENTO, 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 JANILSON BONIFÁCIO
DAMASCENO, matrícula N°7761, 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 Obras Públicas e Saneamento:

Art. 2° O Fiscal do Contrato possui competência para:

a. Verificar se houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço,
devendo comunicar ao Gestor do Contrato para que  este 
promova  a  adequação  contratual  à  produtividade
efetivamente  realizada,  respeitando-se  os  limites  de  alteração 
dos  valores  contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº
8.666, de 1993;

b. Verificar a conformidade do material a ser utilizado na execução
dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento
da contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido no contrato, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso;

c. Promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  das  cláusulas
contratuais;

d. Fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e
sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva
dos trabalhadores da contratada;

e. Atestar as notas fiscais de aquisição de materiais ou prestação de
serviços;

f. Reportar-se ao Gestor do Contrato, orientando o mesmo acerca
da necessidade de serem aplicadas sanções ou de rescisão
contratual;

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

em óbice à designação como fiscal de contrato.

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

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

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA JÚNIOR

Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E
SANEAMENTO

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;

LEI N° 8.666/93;

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a
possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes
relevantes razões de interesse público; CONSIDERANDO o que prevê a
Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de
pagamento, a qual traça em seu art. 15, as hipóteses de quebra da lista,
art. 15, V, sendo este estritamente necessário, CONSIDERANDO que o
referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público,
para que não venha a ocorrer danos à coletividade; CONSIDERANDO,
que essa ordem só pode ser alterada quando presentes relevantes razões
de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade
competente, devidamente publicada.

VIMOS por meio deste, justificar a necessidade da quebra da ordem
cronológica de pagamentos, por se tratar de um serviço de relevante
interesse público e diante da necessidade de urgente retorno da situação
de normalidade, melhorando a trafegabilidade das ruas que não
contemplam pavimentação, minimizando os processos erosivos nessas
ruas carroçais, solucionando também a grande erosão ocasionadas pelas
águas pluviais do início do ano de 2018 na AV. BEIRO RIO, bairro:
Pirangi do Norte, o mesmo encontra-se em fase de conclusão, e assim
atendendo as necessidades fundamentais da população do município.
Mapa de medição do período entre 01/10/2018 a 31/10/2018.

PROCESSO: 2018129173711

FORNECEDOR: J.G.SANTOS NETO -ME

EMPENHO: 614001/2018

CONTRATO: 008/2018

NOTA FISCAL:000000015

DATA DA NOTA FISCAL: 07/11/2018

Parnamirim/RN, 18 de Dezembro de 2018.

João Albérico Fernandes da Rocha Júnior

Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento

 

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;

LEI N° 8.666/93;

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a
possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes
relevantes razões de interesse público; CONSIDERANDO o que prevê a
Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de
pagamento, a qual traça em seu art. 15, as hipóteses de quebra da lista,
art. 15, V, sendo este estritamente necessário, CONSIDERANDO que o
referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público,
para que não venha a ocorrer danos à coletividade; CONSIDERANDO,
que essa ordem só pode ser alterada quando presentes relevantes razões
de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade
competente, devidamente publicada;

VIMOS por meio deste, justificar a necessidade da quebra da ordem
cronológica de pagamentos por se tratar de um serviço imprescindível de
manutenção viária asfáltica na cidade de Parnamirim. Evitando assim, o
risco de acidentes ocasionados pelos buracos nas vias do município. Este
pagamento será feito fora da ordem cronológica de pagamento por ser
tratar de matéria de relevante interesse público, atendendo assim, o anseio
da população, melhorando a trafegabilidade diária dos munícipes, bem
como, atendendo as demandas do Ministério Público. Mapa de medição
do período entre 01/09/2018 a 30/09/2018.

PROCESSO: 2018129143511

FORNECEDOR: POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA

EMPENHO: 613001/2018

CONTRATO: 10/2018

NOTA FISCAL:67

DATA DA NOTA FISCAL: 23/10/2018

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO Nº 008/2018

CONCORRÊNCIA

OBJETO:  Contratação de empresas para prestação de serviços técnicos
profissionais de engenharia e ambientais para elaboração de projetos
diversos referentes à ORLA DA PRAIA DE PIRANGI DO NORTE,
Distrito Litoral no município de Parnamirim/RN, conforme divisão dos
lotes: LOTE 01 - Contratação de empresa para prestação de serviços
técnicos profissionais de LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,
SONDAGEM e do EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e
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Relatório de Impacto Ambinetal) e LOTE 02 – Contratação de empresa
para prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia para
elaboração de PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE
TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DREAGEM,
ESTRUTURA, FUNDAÇÕES E INSTALAÇÕES.

A V I S O

O Município de Parnamirim-RN, através da Comissão Permanente de
Licitação – SEMOP, torna público que realizará no dia 22 de janeiro de
2019, às 09:00 horas, licitação para o objeto acima especificado. O
Edital, com seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados na
sala da Comissão Permanente de Licitação de Obras Públicas, situada no
prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Obras Públicas e
Saneamento – SEMOP, na Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742,
Bairro Monte Castelo, Parnamirim/RN, podendo ser adquirido a partir do
dia 26 de dezembro de 2018. Informações através do fone (84) 3645 –
4227 ou e-mail: cplobras@parnamirim.rn.gov.br, no horário das 08:00 às
13:00 horas.

Parnamirim/RN, 19 de dezembro de 2018.

 Islen Rocha Barros

Presidente da CPL/SEMOP

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E
SANEAMENTO

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;

LEI N° 8.666/93;

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a
possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes
relevantes razões de interesse público; CONSIDERANDO o que prevê a
Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de
pagamento, a qual traça em seu art. 15, as hipóteses de quebra da lista,
art. 15, V, sendo este estritamente necessário, CONSIDERANDO que o
referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público,
para que não venha a ocorrer danos à coletividade; CONSIDERANDO,
que essa ordem só pode ser alterada quando presentes relevantes razões
de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade
competente, devidamente publicada.

VIMOS por meio deste, justificar a necessidade da quebra da ordem
cronológica de pagamentos, por se tratar de um serviço de relevante
interesse público. A locação dos dois veículos tipo Pick Up, é de extrema
importância para o bom funcionamento desta secretaria, esses veículos
são utilizados para a fiscalização das obras de todo o município. Portanto,
solicitamos a quebra da ordem cronológica, para que os serviços de
fiscalização não sejam prejudicados. Mapa de medições dos períodos
entre 01/09/2018 a 30/09/2018 e entre 01/10/2018 a 31/10/2018.

PROCESSO: 2018129142821

FORNECEDOR: J.G.SANTOS NETO –ME

EMPENHO: 622001/2018

       CONTRATO: 011/2018

NOTA DE LOCAÇÃO: 1751

DATA DA NOTA FISCAL: 01/10/2018

 

PROCESSO: 2018129143651

FORNECEDOR: J.G.SANTOS NETO –ME

EMPENHO: 622001/2018

       CONTRATO: 011/2018

NOTA DE LOCAÇÃO: 1812

DATA DA NOTA FISCAL: 01/11/2018

 

 

 

PORTARIA Nº. 1015 - SEARH, de 10 de dezembro de 2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Parnamirim - Lei nº 140/69 - e na Lei nº 8.112/90, aqui utilizada como
legislação subsidiária, e;

Considerando as informações contidas no Ofício nº 1585/2018
protocolado sobre o nº 410863, oriundo da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura - SEMEC;

Considerando por fim, as atribuições da Comissão Permanente
de Processo Administrativo Disciplinar - COPAD, instituída
através do Decreto Municipal nº 5.834, de 22 de março de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar
para averiguação de possível improbidade administrativa na condução da
administração da Instituição de Ensino - Escola Municipal Neilza
Figueiredo -  pelos fatos descritos nos autos do processo nº 410863,
oriundo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, garantidos o
contraditório e a ampla defesa.

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

Publique - se.Cumpra - se.

MARA TATYANE GERMANO CÂMARA FONSECA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

 

PORTARIA Nº. 1018 - SEARH, de 13 de dezembro de 2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com
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Nº PROCESSO NOME MATRÍCULA CARGO

374211 HUILDE VIANA 11526 MÉDICA

Nº PROCESSO NOME MATRÍCULA CARGO

374208 FRANCISCO EDSON DA SILVA 6737 PROFESSOR

NOME MATRÍCULA CARGO

MAGDA DOS
SANTOS SILVA

5820
TÉCNICA DE
RADIOLOGIA

fundamento no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Parnamirim - Lei nº 140/69 - e na Lei nº 8.112/90, aqui utilizada como
legislação subsidiária, e;

Considerando a determinação contida no Despacho s/nº
protocolado sob o nº 201811116611, oriundo da Procuradoria-
Geral do Município;

Considerando por fim, as atribuições da Comissão Permanente
de Processo Administrativo Disciplinar - COPAD, instituída
através do Decreto Municipal nº 5.834, de 22 de março de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar
para averiguação de possível conduta ilícita de servidor desta
municipalidade, pelos fatos descritos nos autos do processo nº
201811116611, oriundo da Procuradoria-Geral do Município, garantidos
o contraditório e a ampla defesa.

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

Publique - se.Cumpra - se.

MARA TATYANE GERMANO CÂMARA FONSECA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

 

 

 

Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

Comissão Permanente de Análise ao Acúmulo de Cargos, e
Avaliação de Estágio Probatório

Criado pelo Decreto Municipal nº 5.682, de 18 de Novembro de
2013 – Portaria nº 0226, de 01 de fevereiro de 2017

EDITAL Nº 76

A COMISSÃO DE ANÁLISE DE ACÚMULOS DE CARGOS E
DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, do Município de
Parnamirim/RN, no uso de suas atribuições legais, DECIDE:

EXTINGUIR E ARQUIVAR o processo quanto à acumulação de
cargos, tendo em vista o desligamento da servidora abaixo relacionada:

Parnamirim/RN, 06 de dezembro de 2018.

FABRISIA MARIA CORREIA ALVES

PRESIDENTE DA CACEP

 

Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

Comissão Permanente de Análise ao Acúmulo de Cargos, e
Avaliação de Estágio Probatório

Criado pelo Decreto Municipal nº 5.682, de 18 de Novembro de
2013 – Portaria nº 0226, de 01 de fevereiro de 2017  

EDITAL Nº 77

A COMISSÃO DE ANÁLISE DE ACÚMULOS DE CARGOS E
DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, do Município de
Parnamirim/RN, no uso de suas atribuições legais, DECIDE:

Declarar lícita a situação funcional quanto à acumulação de cargos do
servidor abaixo relacionado:

Parnamirim/RN, 07.12.2018

FABRISIA MARIA CORREIA ALVES

PRESIDENTE DA CACEP

 

 

Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

Comissão Permanente de Análise ao Acúmulo de Cargos, e
Avaliação de Estágio Probatório

Criado pelo Decreto Municipal nº 5.682, de 18 de Novembro de
2013 – Portaria nº 0226, de 01 de fevereiro de 2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 78

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE
ACÚMULOS DE CARGOS E DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO
PROBATÓRIO, do Município de Parnamirim/RN, no uso de suas
atribuições legais, convoca o servidor, abaixo relacionado, para
comparecer no dia 26.12.18 no horário de 14h as 16h a sede da
Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos no
Edifício Cartier -3º andar-sala 311, sediado a Rua Altino Vicente de
Paiva, Monte Castelo - Parnamirim/RN.

Parnamirim/RN, 18 de dezembro de 2018.

FABRISIA MARIA CORREIA ALVES

PRESIDENTE DA CACEP
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EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO nº 982/2018 -
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura / WILLYS FERNANDES SOARES JÚNIOR, CPF Nº
010.110.294-13. OBJETO: Contratação do palestrante professor e
mestre Willys Fernandes Soares Júnior para realizar a palestra de
abertura do curso de formação continuada para os gestores escolares das
escolas do município. VALOR GLOBAL: R$200,00 (duzentos
reais). RECURSOS: 0100100000 – Recursos Próprios; 02.0610 -
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Elemento de Despesass:
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Inexigibilidade de Licitação nº
023/2018; Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 17 de setembro de 2018.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL

Secretária Municipal de Educação e Cultura

 

 

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO nº 1.145/2018 -
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura / ANTÔNIO FRANCISCO TEIXERA DE MELO, CPF Nº
322.986.764-53. OBJETO: Contratação do palestrante Antônio
Francisco Teixeira de Melo para ministrar aulas com o tema "Literatura
de Cordel". VALOR GLOBAL: R$800,00 (oitocentos
reais). RECURSOS: 0100100000 – Recursos Próprios; 02.0610 -
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Elemento de Despesass:
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Inexigibilidade de Licitação nº
019/2018; Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 16 de abril de 2018.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL

Secretária Municipal de Educação e Cultura

 

 

 

 

PORTARIA N° 175/2018 - SESAD, de 19 de dezembro de 2018.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Servidor para, sem prejuízos de suas atribuições,
exercer a função de Gestor e Fiscal das Ordens de Compras oriundas
do Pregão Eletronico 016/2018, referente à Aquisição de Artigos
Esportivos e para Fisioterapia para atender as necessidades do CER -
Centro de Especialização e Reabilitação do Município, cujas
especificações, preços, quantitativos e fornecedores foram previamente
definidos através do Processo Licitatório do Pregão Eletrônico acima
citado, realizado pela Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN:

Contratada: Astor Staudt Comércio de Produtos Educativos Eireli, CNPJ
Nº: 91.824.383/0001-78

Art. 2º – Gestor e Fiscal do Contrato: Luis Sérgio Fernandes de
Lucena, portador do CPF Nº: 033.967.734-11 e Matrícula Nº: 28+878.

Art. 3° - O Gestor e Fiscal do contrato possuem competência para:

1. Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as Normas nele
estabelecidas;

2. 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;

3. Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;

4. 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 documentos imprescindíveis ao
cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;

5. 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;

6. Rejeitar, no todo ou em parte, o imóvel em desacordo com o
Contrato;

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

8. Manter o Secretário Municipal da Saúde 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. 4° - Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

1. Ser responsável pela execução do próprio contrato;

2. Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;

3. Possuir condição que enseje conflito de interesses que importem em
óbice à designação como Gestor e Fiscal de Contrato.

Art. 5º - As atribuições de Gestor e Fiscal de Contratos Administrativos
não serão remuneradas.
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Nº ARTISTA MODALIDADE Nota Situação
1º SKARIMBÓ Grupo com mais 4 integrantes 34,6 Credenciado
2º SELMINHA E ELTON LINS Grupo com mais 4 integrantes 34,3 Credenciado
3º SERGIO LUIZ Grupo com mais 4 integrantes 34,1 Credenciado
4º ARY SANFONEIRO E BANDA SOM DA

ESTRADA
Grupo com mais 4 integrantes 33,3 Credenciado

5º BANDA SACRE´S Grupo com mais 4 integrantes 32,1 Credenciado
6º CANGULEIROS Grupo com mais 4 integrantes 32,0 Credenciado

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação, com
efeitos retroativos a 09 de novembro de 2018.

ELISABETE CARRASCO

Secretária Municipal de Saúde

 

 

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA Nº 26/2018 –
CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
LTDA - OBJETO: Constitui objeto deste instrumento o fornecimento
de MEDICAMENTOS DE FARMACIA BÁSICA para atender as
necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de
Parnamirim/RN, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, dos itens
constantes na Ata de Registro de Preços nº 029/2018, conforme
especificações contidas no Processo Licitatório n° 047/2017-Pregão
Eletrônico-SRP - VALOR: R$: 52.990,00 (Cinqüenta e dois mil
novecentos e noventa reais). Prazo de Entrega: Imediato. RECURSOS:
FMS, 02.051 – Fundo Municipal de Saúde; Ação: 10.303.016.2035 –
Fortalecimento da Assistência Farmacêutica. Elemento de Despesa:
33.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 01.6700000-
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico 047/2017-SRP de
acordo com o Decreto nº 7.892/2013, Decreto Municipal n° 5.864, de 16
de outubro de 2017, Lei nº 10.520/02, Art. 2º, § 1º da Lei Nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 19 de Março de 2018.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA

Secretário Municipal de Saúde

*Republicar por incorreção

 

 

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 225/2013
– CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM,
representado pela Secretaria Municipal de Saúde - SESAD / RDF
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA –
CNPJ: 12.305.387/0001-73. PROCESSO N° 2018145213561.
OBJETO: Prorrogação de prazo de vigência e validade do contrato de
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com
fornecimento de peças para os equipamentos de saúde bucal instalados
nas Unidades de Saúde. VALOR: R$ 498.652,73 (quatrocentos e
noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e três
centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. RECURSOS: Unidade
orçamentária: 02.051; Função: 10 – Saú-de; Sub-função: 301 – Atenção
Básica; Programa: 013 – Atenção Básica em Saúde; Ação: 2021 –

Ampliação e Manutenção do Programa Saúde Bucal e 2023 –
Fortalecimento, Modernização e Manutenção da Rede de Atenção Bási-
ca; Natureza: 33.90.30 – Material de Consumo e 33.90.39 – Outros
Serviço Terceiros Pessoas Jurídica – OSTPJ; Fonte: 0106500000 –
SUS. FUNDA-MENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da Lei n° 8.666/93 e
suas alterações posterio-res.

Parnamirim/RN, 19 de dezembro de 2018.

ELISABETE CARRASCO

Secretária Municipal de Saúde

 

 

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 663/2018 –
CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PARNAMIRIM/PHOSPODONT LTDA /CNPJ Nº:
04.451.626/0001-75 - OBJETO: Aquisição de medicamentos injetáveis
para a UPA - VALOR: R$ 24.384,10 (Vinte e quatro mil trezentos e
oitenta e quatro reais e dez centavos) – PRAZO DE ENTREGA:
IMEDIATO – RECURSOS: 02.051 – Fundo Municipal de Saúde,
Ação: 10.302.014.2031 – Fortalecimento da rede de urgência e
emergência; 33.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 0106500000 -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 008/2018/SRP,
ARP Nº 013/2018, de acordo com o decreto Nº 7.892/13, Decreto
Municipal Nº 5.864 de 16 de outubro de 2017, Decreto municipal Nº
5.868, de 23 de outubro de 2017, Lei nº 10.520/02, Art. 2º, § 1º da Lei
Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 19 de dezembro de 2018.

ELISABETE CARRASCO

Secretária Municipal de Saúde

 

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA 005/2018 – Credenciamento de Prestadores
de Serviços artístico-culturais para atividades entre dezembro/2018

e fevereiro/2019, no município de Parnamirim
 

RESULTADO FINAL
MUSICA
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7º DIANA RAFAELLY Grupo com mais 4 integrantes 31,6 Credenciado
8º FERNANDA AZEVEDO Quarteto 31,5 Credenciado
8º FERNANDA AZEVEDO Grupo com mais 4 integrantes 31,5 Credenciado
9º BANDA BRINCANTUS Trio 31,3 Credenciado
10º MOBY DICK Grupo com mais 4 integrantes 30,1 Credenciado
11º BANDA DIVINAS Grupo com mais 4 integrantes 28,0 Credenciado
12º GABRIL CIRÍACO Grupo com mais 4 integrantes 26,6 Credenciado
13º FORRÓ DO BARÃO DE LUXO Grupo com mais 4 integrantes 21,6 Não Credenciado*

Nº ARTISTA MODALIDADE Nota Situação
1º GRUPO XIQUE XIQUE ARTE POPULAR Acima de 10 componentes 34,6 Credenciado
2º ICH WILLCIA DE DANÇA Trio 29,6 Credenciado
3º REINALDO SALES – CAPOEIRA Acima de 10 componentes 27,0 Credenciado

Nº ARTISTA MODALIDADE Nota Situação
1º CLOWNS DE SHAKESPEARE Sala de espetáculo 32 Credenciado
2º CIA MARMITARIA DE TEATRO Apresentação de Rua 28,3 Credenciado

Nº ARTISTA MODALIDADE Nota Situação
1º REINALDO SALES - CIRCO De 2 a 5 integrantes 27,6 Credenciado

Não alcançou a pontuação mínima exigida no Parágrafo
Segundo, Art. 13, da Chamada Pública 005/2018.

DANÇA
 
 

 

TEATRO
 

 

CIRCO
 

 

 
 

Parnamirim (RN), 18 de dezembro de 2018. 
 
 


