
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 2117– parnaMiriM, rn, 12 de agosto de 2016  – r$ 0,50

AtOs DO pODeR exeCutIvO

pORtARIAs
gACIv

PORTARIA Nº. 0649, de 10 de AgOsTO de 2016.
 
o prefeito Municipal de parnaMiriM/rn, no uso de suas atri-

buições legais que lhe são conferidas e de conformidade às disposições 
da lei complementar nº. 022/2007, de 27 de fevereiro de 2007.

 
resolVe:
 
1º. designar a gerente, nÚBia rufino BeZerra Barros, 

para responder pela secretaria adjunta de Municipal de tribu-
tação - seMut, até ulterior deliberação.

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

de agosto de 2016.
 

MAURÍCIO MARQUes dOs sANTOs
prefeito

 

pORtARIAs
seARh

PORTARIA Nº 701/2016, 05 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
resolVe:
 
conceder, licença prêmio por assiduidade a servidora 

sHuellY Mara noBre de alMeida, matricula nº 10265, ocu-
pante do cargo de professora de pedagogia para ensino funda-
mental i, lotada na secretaria Municipal de educação e cultu-
ra, pelo período de 20/07/2016 a 27/10/2016, referente ao 
quinquênio de 22/03/2010 a 22/03/2015, com amparo nos 
artigos 124 e 125 da lei nº 140/69, do estatuto dos servidores 
públicos do Município de parnamirim.

 
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 
  PORTARIA Nº: 702/2016, 08 de AgOsTO de 2016.

 o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

 
 resolVe:
 
conceder, licença eleitoral remunerada, ao servidor Yuri 

andrenovitch de oliveira Marques, matrícula nº 3805, Médico 
obstetra, pertencente ao quadro desta Municipalidade, lotado 
na secretaria Municipal de saúde, com efeitos retroativos a 
01/07/2016, devendo retornar ao trabalho em 03/10/2016.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 1°, in-
ciso ii, alínea “l”, da lei complementar n° 64 de 18 de maio 
de 1990.  

 
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 
PORTARIA Nº: 703/2016, 08 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
 resolVe:
 
conceder, licença eleitoral remunerada, a servidora eliza-

beth carrasco, matrícula nº 6844, enfermeira (contrato tem-
porário), pertencente ao quadro desta Municipalidade, lotada 
na secretaria Municipal de saúde, com efeitos retroativos a 
01/07/2016, devendo retornar ao trabalho em 03/10/2016.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 1°, in-
ciso ii, alínea “l”, da lei complementar n° 64 de 18 de maio 
de 1990.  

 
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 
PORTARIA Nº: 704/2016, 08 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
 resolVe:
 
conceder, licença eleitoral remunerada, ao servidor dil-

mar felipe pereira, matrícula nº 2482, técnico em enfermagem 
(contrato), pertencente ao quadro desta Municipalidade, lota-
do na secretaria Municipal de saúde, com efeitos retroativos a 
01/07/2016, devendo retornar ao trabalho em 03/10/2016.
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a referida licença encontra amparo legal no artigo 1°, inci-
so ii, alínea “l”, da lei complementar n° 64 de 18 de maio de 
1990.  

 
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 
PORTARIA Nº 705/2016, 08 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
 resolVe:
 
suspender, a pedido a licença sem remuneração concedida 

através da portaria nº 870/2014, da servidora dÉBora Mara 
pereira, matricula nº 10578, ocupante do cargo de professora 
de ensino infantil, pertencente ao quadro desta Municipalidade, 
lotada na secretaria Municipal de educação e cultura, retroati-
vo a  01/08/2016, com amparo legal nos artigos 122, da lei 
nº 140/69, o estatuto dos servidores públicos do Município de 
parnamirim.

 
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

PORTARIA Nº 706/2016, 08 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
resolVe:
 
conceder licença por Motivo de doença em pessoa da 

família a  servidora, andreza carla dantas cabral galvão, nº 
2599, gerente de administração, lotada na secretaria Muni-
cipal de educação e cultura, que acompanhará sua Mãe, pelo 
período de 180(cento e oitenta)dias, conforme conclusão 
Médica nº. 601 de 12.07.2016, nos períodos de 11.07.2016 
a 06.01.2017.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 116 
da lei nº 140/69  estatuto dos servidores públicos de par-
namirim.

            
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 
PORTARIA Nº 707/2016, 08 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
resolVe:
 
conceder licença por Motivo de doença em pessoa da fa-

mília a  servidora,Wallace ricardo Brros da silva, nº 2599, pro-
fessor de educação física, lotada na secretaria Municipal de 
educação e cultura, que acompanhará sua esposa, pelo perío-
do de 14(quatorze)dias, conforme conclusão Médica nº. 615 de 
14.07.2016, nos períodos de 06.07.2016 a 19.07.2016.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 116 da 

lei nº 140/69  estatuto dos servidores públicos de parnamirim.
            

FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

 
  PORTARIA Nº 708/2016, 08 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
resolVe:
 
suspender a licença eleitoral do servidor, pedro freire de 

farias, matrícula nº 20260, agente comunitário de saúde, lo-
tado na secretaria Municipal de saúde, concedida através da 
portaria nº 655/2016 de 27 de julho de 2016, no período de 
01.07.2016 a 03.10.2016, devendo ser suspensa a partir do dia 
25.07.2016.

 
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 
PORTARIA Nº 709/2016, 08 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
resolVe:
 
conceder licença por Motivo de doença em pessoa da fa-

mília a  servidora, sônia Maria Bezerra de oliveira, nº 4413, 
auxiliar de serviços gerais, lotada na secretaria Municipal de 
transito e transporte, que acompanhará sua filha, pelo perío-
do de 15(quinze)dias, conforme conclusão Médica nº. 617 de 
14.07.2016, nos períodos de 08.07.2016 a 22.07.2016.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 116 da 
lei nº 140/69  estatuto dos servidores públicos de parnamirim.

            
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 
PORTARIA Nº 710/2016 08 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
resolVe:
 
conceder licença por Motivo de doença em pessoa da fa-

mília a  servidora, Vitória régia cavalcanti peixoto, nº 1318, as-
sistencia social, lotada na secretaria Municipal de saúde, que 
acompanhará sua Mãe, pelo período de 30(trinta)dias, confor-
me conclusão Médica nº. 632 de 21.07.2016, nos períodos de 
15.07.2016 a 13.08.2016.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 116 da 
lei nº 140/69  estatuto dos servidores públicos de parnamirim.

            
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 
PORTARIA Nº 711/2016, 08 de AgOsTO de 2016.
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 o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

 
resolVe:
 
conceder licença por Motivo de doença em pessoa da fa-

mília a  servidora, gleycy Kelly Medeiros silva souza, nº 11198, 
professor de educação física, lotada na secretaria Municipal 
de educação e cultura, que acompanhará sua Mãe, pelo perí-
odo de 30(trinta)dias, conforme conclusão Médica nº. 639 de 
21.07.2016, nos períodos de 16.07.2016 a 14.08.2016.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 116 da 
lei nº 140/69  estatuto dos servidores públicos de parnamirim.

            
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 
PORTARIA Nº 712/2016, 08 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
resolVe:
 
conceder licença por Motivo de doença em pessoa da fa-

mília a  servidora, Vera lúcia urbano de azevedo, nº 5510, pro-
fessor de língua portuguesa, lotada na secretaria Municipal de 
educação e cultura, que acompanhará sua Mãe, pelo período 
de 14(quarenta)dias, conforme conclusão Médica nº. 644 de 
21.07.2016, nos períodos de 06.07.2016 a 19 .07.2016.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 116 da 
lei nº 140/69  estatuto dos servidores públicos de parnamirim.

            
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 
PORTARIA Nº 713/2016, 08 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
resolVe:
 
conceder licença por Motivo de doença em pessoa da fa-

mília a  servidora, leda de casssia garção Moura, nº 9692, 
professor do ensino infantil, lotada na secretaria Municipal de 
educação e cultura, que acompanhará sua filha, pelo período 
de 60(sessenta)dias, conforme conclusão Médica nº. 664 de 
26.07.2016, nos períodos de 22.07.2016 a 19 .09.2016.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 116 da 
lei nº 140/69  estatuto dos servidores públicos de parnamirim.

            
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 
PORTARIA Nº 714/2016, 08 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
resolVe:

 conceder licença por Motivo de doença em pessoa da fa-
mília a  servidora, Josiane da silva Melo, nº 13677, professor de 
laboratório de informatica, lotada na secretaria Municipal de 
educação e cultura, que acompanhará seu filho, pelo período 
de 60(sessenta)dias, conforme conclusão Médica nº. 665  de 
26.07.2016, nos períodos de 22.07.2016 a 19 .09.2016.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 116 da 
lei nº 140/69  estatuto dos servidores públicos de parnamirim.

            
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 
PORTARIA Nº 715/2016, 09 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
resolVe:
 
conceder licença Maternidade à servidora linielly sarah 

Januario  Medeiros , matrícula nº 11291, gerente de fiscaliza-
ção imobiliaria, lotada na secretaria Municipal de tributação, 
pelo período de 120 (cento e vinte) dias, conforme conclusão 
Médica nº. 662 de 26.07.2016, no período de 18.07.2016 a 
14.11.2016. 

 a referida licença encontra amparo legal no artigo 117 da 
lei nº. 140/69  estatuto dos servidores públicos do Município 
de parnamirim-rn.

            
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 
PORTARIA Nº 716/2016, 09 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
resolVe:
 
conceder licença Maternidade à servidora Wisleya gomes 

da silva, matrícula nº 20368, agente de saúde, lotada na se-
cretaria Municipal de Municipal de saúde, pelo período de 120 
(cento e vinte) dias, conforme conclusão Médica nº. 620 de 
19.07.2016, no período de 11.07.2016 a 07.11.2016. 

 a referida licença encontra amparo legal no artigo 117 da 
lei nº. 140/69  estatuto dos servidores públicos do Município 
de parnamirim-rn.

            
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 

extRAtOs
sesAD

MUNICÍPIO de PARNAMIRIM

extrato da inexigiBilidade de licitação nº 023/2016 – con-
trato nº. 093/2016 - contratantes: Município de parnaMiriM 
/ cei - coMÉrcio, exportação e iMportação de Materiais MÉdi-
cos ltda – oBJeto: aquisição de tubos para gastrostomia destina-
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dos às necessidades dos pacientes de parnamirim, com vigência de 
12 (doze) meses. – Valor gloBal estiMado: r$ 12.000,00 (doze 
mil reais). recursos: Mac/sus/fMs. - eleMento de despesas: 
3.3.90.30 - Material de consumo. - fundaMentação legal: art. 25, 
caput, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. parnamirim/
rn, 20 de junho de 2016. 

HeNRIQUe edUARdO COsTA
secretário Municipal de saúde

 
MUNICÍPIO de PARNAMIRIM-RN
 
processo nº 346883/2016
extrato do i terMo de apostilaMento ao contrato nº 

149/2015, celeBrado entre o Município de parnaMriiM 
e a eMpresa WBiranilton l. de araÚJo-Me.

oBJeto:  altera a razão social da empresa contratada para ceia 
refeiçÕes coletiVas ltdÁ Me, cnpJ.: 40.811.101/0001-67. 

VigÊncia:  01.07.2017
assinaturas: Henrique eduardo costa - secretário Mu-

nicipal de saúde. 

extRAtOs
semeC

MUNICÍPIO de PARNAMIRIM     
     
extrato da ordeM de coMpra n° 051/2016 – contra-

tantes: Município de parnaMiriM/ Multiflex do Brasil 
ltda - oBJeto: aquisição de colcHÕes para atender as 
necessidades das escolas da rede Municipal de ensino 
de parnaMiriM/rn. - Valor gloBal: 26.468,00 (Vinte e seis 
mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) - VigÊncia: 90 (noven-
ta) dias - recursos: prÓprios(fpM/icMs/iptu/ipVa)/salÁ-
rio educação - fonte: 02.061; 12.361.010.2142/44.90.52 
– equipamento e Material permanente.  fundaMentação le-
gal: pregão eletrônico n° 28//2016 - lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. parnamirim/rn, 02 de agosto de 2016.                  

JOsÉ RIldO M. CRUZ
secretário Municipal de educação e cultura

MUNICÍPIO de PARNAMIRIM

extrato do priMeiro terMo aditiVo ao contrato n° 
114/2015. contratantes: Município de parnaMiriM / a. s. 
Moura-epp. - oBJeto: aditar r$ 93.744,41 (noventa e três mil, 
setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), 
correspondente a 25% do valor do contrato de fornecimento de 
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a me-
renda escolar do programa Mais educação, e prorrogar por 90 (no-
venta) dias, 06 de agosto a 05 de novembro de 2016, para fins de 
pagamento. - recursos: próprios (f.p.M/icMs/iptu/ipVa)/pnae 
- eleMento de despesa: 3.3.90.30 - Material de consumo - fun-
daMentação legal: pregão eletrônico nº 027/2015 e artigo 57, 
combinado com o 65, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores. parnamirim/rn, 28 de junho de 2016.

 
JOsÉ RIldO M. CRUZ

secretário Municipal de educação e cultura

Município de parnaMiriM

extrato do priMeiro terMo aditiVo ao contrato n° 
112/2015. contratantes: Município de parnaMiriM / 
aMarante coMÉrcio e representaçÕes ltda. - oBJeto: 
prorrogação do contrato de fornecimento de gêneros alimentí-
cios perecíveis e não perecíveis destinados a merenda escolar 
do programa Mais educação, por 90 (noventa) dias, 06 de agos-
to a 05 de novembro de 2016, para fins de pagamento. - RECUR-
sos: próprios (f.p.M/icMs/iptu/ipVa)/pnae - eleMento de 
despesa: 3.3.90.30 - Material de consumo - fundaMentação 
legal: pregão eletrônico nº 027/2015 e artigo 57, inciso ii, da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. parnamirim/rn, 
01 de julho de 2016.

 
JOsÉ RIldO M. CRUZ

secretário Municipal de educação e cultura

 
extRAtOs

seARh

MUNICÍPIO de PARNAMIRIM

extrato do priMeiro terMo aditiVo ao contrato nº 
087/2014. contratantes: Município de parnaMiriM/ / 
departaMento estadual de iMprensa - dei - oBJeto: pror-
rogar o contrato de prestação de serviços de publicidade dos 
atos administrativos do Município, no Diário Oficial do Estado, 
com valor total estimado de r$ 64.000,00 (sessenta e quatro 
mil reais), de maio a dezembro de 2016. recursos: próprios 
(icMs/fpM/iptu/ipVa).  elemento de despesa: 3.3.90.39 - ou-
tros serviços de terceiros - pessoa Jurídica. - fundaMentação 
legal: inexigibilidade nº 028/2014 e artigo 57, inciso ii, da lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. parnamirim/rn, 20 
de abril de 2016.

 
FRANCIsCO dAs CHAgAs ROdRIgUes de sOUsA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
 


