
DIÁRIO OFICIAL DO munICípIO
instituído pela lei nº 030 de 12 de Maio de 2009

adMinistração do excelentíssiMo sr. prefeito Maurício Marques dos santos

ano Vii– nº 2106– parnaMiriM, rn, 27 de julho de 2016  – r$ 0,50

AtOs DO pODeR exeCutIvO

pORtARIAs
gACIv

PORTARIA Nº. 0601, de 18 de julho de 2016.
 
o prefeito Municipal de parnaMiriM/rn, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas e de conformida-
de às disposições da lei complementar nº. 022/2007, de 27 
de fevereiro de 2007.

 
resolVe:
 
1º. destituir o coordenador de receita Mobiliária, fÁBio ro-

Berto da silVa araÚjo, de responder pela secretaria Munici-
pal de tributação - seMut.

 
2º. publique-se. cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 

de julho de 2016.
 

MAuRícIO MARques dOs sANTOs
prefeito

 
PORTARIA Nº. 0602, de 20 de julho de 2016.
 
o prefeito do Município de parnaMiriM/rn, no uso 

das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos in-
cisos i, Vi e xiV do artigo 73, da lei orgânica do Município de 
parnamirim,

 
resolVe: 
 
1º. exonerar felipe luiZ Mariano, de exercer o cargo em 

comissão de Médico no programa estratégia de saúde da fa-
mília - esf, lotado na secretaria Municipal de saúde - sesad.

 
2º. publique-se. cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 06 

de junho de 2016.

MAuRícIO MARques dOs sANTOs
prefeito

 
PORTARIA Nº. 0605, de 21 de julho de 2016.
 
o prefeito do Município de parnaMiriM/rn, no uso 

das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos in-
cisos i, Vi e xiV do artigo 73, da lei orgânica do Município de 
parnamirim,

resolVe:
 
1º. destituir os membros atualmente designados na comis-

são de licitação da fundação parnamirim de cultura, os se-
guintes servidores:

 
presidente
 
·lucilene Guedes lira
 
 MeMBros:
 
· jessyca fernandes de Morais silva.
· joão duarte auaque.

 2º. publique-se. cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 
de julho de 2016.

 
MAuRícIO MARques dOs sANTOs

prefeito
 

HAROLdO GOMes dA sILVA
presidente da fundação parnamirim de cultura

PORTARIA Nº. 0606, de 21 de juLHO de 2016.
 
o prefeito do Município de parnaMiriM/rn, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 73, incisos Vi e xii, da lei 
orgânica do Município,

 
considerando a lei nº. 1.175, 16 de maio de 2003, que 

criou a Fundação Parnamirim de Cultura, modificada pela Lei 
nº. 1.273, de 26 de julho de 2005,

 
considerando a necessidade de adequar a prestação 

dos serviços municipais aos fundamentos basilares da eficiên-
cia, dando às comissões de licitação a operacionalidade com-
patível com as necessidades da administração pública;

 
resolVe:
 
1º. Designar membros efetivos, sob a presidência do pri-

meiro, para integrarem a comissão de licitação da fundação 
parnamirim de cultura, os seguintes servidores:



presidente
 
·lucilene Guedes lira
 
 MeMBros:
 
· patrícia Kayonara eleutério da silva;
· joão duarte auaque.
 
2º. publique-se. cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de 

julho de 2016.
 

MAuRícIO MARques dOs sANTOs
prefeito

 
HAROLdO GOMes dA sILVA

presidente da fundação parnamirim de cultura

pORtARIAs
sesAD

PORTARIA Nº 004/2016, de 19 de juLHO de 2016

o secretÁrio Municipal de saÚde, no uso de suas atri-
buições legais conferidas pelo art. 11, inciso xxxVii da emen-
da revisional da lei orgânica do Município de parnamirim nº 
01/08, vem por meio desta conVocar todos os aGentes de 
coMBate a endeMias e todos os aGentes coMunitÁrios de 
saÚde, para participar dia 10 de setembro de 2016 da caMpa-
nha de Vacinação antirrÁBica.

considerando a importância e necessidade de realização 
das Campanhas de Vacinação que ocorrerão em finais de se-
mana, conforme o calendário nacional do Ministério da saúde;

considerando que, por ocasião das campanhas de vacina-
ção, equipes de servidores que desempenham suas atividades 
funcionais nesta secretaria são escaladas para desenvolverem 
tarefas inerentes às referidas campanhas;

considerando que o pagamento das horas extras aos conjun-
tos dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Parnami-
rim, poderia onerar ainda mais o erário Municipal e, considerando 
o empenho e dedicação com que os servidores convocados para 
essas campanhas, têm prestado seus serviços, de natureza rele-
vante, em prol da população do Município de parnamirim/rn;

resolve:

art. 1º – determinar o regime de folgas para os servidores 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, lotados ou cedidos 
a este Órgão, quando participarem de campanhas de Vacina-
ção, terão direito as folgas de acordo com a   a) 01 (um) dia de 
folga, para os servidores que prestarem seus serviços em um 
turno de trabalho;

b) 02 (dois) dias de folgas, para os servidores que prestarem 
seus serviços em dois turnos de trabalho;

 art. 2º o servidor não poderá acumular número superior a 

04 (quatro) folgas e estas deverão ser gozadas necessariamen-
te no período de um ano contando a partir da data do evento.

art. 3º – os diretores locais dos serviços de saúde deverão 
necessariamente registrar e acompanhar gozo das folgas dos 
servidores, levando em conta as necessidades do serviço e con-
forme as regras estabelecidas nesta portaria.

art. 4º – esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

jOÃO ANTÔNIO de BRITO juNIOR
secretário adjunto Municipal de saúde

AvIsOs
semut

INTIMAÇÃO 
 
Pela presente, ficam intimados os contribuintes abaixo relaciona-

dos para, querendo, comparecer à sessão do conselho Municipal de 
contribuintes, a ser realizada dia 03 de agosto de 2016, a partir das 
13:30h horas, na sala de fiscalização da secretaria Municipal de tri-
butação, situada na rua cícero fernandes pimenta, 312, santos reis; 
quando constará da pauta de julgamento dessa sessão:

 
processo nº.: 2015.002989-0 – reclaMação contra 

lançaMento 
recorrente: laís carla de araÚjo Maia (recurso Vo-

luntÁrio)
cpf nº.: 073.335.674-51
end.: rod Br 101, 135 ap 504 Bl 06 - eMaÚs – parna-

MiriM/rn
cep: 59.149-070
telefone: (  ) 
recorrida: faZenda pÚBlica Municipal
relatora: Écia Maria de Moura Viana
 
na oportunidade, as partes poderão participar nas discus-

sões por si, por seus representantes legais ou por intermédio 
de advogado habilitado, com o devido instrumento particular 
de procuração, conforme art. 653 e seguintes do código ci-
vil/2002. podendo, se assim preferir, fazer sustentação oral de 
suas alegações, pelo prazo não excedente de 10 minutos.

Obs: Para ciência das partes, faz-se constar que os julga-
mentos não realizados na data aprazada efetuar-se-ão nas ses-
sões subsequentes.

               
secretaria do conselho Municipal de contribuintes Munici-

pais, em parnamirim, 25 de julho de 2016.
                                                
IARA euNIce BATIsTA ROcHA

secretária/cMc/rn
 

eDItAL
seARh

edITAL de RecLAssIFIcAÇÃO
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o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos recur-
sos huManos de parnaMiriM/rn, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER, que tendo em vista os pedidos de reclassifica-
ção relativos ao concurso público para provimento dos cargos abai-
xo relacionados do quadro de pessoal efetivo, após o cumprimento 
e demais exigências previstas no Edital nº001/2015, RESOLVE RE-
classificar, conforme quardro abaixo:

NOMe/ cARGO/ cLAssIFIcAÇÃO/ RecLAssIFIcAÇÃO

adriana Medeiros andrade/ prof. de ensino infantil/ 192º/ 445º
thalyne Medeiros da costa/ prof. do ensino fundamental/ 138º/ 670º
Wesley henrique soares silva/ prof. do ensino fundamental/ 10º / 26º

parnamirim, 22 de julho de 2016.

FRANcIscO dAs cHAGAs ROdRIGues de sOusA
secretário de administração e dos recursos humanos

extRAtOs
sesAD

MuNIcíPIO de PARNAMIRIM

extrato da ordeM de coMpra n° 048/2016 – contratan-
tes: Município de parnaMiriM/ hold scientific iMportação 
e exportação - oBjeto: aquisição de equipamentos laboratoriais 
destinados à coordenadoria de promoção à saúde Valor GloBal 
estiMado: 5.375,00 (cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais) 
- ViGÊncia: 90 (noventa) dias - recursos: fMs – fundo Muni-
cipal de saÚde; 02.052; 10.305.015.2040; 44.90.52 – mate-
rial permanente. fundaMentação leGal: pregão eletrônico n° 
32/2016 - lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. parna-
mirim/rn, 06. de julho de 2016.             

jOÃO ANTÔNIO de BRITO juNIOR
secretário adjunto de saúde

 
MuNIcíPIO de PARNAMIRIM

extrato do contrato nº 102/2016 – contratantes: Mu-
nicípio de parnaMiriM/ Golden clean produtos coMerciais 
eireli - Me - oBjeto: fornecimento de Bloqueador solar e protetor 
labial destinados aos agentes de endemias e agentes comunitários 
de saúde do Município de parnamirim. Valor GloBal estiMado: 
r$ 89.984,00 (oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro re-
ais). ViGÊncia: 12 (doze) meses - recursos: fMs / ViGilÂncia eM 
saÚde 662.401-2 (b), e a seguinte dotação orçamentária: 02.052 – 
fundo Municipal de saúde; 10.305.015.2040 – Vigilância em saúde 
– Manutenção ampliação e equipamentos. fundaMentação leGal: 
pregão eletrônico n° 26/2016 - lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. parnamirim/rn, 08 de julho de 2016.    

HeNRIque eduARdO cOsTA
secretÁrio Municipal de saÚde

 
MuNIcíPIO de PARNAMIRIM

extrato da ordeM de coMpra n° 049/2016 – contratan-
tes: Município de parnaMiriM/ o MoVeleiro coMÉrcio e ser-

Viços ltda - oBjeto: aquisição de poltronas para coleta de sangue, 
com braçadeiras destinadas ao laboratório de análises clínicas. Va-
lor GloBal estiMado: 6.499,00 (seis mil, quatrocentos e noven-
ta e nove reais) - ViGÊncia: 90 (noventa) dias - recursos: fMs – 
fundo Municipal de saÚde/Mac-sus; 02.051;10.122.002.2150; 
44.90.52 – material permanente. fundaMentação leGal: pregão 
eletrônico n° 38/2016 - lei nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res. parnamirim/rn, 12 de julho de 2016.        

jOÃO ANTÔNIO de BRITO juNIOR
secretário adjunto de saúde

 
MuNIcíPIO de PARNAMIRIM

extrato do contrato nº 077/2016 – contratantes: 
Município de parnaMiriM / linde Gases ltda - oBjeto: con-
tratação de empresa especializada no fornecimento de gases 
medicinais, com locação de cilindros e tanques, incluindo loca-
ção de cilindro portátil em alumínio para oxigênio com regulador 
e fluxômetro integrado ao cilindro com capacidade de até 1,0 
M3 a 200 Bar de pressão, e serviços de locação de fonte de 
ar medicinal, bomba de vácuo medicinal e de assistência téc-
nica preventiva e corretiva nas centrais back-up e assistência 
técnica corretiva nas redes de gases canalizadas nas unidades 
hospitalares dos respectivos gases, incluindo a troca de kits de 
reparos nos postos de consumo (mola, pino e arruela de veda-
ção), quando necessário, atendendo aos hospitais da rede mu-
nicipal de saúde de parnamirim.  Valor GloBal estiMado r$ 
1.413.398,40 (hum milhão, quatrocentos e treze mil, trezentos 
e noventa e oito reais e quarenta centavos). ViGÊncia: 12(doze) 
meses - recursos: fMs/paB fixo/Mac-sus-plena; 02.052 – 
fundo Municipal de saúde; 10.122.002.2300 – Manutenção e 
funcionamento da unidade; dotação orçamentária: 3.3.90.39 
– outros serviços de terceiros - pj. fundaMentação leGal: 
pregão nº 072/2016 lei nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. parnamirim/rn, 06 de junho de 2016.  

 
HeNRIque eduARdO cOsTA

secretÁrio Municipal de saÚde
 

extRAtOs
semAs

MuNIcíPIO de PARNAMIRIM

extrato do contrato nº 108/2016 – contratantes: 
Município de parnaMiriM/ cearence forMulÁrios e edi-
tora ltda Me - oBjeto: prestação de serviços de confecção de 
Material Gráfico destinado à Secretaria Municipal de Assistên-
cia social. Valor GloBal: r$ 7.640,00 (sete mil, seiscentos e 
quarenta reais). ViGÊncia: 60 (sessenta) dias - recursos: re-
cursos fMas/iGd/suas; dotação orçamentária: 02.074 - fundo 
Municipal de Assistência Social; 08.422.025.2238 – Índice de 
Gestão descentralizada - suas - iGd/suas; 33.90.39 – outros 
serviços de terceiros - pj. fundaMentação leGal: pregão ele-
trônico n° 35/2016 - lei nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. parnamirim/rn, 13 de julho de 2016.       

MARA VIRGíNIA NÔGA cOsTA
Secretária Municipal de Assistência Social
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extRAtOs
semeC

 
MuNIcíPIO de PARNAMIRIM
 
extrato do contrato nº 103/2016 – contratantes: 

Município de parnaMiriM/ lettech indÚstria e coMÉr-
cio de equipaMentos de inforMÁtica ltda Me - oBjeto: 
Aquisição de liquidificadores e ventiladores para atender as ne-
cessidades das escolas da rede Municipal de ensino de parna-
mirim, constantes no lote 01 – Valor GloBal estiMado: r$ 
r$ 17.599,80 -  dezessete mil, quinhentos e noventa e nove 
reais e oitenta centavos)   ViGÊncia: 12 (doze) meses - re-
cursos: prÓprios (f.p.M/icMs/iptu/ipVa)fundeB/salÁrio 
educação;  02.061- secretaria Mun. de educação e cultura; 
12.361.010.2142 – Manut. e Melhorias das escolas de ensino 
fundamental – diversos; 44.90.52 – equipamento e Material 
permanente. fundaMentação leGal: pregão eletrônico n° 
21/2016 lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. parna-
mirim/rn, 12 de julho de 2016.               

 
jOsÉ RILdO MARTINs cRuZ

secretário Municipal de educação e cultura

extRAtOs
seARh

MuNIcíPIO de PARNAMIRIM-RN

eXTRATO dA ATA de ReGIsTRO de PReÇOs
PReGÃO eLeTRÔNIcO Nº 34/2016

espécie: ata de registro de preços. objeto: formação de re-
gistro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando o 
fornecimento de equipamentos para montagem de 20 (Vinte) 
academias públicas para a terceira idade. Vigência: 14/07/2016 
a 14/07/2017; Modalidade de licitação: pregão eletrônico para 
registro de preços nº 34/2016; processo nº 342.544/2016; con-
tratada: asK ltda; lote único: r$ 367.000,00 (trezentos e sessen-
ta e sete mil reais) - fundamento legal: decreto nº 3.931/2001 e 
lei nº 10.520/2002. signatários: francisco das chagas rodrigues 
de sousa - secretário Municipal de administração e dos recursos 
humanos e Murilo Bracht Malagutti pela empresa.

 

veja o DOm acessando o site:
www.parnamirim.rn.gov.br


