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R$ 0,50

LEI COMPLEMENTAR Nº0103/2015.

Cria novos cargos públicos de provimento efetivo no âmbito do
Município de Parnamirim, e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º - Ficam criados os cargos e respectivas vagas de provi-
mento efetivo de Nível Médio: Agente Administrativo; Orientador
Social e Facilitador de Oficinas, constantes no Anexo I da presen-
te Lei, que se incorporam a estrutura de pessoal do Município de
Parnamirim.

Art. 2º - Ficam criados os cargos públicos de provimento efeti-
vo de nível superior de Assistente Social; Psicólogo; Pedagogo;
Antropólogo, Terapeuta Ocupacional e Nutricionista, constantes no
Anexo I da presente Lei, que se incorporam a estrutura de pessoal
do Município de Parnamirim.

Art. 3º- O provimento dos cargos efetivos, através de concurso
público, relativos às vagas criadas por esta Lei, fica condicionado
à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária e fi-
nanceira para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acrés-
cimos dela decorrentes, conforme o disposto no § 1º, do art. 169, da
Constituição Federal. 

Art. 4º - O Vencimento dos cargos públicos criados por esta Lei
são os mesmos definidos para aqueles de idêntica denominação,
ou para o mesmo grau de escolaridade, daqueles já existentes no
Quadro de Pessoal do Município de Parnamirim. 

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei
correrão por conta do Orçamento Geral do Município.

Art. 6º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Parnamirim/RN, 16 de Dezembro de 2015.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

ANEXO I

NÍVEL MÉDIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARGO/ NÍVEL/ VAGAS/ CARGA HORÁRIA/ VENCIMENTO

AGENTE ADMINISTRATVO/ MÉDIO/ 30/ 40/ R$ 788,00
ORIENTADOR SOCIAL/ MÉDIO/ 16/ 40/ R$ 788,00
FACILITADOR DE OFICINAS/ MÉDIO/ 35/ 40/ R$ 788,00

NÍVEL SUPERIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL

CARGO/ NÍVEL/ VAGAS/ Carga Horária/ VENCIMENTO

PSICOLOGO/ SUPERIOR/ 18/ 40 HORAS/ R$ 1.268,87
ASSISTENTE SOCIAL/ SUPERIOR/ 20/ 30 HORAS/ R$ 1.268,87
PEDAGOGO/ SUPERIOR/ 12/ 40 HORAS/ R$ 1.268,87
SOCIOLÓGO/ SUPERIOR/ 1/ 40 HORAS/ R$ 1.268,87
ANTROPOLOGO/ SUPERIOR/ 1/ 40 HORAS/ R$ 1.268,87
TERAPEUTA OCUPACIONAL/ SUPERIOR/ 1/ 30 HORAS/ R$ 1.268,87
NUTRICIONISTA/ SUPERIOR/ 1/ 40 HORAS/ R$ 1.268,87

ANEXO II

DESCRIÇÃO SUMÁRIADAS ATRIBUIÇÕS DOS CARGOS
E PRÉ-REQUISITOS PARA INVESTIDURA

AGENTE ADMINISTRATIVO: Realizar recepção inicial e for-
necimento de informações aos usuários; apoiar aos demais profis-
sionais no que se refere às funções administrativas; recepcionar e
agendar atendimentos e entrevistas para as ações próprias dos ser-
viços socioassistenciais e para a inserção dos usuários no CadÚnico;
executar serviços administrativos no Setor de Cadastro Único; or-
ganizar, catalogar, processar e conservar documentos; controlar
estoque e patrimônio; realizar atendimento virtual e presencial a
pessoas com deficiência auditiva por meio de serviços de tradução
e interpretação; executar serviços administrativos no setor de Gestão
de Pessoas, efetuando levantamentos, pesquisas, cálculos, elabo-
rando planilhas, quadros e relatórios, redigindo ofícios e outros do-
cumentos, para atender às necessidades da área de sua atuação; con-
trolar estoque e patrimônio; prestar apoio em dinâmica de grupos;
dar apoio na comunicação interna e em eventos; atualizar dados
dos funcionários; auxiliar na supervisão da rotina do setor de ges-
tão de pessoas; acompanhar afastamentos e atestados médicos;
realizar relatórios sobre o atendimento; convocar o trabalhador pa-
ra reativar/atualizar seu cadastro no serviço; auxiliar na captação
de vagas junto a empresas; atender o trabalhador que busca vaga de
emprego via central telefônica; convocar o trabalhador via e-mail,
telefone e demais mídias, quando houver vaga disponibilizada; par-
ticipar das reuniões de equipe para o planejamento de atividades,
avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; participar
das atividades de capacitação e formação continuada da equipe; rea-
lizar outras atribuições afins 

Requisitos Básicos: Certificado de conclusão de ensino médio,
fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo MEC.

2. ORIENTADOR SOCIAL: Realizar o planejamento das ati-
vidades a serem desenvolvidas, sob orientação do técnico de refe-
rência; organizar e coordenar os eventos e atividades sistemáticas
esportivas, de lazer artísticas e culturais e outras dimensões da cul-
tura local; participar de atividades de capacitação, planejamento,
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sistematização e avaliação do serviço da equipe de trabalho res-
ponsável pela execução do serviço socioeducativo; desenvolver ati-
vidades socioeducativas e de convivência e socialização; assegurar
a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho
social; atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência aco-
lhedora; apoiar na identificação e registro de necessidades e de-
mandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações;
organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e
coletivas de vivência nas unidades e/ou na comunidade; apoiar no
processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios
de vivência; apoiar os demais membros da equipe de referência em
todas etapas do processo de trabalho; apoiar na elaboração de re-
gistros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com in-
sumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o
preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, fa-
miliar; apoiar na articulação com a rede de serviços socioassisten-
ciais e políticas públicas; desenvolver atividades que contribuam
com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comuni-
tários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social
vivenciadas; realizar outras atribuições afins. 

Requisitos Básicos: Certificado de conclusão de ensino médio,
fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo MEC. 

3. FACILITADOR DE OFICINAS: Realizar Desenvolvimento,
organização e coordenação de oficinas e atividades sistemáticas
esportivas, artísticas e de lazer, abarcando manifestações corporais
e outras dimensões da cultura local; - Organização e coordenação
de eventos esportivos, de lazer, artísticos e culturais; - Participação
de atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pe-
la execução do serviço; - Participação em atividades de planejamen-
to, sistematização e avaliação do serviço, juntamente com a equipe
de trabalho.

Requisitos Básicos: Certificado de conclusão de ensino médio,
fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo MEC.

4. PSICÓLOGO: Realizar acolhida, escuta qualificada, acom-
panhamento especializado e oferta de informações e orientações por
meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; realizar aten-
dimentos particularizados às famílias referenciadas ao CRAS e/ou
acompanhadas pelos CREAS; realizar encaminhamentos monito-
rados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas seto-
riais e órgãos de defesa; exercer atividade de coordenação; plane-
jar, coordenar, executar e avaliar, individualmente ou em equipe
multiprofissional, programas de treinamento, de capacitação e de-
senvolvimento de recursos humanos; participar de programas e/ou
atividades na área de segurança do trabalho; participar e assessorar
estudos, programas e planos relativos à organização da gestão do
trabalho; realizar pesquisas visando à construção e ampliação do co-
nhecimento teórico e aplicado ao trabalho; assessorar na formação
e na implantação da política de recursos humanos; participar do pro-
cesso de desligamento de servidores em casos de exoneração e de
preparo para aposentadoria; participar das atividades de planeja-
mento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; par-
ticipar das atividades de capacitação e formação continuada; parti-
cipar das reuniões de equipe, estudos de casos; exercer atividade de
coordenação; realizar outras atribuições afins. 

Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de gradua-
ção de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de
ensino oficial reconhecida pelo MEC e registro no respectivo
Conselho

5. ASSISTENTE SOCIAL: Realizar acolhida, escuta qualifica-
da, acompanhamento especializado e oferta de informações e orien-
tações por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo;
participar da elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano

de acompanhamento Individual e/ou Familiar; desenvolver estu-
dos acerca das condições de vida da população e orientar as pessoas
ou famílias sobre como ter informações, acessar direitos e serviço;
participar das atividades de capacitação e formação continuada, reu-
niões de equipe, estudos de casos e demais atividades correlatas;
realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassisten-
cial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direi-
to; realizar atendimentos individuais e visitas domiciliares e insti-
tucionais; mediar trabalhos com grupos; acompanhar as famílias be-
neficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) e do Benefício de
Prestação Continuada (BPC); elaborar laudos, relatórios, parece-
res e estudos sociais; realizar ações de mapeamento, articulação e
potencialização da rede socioassistencial e das demais políticas pú-
blicas no território de atuação; participar das atividades de planeja-
mento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; tra-
balhar em equipe interdisciplinar; elaborar instrumento de trabalho
em consonância com as orientações da Política Nacional de
Assistência Social; exercer atividade de coordenação; realizar ou-
tras atribuições afins. 

Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de gradua-
ção de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição
de ensino oficial reconhecida pelo MEC e registro no respectivo
Conselho de Classe.

6. PEDAGOGO: Supervisionar os orientadores sociais do
Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV; su-
pervisionar a instauração de cursos profissionalizantes; elaborar pro-
jetos pedagógicos dos serviços socioassistenciais e de ações de
qualificação profissional; realizar visitas domiciliares e institucio-
nais; articular, discutir, planejar e desenvolver atividades com ou-
tros profissionais da rede; orientar e elaborar planejamentos, capa-
citações, palestras e encontros para fortalecer ações socioeducati-
vas; orientar e realizar ações e processos socioeducativos junto aos
usuários dos serviços executados pela Secretaria de Assistência
Social; realizar outras atribuições afins. 

Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de gradua-
ção de nível superior em Pedagogia, fornecido por instituição de
ensino oficial reconhecida pelo MEC

7. SOCIÓLOGO: Elaborar, executar e avaliar estudos, traba-
lhos, pesquisas, planos, programas e projetos atinentes à realidade
social; elaborar estudo e diagnóstico ou prognóstico sobre fenôme-
no da realidade social, manifestação cultural ou dinâmica política
da comunidade, que exerçam impacto no processo de gestão da
Secretaria; realizar palestras/minicursos/oficinas sobre novas for-
mas de acesso ao mundo do trabalho tais como: economia solidá-
ria, empreendedorismo e cooperativismo/associativismo; realizar
outras atribuições afins. 

Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de gradua-
ção de nível superior com bacharelado em Sociologia, fornecido por
instituição de ensino oficial reconhecida pelo MEC

8. ANTROPÓLOGO: realizar estudos e pesquisas sociais, eco-
nômicas e políticas; participam da gestão territorial e sócio-ambi-
ental; estudam o patrimônio arqueológico; gerem patrimônio his-
tórico e cultural. Realizam pesquisa de mercado. Participa da ela-
boração, implementação e avaliação de políticas e programas pú-
blicos; organizam informações sociais, culturais e políticas. Elabora
documentos técnico-científicos.

Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de gradua-
ção de nível superior em Antropologia, fornecido por instituição de
ensino oficial reconhecida pelo MEC

9.TERAPEUTAOCUPACIONAL: Realizar a diagnose, avalia-
ção e acompanhamento do histórico ocupacional de pessoas, famí-
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lias, grupos e comunidades; planejar, coordenar, desenvolver, acom-
panhar e avaliar estratégias nas quais as atividades humanas são
definidas como tecnologia complexa de mediação sócio-ocupa-
cional; desenvolver atividades por meio de tecnologias de comuni-
cação, informação, de tecnologia assistiva e de acessibilidade; rea-
lizar acompanhamento do indivíduo e sua família para conhecimen-
to de sua história ocupacional e participativa na comunidade; pla-
nejar e executar atividades orientadas para a participação e facilita-
ção no desempenho ocupacional e expressivo de pessoas com defi-
ciência, com processos de ruptura de vínculos, de risco e vulnera-
bilidade social nos diversos ciclos de vida; trabalhar com a popula-
ção em situação de rua tendo como tecnologia de mediação sócioo-
cupacional as atividades culturais, expressivas, corporais, lúdicas e
de convivência; trabalhar com pessoas, famílias ou grupos em si-
tuação de migração, deslocamento ou abrigamento; desenvolver,
por meio de atividades como tecnologia de mediação sócio-ocupa-
cional e como instrumento para a realização de acompanhamento
de medidas de protetivas e socioeducativas, projetos individuais e
coletivos para o cumprimento de medidas sociais e decisões judi-
ciais; realizar outras atribuições afins. 

Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de gradua-
ção de nível superior em Terapia Ocupacional, fornecido por insti-
tuição de ensino oficial reconhecida pelo MEC e registro no res-
pectivo Conselho de Classe.

10. NUTRICIONISTA: Coordenar e desenvolver trabalhos téc-
nicos e estudos na área de segurança alimentar; realizar planejamen-
to, organização, supervisão e avaliação das atividades relacionadas
à segurança nutricional; estabelecer per capitas e planejar cardá-
pios de acordo com a faixa etária e características dos usuários
atendidos pela Secretaria; orientar e supervisionar o preparo, a con-
fecção, estocagem e distribuição dos alimentos; elaborar e promo-
ver junto à equipe multidisciplinar palestras, cursos e capacitações;
efetuar controle periódico dos trabalhos executados; realizar ou-
tras atribuições afins. 

Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de gradua-
ção de nível superior em Nutrição, fornecido por instituição de en-
sino oficial reconhecida pelo MEC e registro no respectivo Conselho
de Classe.

LEI COMPLEMENTAR Nº0104/2015.

Altera o Art. 1º da Lei Complementar nº 082, de 10 de junho de
2014, que Instituiu a Gratificação de atividade da Vigilância Sanitária
– GEVISA. Transforma o cargo de Fiscal de Saúde, em Fiscal de
Vigilância Sanitária, de nível médio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPALDE PARNAMIRIM – RN, FAZ SA-
BER, que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei
complementar:

Art. 1º- O Art. 1º da Lei Complementar nº 82, de 10 de junho de
2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituída gratificação de incentivo para os Fiscais
de Vigilância Sanitária do Município, de nível superior, intitulada
GEVISA, no valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).”

Art. 2º - Ficam transformados os cargos de Fiscal de Saúde, em
um total de 07 (sete), em cargos de Fiscal de Vigilância Sanitária,
nível médio.

Parágrafo Único – Com a transformação fica extinto para todos
os efeitos legais, o cargo de Fiscal de Saúde.

Art. 3º - O § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 055, de 04 de

abril de 2012, passa a ter a seguinte redação:

“§ 1º - Os cargos de Fiscal da Vigilância Sanitária são de provi-
mento efetivo, e formado por servidores de nível médio e superior,
com formação compatível com as atribuições do cargo.” 

Art. 4º - Os requisitos para provimento do Cargo de fiscal de
Vigilância Sanitária, nível médio, são, ensino médio, e vencimento
correspondente aos servidores municipais com idêntica formação.

Parágrafo Único – Os Fiscais da Vigilância Sanitária de que tra-
tam esta lei, que se encontram no exercício da função, fazem jus a
gratificação de vigilância sanitária - GEVISA, nos termos da Lei
Complementar nº 82, de 10 de junho de 2014, no valor de R$ 1.120,00
(hum mil cento e vinte reais).

Art. 5º - As atribuições dos cargos de Fiscal de Vigilância
Sanitário, nível médico, são os seguintes:

I - Fiscalizar e inspecionar estabelecimentos comerciais de bai-
xa, média e alta complexidade;

II - Realizar ações administrativas de protocolo e expediente;
III - Cumprir todas as normas, leis, decretos e regulamentos

Municipais, Estaduais e Federais vigentes; 
IV - Fornecer suporte ao Setor administrativo da Vigilância

Sanitária Municipal, através de protocolo, expediente, alimentação
do sistema de informações e outros serviços administrativos rela-
cionados com o gênero sanitário; 

V- Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de com-
plexidade associadas à sua especialidade e ambiente organizacio-
nal;

Parágrafo Único – As atividades de fiscalização realizadas pe-
lo Fiscal de Vigilância, nível médio, deverá obrigatoriamente ser
acompanhada de um Fiscal da Vigilância de Nível Superior, como
condição de validade deste ato.

Art.6º- As despesas decorrentes da execução desta Lei, corre-
rão por conta de recursos do Orçamento Geral do Município. 

Art.7º- Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 21 de Dezembro de 2015.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

DECRETO Nº 5.756, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre Ponto Facultativo e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Art. 74, incisos VI e XII, da
Lei Orgânica do Município, e considerando as comemorações alu-
sivas à Confraternização Universal,

DECRETA:

Art. 1º - Excetuando-se as repartições prestadoras de serviços

DECRETOS
GACIV
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essenciais, que funcionarão normalmente, fica declarado Ponto
Facultativo no âmbito do Poder Executivo Municipal o dia 31 de de-
zembro de 2015(quinta-feira), que antecede o feriado alusivo a
Confraternização Universal.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Dê-se Ciência.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO Nº 007/2015
CONCORRÊNCIA

OBJETO: contratação de empresa especializada em engenha-
ria elétrica para a execução de serviços de eficientização, moderni-
zação e implantação de novos pontos de iluminação no sistema de
iluminação pública do Município de Parnamirim, diversos bairros,
Parnamirim-RN.

A V I S O DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação – SEMOP torna público
que está suspensa a sessão de abertura deste certame, marcada pa-
ra 04 de Janeiro de 2016, em detrimento à necessidade de se corri-
gir equívocos expostos no Edital de Convocação, cabendo a publi-
cação de novo prazo para a realização do certame em momento
posterior. Informações através do fone nº (0XX84) 3644 – 8489, no
horário das 08:00 às 13:00 horas.

Parnamirim/RN, 23 de Dezembro de 2015.

MARIA HELENA CARDOSO PEREIRA PARREIRA
Presidente da CPL/SEMOP

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2015 – CONTRATAN-
TES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / JOSEANE FRANCIS-
CO -OBJETO: Locação do imóvel situado na Av. Joaquim Patrício,
nº 23, Pium, Parnamirim/RN, para funcionamento da Agência dos
Correios e Telégrafos - VALOR: R$562,50 (quinhentos e sessenta
e dois reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: De janeiro a de-
zembro de 2015. RECURSOS: Recursos Próprios (ICMS/IP-
TU/FPM/IPVA). - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de
Licitação nº 010/2015 e Art. 24, Inciso X, da Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Parnamirim/RN, 24 de janeiro de 2015.

BRUNO PEREIRA DE ARAÚJO COELHO
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO Nº 133/2010. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNA-
MIRIM / RN INTERNET E SERVIÇOS LTDA-ME. - OBJETO:
Prorrogação do contrato de prestação de instalação e provimento
de internet, em banda larga via enlace rádio, para diversas secreta-
rias e órgãos do Município. PRAZO: 06 (seis) meses, de 01 de ju-
lho a 31 de dezembro de 2015 com o valor mensal estimado de R$
36.328,00 (Trinta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais) - FMS/F-
MAS/FUNDEB/PRÓPRIOS(IPTU/ICMS/FPM/IPVA) - Elemento
de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ. - FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade nº 011/2010 e Artigo 57,
Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 25 de junho de 2015.

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

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 135/2015– CONTRATAN-
TES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / CIRÚRGICABEZERRA
DISTRIBUIDORA LTDA - OBJETO: aquisição de produtos de
nutrição enteral e oral - alimentação especializada através da Ata
de Registro de Preços do pregão presencial n° 20.009/2014 da
Prefeitura Municipal do Natal, na condição de Órgão Carona. VA-
LOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzen-
tos mil reais). VIGÊNCIA: 08 (Oito) meses - RECURSOS: Próprios
(ICMS/IPTU/IPVA/FMS)/FMS; 02-052 Fundo Municipal de Saúde;
10.122.002.2000 – manutenção e funcionamento da Unidade. ELE-
MENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de consumo. FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial n° 20.009/2014 da
Prefeitura Municipal do Natal e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Parnamirim/RN, 22 de setembro de 2015.

HENRIQUE EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 177/2015 – CONTRATANTES:
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/ GIRO SERVIÇO DE RASTREA-
MENTO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - OBJETO:
Prestação de serviços de saúde na especialidade de exames de ma-
mografia bilateral, a serem prestados aos munícipes de
Parnamirim/RN, nos limites quantitativos (físico/financeiro) adian-
te fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.
Valor mensal estimado de R$ 9.000,00 (Nove mil reais) para o re-
curso MAC-SUS e R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) para o recurso
FAEC, totalizando o valor global estimado de R$ 324.000,00
(Trezentos e vinte e quatro mil e oitocentos reais). - VIGÊNCIA: 12
(doze) meses - RECURSOS: MAC-SUS-PLENA; 33.90.39 – Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Chamada Pública n° 002/2015 e Lei Nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Parnamirim/RN, 16 de dezembro de 2015.

HENRIQUE EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO N° 088/2012. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNA-

AVISOS
CPL

AVISOS
SESAD

EXTRATOS
SEMSUR

EXTRATOS
SEARH
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MIRIM / AURI BEZERRADANÓBREGA. - OBJETO: Prorrogar
o contrato de locação do imóvel situado na Rua Vida Nova, Lote 36,
Quadra 09, Vida Nova, Parnamirim/RN, para funcionamento do PSF
de Parque de Exposições II, por mais 12 (doze) meses, de  janeiro a
dezembro de 2016. VALOR: R$ 1.850,00 (Hum mil, oitocentos e cin-
quenta reais) mensais - RECURSOS: PSF/FMS.  Elemento de
Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 020/2012,
Artigo 57, Inciso II, § 1º da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. Parnamirim/RN, 27 de novembro de 2015.

HENRIQUE EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO Nº 007/2012. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNA-
MIRIM / Sra. MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO ALVES. -
OBJETO: Prorrogar o contrato de locação do Imóvel situado na Rua
Capitão Bastos n° 36, Boa Esperança - Parnamirim/RN, para fun-
cionamento da Base do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel,
por mais 12 (doze) meses, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016.
VALOR: R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais) Mensal - RE-
CURSOS: FMS.  Elemento de Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Física. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Dispensa de Licitação nº 012/2011, Artigo 57, Inciso II, § 1º, da Lei
Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 30 de
novembro de 2015.

HENRIQUE EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Saúde

*REBUBLICADO POR INCORREÇÃO

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO N° 058/2012. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNA-
MIRIM / ABDÊNEGO FERNANDES DA SILVA. - OBJETO:
Prorrogação do contrato de locação do imóvel situado na Rua Luzia
Bezerra de Lima, Nº 382, Rosa dos Ventos, Parnamirim/RN, para
funcionar a Unidade de Saúde, por mais 12 (doze) meses, de janei-
ro a dezembro de 2016. VALOR: R$ 3.385,00 (Três mil trezentos e
oitenta e cinco reais) mensais - RECURSOS: FMS.  Elemento de
Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 016/2012,
Artigo 57, § 1º da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 27 de novembro de 2015.

HENRIQUE EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Saúde

*REBUBLICADO POR INCORREÇÃO

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 11/2015

Concede Título de Cidadão Honorário Parnamirinense ao Senhor
Antônio Veríssimo de Medeiros, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNA-
MIRIM:

Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu decreto o se-
guinte, em conformidade com o disposto no Artigo 39, Inciso XVI,
da Lei Orgânica do Município:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário
Parnamirinense ao Senhor Antônio Veríssimo de Medeiros.

Art.2º - A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Parnamirim,
incubir-se-á das providências necessárias para definições da data,
hora, local e cerimônia da referida outorga.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 09 de dezembro de 2015.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 12/2015

Concede Título de Cidadã Honorária Parnamirinense a Senhora
Zenilda Maria de Azevedo Lima, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DACÂMARAMUNICIPALDE PARNAMI-
RIM:

Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu decreto o se-
guinte, em conformidade com o disposto no Artigo 39, Inciso XVI,
da Lei Orgânica do Município:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Honorária
Parnamirinense a Senhora Zenilda Maria de Azevedo Lima.

Art.2º - A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Parnamirim,
incubir-se-á das providências necessárias para definições da data,
hora, local e cerimônia da referida outorga.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 09 de dezembro de 2015.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 13/2015

Concede Título de Cidadão Honorário Parnamirinense ao Senhor
Francisco Ângelo dos Santos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DACÂMARAMUNICIPALDE PARNAMIRIM:

Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu decreto o se-
guinte, em conformidade com o disposto no Artigo 39, Inciso XVI,
da Lei Orgânica do Município:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário
Parnamirinense ao Senhor Francisco Ângelo dos Santos.

Art.2º - A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Parnamirim,
incubir-se-á das providências necessárias para definições da data,
hora, local e cerimônia da referida outorga.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 09 de dezembro de 2015.

DECRETOS
CÂMARA
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 14/2015

Concede Título de Cidadão Honorário Parnamirinense ao Senhor
Pedro Sales Belo da Silva, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DACÂMARAMUNICIPALDE PARNAMI-
RIM:

Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu decreto o se-
guinte, em conformidade com o disposto no Artigo 39, Inciso XVI,
da Lei Orgânica do Município:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário
Parnamirinense ao Senhor Pedro Sales Belo da Silva.

Art.2º - A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Parnamirim,
incubir-se-á das providências necessárias para definições da data,
hora, local e cerimônia da referida outorga.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 09 de dezembro de 2015.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 15/2015

Concede Título de Cidadão Honorário Parnamirinense ao Senhor
Gilberto Cesár Brasil, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DACÂMARAMUNICIPALDE PARNAMI-
RIM:

Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu decreto o se-
guinte, em conformidade com o disposto no Artigo 39, Inciso XVI,
da Lei Orgânica do Município:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário
Parnamirinense ao Senhor Gilberto César Brasil.

Art.2º - A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Parnamirim,
incubir-se-á das providências necessárias para definições da data,
hora, local e cerimônia da referida outorga.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 09 de dezembro de 2015.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015

Aos às 12:20 horas, na Câmara Municipal de Parnamirim, Estado
do Rio Grande do Norte, sito a Av. Castor Vieira Régis, s/n –
Cohabinal – Parnamirim/RN, neste ato representada pela Câmara
Municipal de Parnamirim o senhor RICARDO HIRARUYALEN-
CAR GURGEL, brasileiro, casado, portador do CPF
n.º358.044.594-49 residente e domiciliado Parnamirim/RN, dora-
vante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de
Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade
de Pregão, sob o número 10/2014, cujo objetivo fora a formaliza-
ção de Contratação de Empresa de Comunicação para prestar ser-
viços em produção de matérias jornalísticas, redação de textos, ar-

te e finalização de resenhas e anúncios, e, para a sua publicação nos
jornais impressos e veiculados em Parnamirim/RN, visando aten-
der as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da Câmara
Municipal de Parnamirim/RN, por meio de PREGÃO PRESEN-
CIAL PARA REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM SOB O CRITÉRIO DO MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO, SOB A TAXA DE SERVIÇOS, INCLUINDO O
AGENCIAMENTO., em conformidade com as especificações dis-
postas no Edital de Licitação e seus anexos. Também integram es-
ta Ata de Registro de Preços os termos das propostas de preços
ofertadas pelas empresas licitantes, independentemente de transcri-
ção. Ressalte-se, por oportuno, que o prazo para assinatura do
Contrato pelas licitantes vencedoras será de até 5 (cinco) dias, a con-
tar da comunicação de que está a sua disposição; que todas as con-
dições referentes à contratação estão descritas no referido Contrato;
que a validade desta Ata de Registro de Preços conta desta data, por
12 (doze) meses; e que a recusa da aposição da assinatura por parte
de qualquer licitante não a invalida:

1. CLAUSULA PRIMEIRA.
1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusu-

las e condições gerais referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SADE COMUNICAÇÃO PARAPRESTAR SERVIÇOS EM PRO-
DUÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, REDAÇÃO DE
TEXTOS, ARTE E FINALIZAÇÃO DE RESENHAS E ANÚN-
CIOS, E, PARAASUAPUBLICAÇÃO NOS JORNAIS IMPRES-
SOS E VEICULADOS EM PARNAMIRIM/RN, VISANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DOS GABINETES DOS VE-
READORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMI-
RIM/RN, por meio de PREGÃO PRESENCIALPARAREGISTRO
DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM SOB O CRITÉ-
RIO DO MAIOR PERCENTUALDE DESCONTO, SOB ATAXA
DE SERVIÇOS, INCLUINDO O AGENCIAMENTO, cujas espe-
cificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previa-
mente definidos através do procedimento licitatório supracitado. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ORGÃOS
2.1. Integra a presente ARP, a Câmara Municipal de Parnamirim, na

qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa citada abaixo: 

Fornecedor: MIX MIDIA- JP DO AMARAL MULATINHO
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

CNPJ: 18.368.679/0001-31
Telefone: (84) 3221-3957
Email: mixmidiaimprensa@gmail.com 
Endereço: DOM JOSÉ TOMÁZ, 1036, TIROL, NATAL/RN,

CEP: 59022-250
Representante: JANAINAPEREIRADO AMARALMULATI-

NHO - CPF: 703.373.654-15

ITEM/DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO/ PERCENTUAL
DE DESCONTO TAXA DE AGENCIAMENTO

01/ Publicação de matérias jornalísticas, no formato de ¼ de pá-
gina (20cm x 14,8cm), para publicação somente nos jornais im-
pressos e veiculados em Parnamirim/RN, para atender aos 18 gabi-
netes de vereadores da Câmara Municipal de Parnamirm/RN./  10%

Valor Global Estimado: R$ 345.600,00 (Trezentos e Quarenta e
Cinco Mil, Seiscentos Reais ).

2.1.1 - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de
Compras. 

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado,
o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as es-

ATAS
CÂMARA
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pecificações dos materiais registrados, observada a ordem de clas-
sificação indicada na licitação; 

b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da or-
dem de compra;

c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assu-
midas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documen-
tos vencidos;

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de rene-
gociação de preços registrados, para fins de adequação às novas con-
dições de mercado e de aplicação de penalidades; 

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes
objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de
Registro de Preços; 

f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis al-
terações ocorridas na presente ARP; 

g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos
órgãos participantes; e, 

h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajus-
tadas no edital da licitação e na presente ARP. 

2.1.2. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de

48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) entregar o material solicitado no prazo máximo definido na

proposta de preços apresentada na licitação, contado da data de re-
cebimento da nota de empenho; 

c) fornecer o material conforme especificação, marca e preço re-
gistrados na presente ARP; 

d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do ór-
gão participante da presente ARP; 

e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, refe-
rentes às condições firmadas na presente ARP; 

f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 02 (dois)
dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas
validades encontrem-se vencidas; 

g) prover condições que possibilitem o atendimento das condi-
ções firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP; 

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos geren-
ciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiên-
cia ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assu-
midas na presente ARP; 

i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obri-
gações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presen-
te ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade
solidária ou subsidiária por tal pagamento;

j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilida-
de com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação. 

3. CLAUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE
3.1 Apresente Ata de Registro de Preços vigorará por um perío-

do de 12 (doze) meses, iniciando em prolongando-se até , podendo
o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do forne-
cimento. 

Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse
em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá
que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresen-
tar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com
os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela
Administração. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis du-
rante a validade desta ARP.

4.2. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a
mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo pre-
ço, através de planilhas de custo, datada(s) do período da licitação
e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, a
Comissão Técnica de Supervisão do Sistema de Registro de Preços
adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de ativida-
de pertinente ao objeto desta ARP.

4.3. Não serão concedidas revisões de preço sobre o objeto já
contratados ou empenhados, constante da relação do ANEXO I a es-
ta ARP.

5. CLÁUSULAQUINTA- DAUTILIZAÇÃO DAATADE RE-
GISTRO DE PREÇOS

5.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, indepen-
dente da participação ou não da licitação, desde que autorizados
pela Câmara Municipal de Parnamirim e em comum acordo com a
empresa registrada.

Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não da prestação de serviço, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumi-
das.

5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presen-
te Ata de Registro de Preços é o especificado no quadro constate do
item 4.3 desta ata de acordo com a respectiva classificação no Pregão
Presencial n.º 10/2014-CMP.

5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão obser-
vadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital
do Pregão Presencial N.º 10/2014-CMP, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento deverá preferencialmente ser feito através de

crédito em conta, mediante autorização do CONTRATANTE em
conta corrente a ser informada pela CONTRATADA, cujo titular é
a própria CONTRATADA, ou em cheque nominativo a esta. 

a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente; 
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS),

Trabalhistas (CNDT), (FGTS), tributos federais, estaduais e muni-
cipais.

c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será reali-
zado o crédito. 

§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obri-
gações fixadas na presente ARP. 

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de li-
quidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem
que isso gere direito a alteração de preços ou compensação finan-
ceira. 

7. CLAUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
7.1 A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os

órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realiza-
ção de procedimento específico para determinada contratação, as-
segurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em
igualdade de condições. 

7.2 O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações re-
sumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão
publicados, em forma de extrato, no Jornal Oficial do município de
Parnamirim/RN.

7.3. Aqualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em
decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao
ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do forne-
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cedor registrado para negociar o novo valor compatível ao merca-
do. 

7.4. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obede-
cerá as seguintes condições:

7.4.1 Deverão ser entregues no prazo máximo definido na pro-
posta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do
instrumento de contrato. 

7.4.2 Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de
forma a permitir completa segurança durante o transporte e arma-
zenamento, assim como pronto para serem utilizados. 

7.4.3 A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local
definido pela Administração Municipal, observado os limites geo-
gráficos do Município de Parnamirim/ RN.

7.5 O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP
seguirão as seguintes condições:

7.5.1 O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servi-
dor ou comissão responsável pela aceitação dos itens desta ARP. 

7.5.2 Não serão aceitos equipamentos amassados, qualquer ti-
po de problema ou garantia inferior ao definido na proposta apre-
sentada na licitação, a contar do seu recebimento definitivo. 

7.5.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data,
a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou mem-
bro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento. 

7.5.4 Cada item desta ARP será recebido: 
7.5.4.1 Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, por servi-

dor ou comissão responsável, desde que: 
7.5.4.1.1 a quantidade esteja em conformidade com a solicita-

ção efetuada; 
7.5.4.1.2 o prazo de validade esteja conforme a alínea “b” des-

te Artigo; e, 
7.5.4.1.3 a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o

adequado acondicionamento. 

7.5.4.2 Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, por
servidor ou comissão responsável, desde que: 

7.5.4.2.1 a especificação esteja em conformidade com a pro-
posta da licitante vencedora; 

7.5.4.2.2 o objeto esteja adequado para utilização. 
7.5.4.3 O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido

apenas será realizado após o recebimento definitivo. 
7.5.4.4 Constatada irregularidades no objeto contratual, esta

Seção Judiciária poderá: 
7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a con-

tratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito
à diferença de quantidade ou de partes; 

7.5.4.4) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua subs-
tituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalida-
des cabíveis, se disser respeito à especificação. 

7.5.4.5 Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada
terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da
data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração. 

7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participan-
tes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legisla-
ção pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos en-
sejarem: 

7.6.1 advertência, nos casos de infrações de menor gravidade
que não ensejem prejuízos a Administração; 

7.6.2 multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total
da ata de registro referente ao fornecedor; 

7.6.3 multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atra-
so, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total da ata
de registro referente ao fornecedor; 

7.6.4 multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor to-

tal da ata de registro referente ao fornecedor; 
7.6.5 suspensão temporária do direito de participar de licitação

e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cin-
co) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002. 

7.6.6 – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas
seguintes hipóteses: 

7.6.6.1 Não apresentação de situação regular, no ato da assina-
tura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o
Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta
ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”. 

7.6.6.2 Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimen-
to, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento
das determinações da Administração. 

7.6.7 – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da
presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da pro-
porcionalidade. 

7.6.8 – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a
um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a li-
citante ficará isenta das penalidades mencionadas. 

7.6.9 – As sanções de advertência e de suspensão temporária de
licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à li-
citante juntamente com a multa. 

7.6.10 – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas
através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria
Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa
o contraditório e a ampla defesa. 

7.7 . O Fornecedor terá seu registro cancelado: 
7.7.1 – Por iniciativa da Administração, quando: 
7.7.1.1 não cumprir as exigências do instrumento convocatório

e as condições da presente ARP. 
7.7.1.2 recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabe-

lecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela
Administração; 

7.7.1.3 der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP; 
7.7.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou par-

cial relativo ao presente Registro de Preços; 
7.7.1.5 não manutenção das condições de habilitação; 
7.7.1.6 não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese

prevista na legislação; e 
7.7.1.7 em razões de interesse público, devidamente justifica-

das. 
7.7.2 – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresen-

te solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumpri-
mento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em
vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR,
que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução
contratual. 

7.7.2.1 - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos
do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos
da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber. 

7.7.2.2 - O cancelamento de registro, assegurados o contraditó-
rio e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente
processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito
Municipal.

8. CLAUSULA OITAVA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo

com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do
fato ocorrido. 

8.2 Fica eleito o foro da Comarca de Parnamirim/RN, do Estado
do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas decorren-
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tes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegia-
do que seja.

8.3 Nada mais havendo a tratar, lavrei, a presente Ata de Registro
de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es). 

Parnamirim/RN, 03 de dezembro de 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CNPJ: 09.116.070/0001-84

RICARDO HIRARUYALENCAR GURGEL
CPF: 358.044.594-49

PRESIDENTE

MIX MIDIA- JP DO AMARAL MULATINHO
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

CNPJ: 18.368.679/0001-31

JANAINA PEREIRA DO AMARAL MULATINHO
CPF: 703.373.654-15

JUSTIFICATIVA

De acordo com o art.103,§2º da Lei Complementar
nº030/2009, de 12 de maio de 2009, informo para os devi-
dos fins que não houve publicação nas datas de 25/12/2015
e 26/12/2015.




