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ANO VIII – Nº DOM3441 – PARNAMIRIM, RN, 30 DE SETEMBRO DE 2021 – R$ 0,50

Unidade Orçamentária Ação Natureza Fonte Região Valor

Anexo I (Acréscimo) 2.780,00

02 .111 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO 2.780,00

 2914 Manutenção e Funcionamento da Unidade 2.780,00

  3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10010000 0001 2.780,00

Anexo II (Redução) 2.780,00

02 .111 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO 2.780,00

 1099 Urbanização das Orlas 1.780,00

  4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000 0001 1.780,00

 
 

 

DECRETO Nº 6.594, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.

Abre Crédito Suplementar no valor de R$
2.780,09(dois mil setecentos e oitenta reais e
nove centavos), para os fins que especifica e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de
suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica
desde Município e de acordo com a autorização contida no artigo 6º
inciso II da Lei Municipal nº 2.077 de 29 de Dezembro de 2020,
combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março
de 1964.

DECRETA:

Art. 1º-Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no
valor de R$ 2.780,09(dois mil setecentos e oitenta reais e nove
centavos), às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º- O Crédito de que trata o artigo anterior, encontra arrimo no art.
41, inciso I da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º- Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que
trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, nos termos do art. 43,
§ 1o, inciso III, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PARNAMIRIM/RN, 29 DE SETEMBRO DE 2021.

 
ROSANO TAVEIRA CUNHA 

PREFEITO
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 1105 Exucução do Esgotamento Sanitário - II 1.000,00

  3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000 0001 1.000,00

Unidade Orçamentária Ação Natureza Fonte Região Valor

Anexo I (Acréscimo) 1.000.000,00

02 .011 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 1.000.000,00

 2905 Manutenção e Funcionamento da Unidade 1.000.000,00

  3.3.20.41 CONTRIBUIÇÕES 10010000 0001 1.000.000,00

 

DECRETO Nº 6.595, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.

Abre Crédito Suplementar no valor de R$
1.000.000,00(um milhão de reais), para os
fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de
suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica
desde Município e de acordo com a autorização contida no artigo
6ºinciso II da Lei Municipal nº 2.077 de 29 de Dezembro de 2020,
combinado com artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março
de 1964.

DECRETA:

Art. 1º-Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no
valor de R$ 1.000.000,00(um milhão de reais), às dotações
especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º-O Crédito de que trata o artigo anterior, encontra arrimo no art.
41, inciso I da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º-Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que
trata o artigo anterior, excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, §
1o, inciso II, 3o e 4o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

 
PARNAMIRIM/RN, 29 DE SETEMBRO DE 2021.

ROSANO TAVEIRA CUNHA 
PREFEITO

 

Decreto nº 6.596, de 29 de agosto de 2021.

Dispõe sobre o parcelamento e desconto para
recolhimento a vista do credito Tributário
que especifica e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-RN, no uso das
atribuições que lhe confere o art.74, inciso XII, da Lei Orgânica do
Município e tendo em vista o que dispõe o art. 6º da Lei nº 951/97 e
alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o parcelamento de créditos originários de
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos – ITIV, limitado ao número
máximo de Até 06 (seis) parcelas para pessoas jurídicas e 12 (doze)
parcelas para pessoas físicas.

Parágrafo único - As parcelas serão fixadas obedecendo-se ao
valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoas
físicas e R$ 500,00 (quinhentos reais) para pessoas jurídicas.

Art.2º - fica concedido o desconto de 10% (vinte por cento) no valor do
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITIV
quando o pagamento for efetuado em parcela única, até o dia 29 de
outubro do corrente exercício, após essa data será concedido 5% (cinco
por cento) de desconto até o dia 31 de dezembro de 2021.

Parágrafo único – a partir de 01 de janeiro de 2022 não será
concedido nenhum desconto no Imposto Sobre Transmissão
Inter Vivos de Bens Imóveis – ITIV

Art.3º - A Secretaria Municipal de Tributação somente atendera
requisição de expedição de Certidão Negativa de Débitos para com a
Fazenda Municipal de Imóvel Especifico – CNDFMIE, referente ao
imóvel objeto do parcelamento após o pagamento da última parcela de
que trata o artigo 1ºdeste Decreto.

Art.4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
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Art. 5º - Revogam-se os decretos nº 5.193 de 28 de junho de 2002 e nº
5.722 de 13 de abril de 2015.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
PREFEITO

 

DECRETO Nº 6.486 DE 04 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a atualização dos dados dos
servidores ocupantes de cargos em comissão,
bem como adequação e padronização das
declarações a serem preenchidas no ato da
posse, no âmbito da Prefeitura de
Parnamirim.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, com fundamento
no artigo 73, inciso XII, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO as atribuições da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos – SEARH, conferidas pela Lei n°
165/2019, entre elas, de realizar as atividades de gestão de pessoas
relativas à admissão, posse e lotação, bem como manutenção de
cadastro funcional e financeiro atualizado de pessoal;

CONSIDERANDO o aprimoramento do sistema de Recursos
Humanos do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de manter os dados pessoais e
funcionais dos servidores atualizados para uniformização de cadastros;

CONSIDERANDO a atualização e adequação das declarações a serem
preenchidas no ato da posse.

DECRETA:

Art. 1° Ficam os servidores ocupantes de cargos em comissão
obrigados a atualizar suas informações pessoais e funcionais junto a
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEARH,
bem como preencherem as declarações anexas a este Decreto.

Art. 2° A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
fica incumbida de coordenar, controlar e acompanhar a atualização dos
dados de que trata este decreto.

Art. 3° O Secretário de Administração e Recursos Humanos expedirá
Portaria estabelecendo datas e rotinas para execução deste decreto, no
prazo de até 30 (trinta) dias contados de sua publicação.

Art. 4° Os servidores que não se apresentarem no período previsto na
Portaria terão a remuneração suspensa.

Parágrafo único - O pagamento da remuneração suspensa
será restabelecido quando da regularização das informações
cadastrais de que trata este decreto.

Art. 5° Responderá penal e administrativamente o servidor que,
deliberadamente prestar informações incorretas ou incompletas.

Art. 6° Os candidatos nomeados para cargos em comissão após a
publicação deste Decreto, terão um prazo de até 30 (trinta) dias,
improrrogáveis, para comparecimento à Coordenadoria de Gestão de
Pessoas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, munidos
dos documentos e declarações anexos a este Decreto para posse e
posterior encaminhamento para a Secretaria de lotação.

Parágrafo único - O titular da Secretaria de Administração e
Recursos Humanos expedirá Portaria estabelecendo a rotina

prevista no caput deste artigo, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da publicação deste Decreto.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 04 de maio de 2021.

 

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

 
HOMERO GREC CRUZ SÁ

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30/09/2021 Página 4 de 56Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  
DOM3441

30/09/2021 Página 4 de 56Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  
DOM3441

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

PREFEITURA DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
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JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA

Processo nº 2021224594

Em atendimento ao art. 15, inciso VI, da Resolução nº 032/2016 –
TCE/RN justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento
do fornecedor TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ:
00.604.122/0001-97,com Empenho nº. 201006/2021, Processo nº
2021221928, NF nº 1699047 no valor de R $ 7.557,33 (Sete mil,
quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos).

Considerando que o fornecedor cumpriu todas as etapas da prestação de
serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos que se
encontra a disposição da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no
mês de julho/2021, tais como: a emissão de nota fiscal N°1699047 da
prestação do serviço em sua totalidade, certidões negativas e demais
documentos necessários. Outrossim, informamos que a quebra da
ordem cronológica segue orientação da Secretaria Municipal de
Planejamento, Finanças, Turismo e Desenvolvimento Econômico
SEPLAF, para fins de pagamento.

Os pagamentos das notas fiscais serão feitos fora da ordem cronológica
de pagamento por ser matéria de relevante interesse público, para
execução dos serviços administrativos e de fiscalização desta
Secretaria.

Do exposto, entendemos pela admissibilidade do descumprimento da
ordem cronológica de pagamento, de acordo com o que dispõe o art.
15, inciso VI, da Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, razão pela qual
assinamos o presente, para que surta os efeitos jurídicos e legais,
devendo ser dada publicidade na Imprensa Oficial como condição para
o referido pagamento.

Parnamirim/RN, 29 de setembro de 2021.

KEBLE DANTA ROLIM
Secretário Adjunto Municipal de Serviços Urbanos

 

 

 

PORTARIA N° 26/2021 - CGM

Parnamirim/RN, 28 de setembro de 2021.

O Controlador Geral do Município, 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 KARISE KARISLANY GOMES, 
Matrícula nº 8440, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de FISCAL DA ORDEM DE COMPRA abaixo listada,
celebrada pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da
Controladoria Geral do Município – CGM:
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O.C.  Nº Contratada Objeto

 

 

 

1.135/2021

 

Joaquim F. Neto Eireli

 

CNPJ nº. 40.783.060/0001-
42

 

Avenida Dr. José Francisco
da Silva, 931, Panatis II,
Potengi, Natal/RN,  CEP:

59108-500

PROCESSO Nº: 20211423595

Fornecimento de material de
consumo, com entrega imediata,
para atender as necessidades da

Controladoria Geral do Município,
na qualidade de Órgão

Participante da Ata de Registro de
Preços nº 29/2021, conforme
especificações e quantitativos

contidos no Processo
Administrativo n° 202015318813
- Pregão Eletrônico nº 10/2021 e

na Autorização de Uso nº
090/2021-SEARH.

Lote 3 – 1 caixa de copos plásticos
descartáveis para água, fabricado

com resina termoplástica de
polipropileno (2P), transparente,
reforçados c/ frisos laterais, com

capacidade para 150 ml.

O.C.  Nº Contratada Objeto

 

 

 

1.133/2021

 

Marcelo Tavares Fonseca
Eireli – ME

 

CNPJ nº.
16.693.177/0001-50

 

Estrada da Lagoa do
Bonfim, 100, Nísia

Floresta/RN, CEP: 59164-
000.

PROCESSO Nº:
20211423623

Fornecimento de gêneros
alimentícios, com entrega
imediata, para atender as

necessidades da Controladoria
Geral do Município, na qualidade
de Órgão Participante da Ata de
Registro de Preços nº 49/2020,

conforme especificações e
quantitativos contidos no Processo
Administrativo n° 202015318496 -
Pregão Eletrônico nº 32/2020 e na
Autorização de Uso nº 205/2020-

SEARH.

ITENS: 1 - Chá de hortelã,
embalagem c/ 10 saquinhos, 2 -
Chá de boldo, embalagem c/ 10

saquinhos,  3 - Chá de erva
cidreira, embalagem c/ 10

saquinhos 4- Chá de camomila,
embalagem c/ 10 saquinhos.

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para:

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

b. Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do
Contrato, as condições de habilitação para contratar com a
Administração Pública, apresentando sempre que exigido os
comprovantes de regularidade fiscal;

c. Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;

d. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência
do Contrato, facilitando a obtenção dos dados técnicos
necessários à elaboração dos documentos imprescindíveis ao
cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;

e. Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às
instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer
necessário, exclusivamente para o fornecimento do material;

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

g. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o Contrato/Ordem de Compra;

h. 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;

a. Manter o Controlador Geral do Município informado de todas
as ocorrências relativas ao Contrato/Ordem de Compra, para
adoção do procedimento administrativo próprio, quando
ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, nos termos
dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e
seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art. 3º A atribuição do Fiscal do Contrato não será remunerada, nem
poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Fábio Sarinho Paiva
Controlador Geral do Município

 

PORTARIA N° 27/2021 - CGM

Parnamirim/RN, 28 de setembro de 2021.

O Controlador Geral do Município, 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 JOÃO VICTOR DE SOUSA LEITÃO, 
Matrícula nº 49.867, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de FISCAL DA ORDEM DE COMPRA abaixo listada,
celebrada pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da
Controladoria Geral do Município – CGM:

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para:

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

b. Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do
Contrato, as condições de habilitação para contratar com a
Administração Pública, apresentando sempre que exigido os
comprovantes de regularidade fiscal;

c. Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;

d. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência
do Contrato, facilitando a obtenção dos dados técnicos
necessários à elaboração dos documentos imprescindíveis ao
cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
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e. Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às
instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer
necessário, exclusivamente para o fornecimento do material;

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

g. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o Contrato/Ordem de Compra;

h. 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;

a. Manter o Controlador Geral do Município informado de todas
as ocorrências relativas ao Contrato/Ordem de Compra, para
adoção do procedimento administrativo próprio, quando
ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, nos termos
dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e
seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art. 3º A atribuição do Fiscal do Contrato não será remunerada, nem
poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Fábio Sarinho Paiva
Controlador Geral do Município

 

 

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº. 1.133/2021 – CGM

PROCESSO Nº: 20211423623

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, através
da Controladoria Geral do Município – CGM

CONTRATADA: Marcelo Tavares Fonseca Eireli - ME - CNPJ nº.
16.693.177/0001-50, situada na Estrada da Lagoa do Bonfim, 100,
Nísia Floresta/RN, CEP: 59164-000.

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega
imediata, para atender as necessidades da Controladoria Geral do
Município, na qualidade de Órgão Participante da Ata de Registro de
Preços nº 49/2020, conforme especificações e quantitativos contidos no
Processo Administrativo n° 202015318496 - Pregão Eletrônico nº
32/2020 e na Autorização de Uso nº 205/2020-SEARH.

DESCRIÇÃO DOS ITENS DA DESPESA E VALOR UNITÁRIO:
6 caixas de chá de hortelã, embalagem c/ 10 saquinhos - R$ 2,79 (dois
reais e setenta e nove centavos)/caixa; 6 caixas de chá de boldo - R$
2,41 (dois reais e quarenta e um centavos)/caixa;  6 caixas de chá de
erva cidreira - R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos)/caixa; 6
caixas de chá de camomila - R$ 3,00 (três reais)/caixa.

VALOR GLOBAL: R$ 65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos)

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar da expedição da Ordem de
Compra.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.004 –
Controladoria do Município; Função: 04 – Administração; Subfunção:
124 - Controle Interno; Programa: 0002 – Rotina, Integração e
Modernização; Ação: 2904 – Manutenção e Funcionamento da

Unidade; Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 10010000
– Recursos Ordinários.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02 e artigos 15, inciso II e
62, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Parnamirim/RN, 28 de setembro de 2021.

Fábio Sarinho Paiva
Controlador Geral do Município

 

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº. 1.135/2021 – CGM

PROCESSO Nº: 20211423595

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, através
da Controladoria Geral do Município – CGM

CONTRATADA: Joaquim F. Neto Eireli - CNPJ nº. 40.783.060/0001-
42, situada na Avenida Dr. José Francisco da Silva, 931, Panatis II,
Potengi, Natal/RN,  CEP: 59108-500.

OBJETO: Fornecimento de material de consumo, com entrega
imediata, para atender as necessidades da Controladoria Geral do
Município, na qualidade de Órgão Participante da Ata de Registro de
Preços nº 29/2021, conforme especificações e quantitativos contidos no
Processo Administrativo n° 202015318813 - Pregão Eletrônico nº
10/2021 e na Autorização de Uso nº 090/2021-SEARH.

DESCRIÇÃO DO ITEM DA DESPESA: 1 caixa de copos plásticos
descartáveis para água, fabricado com resina termoplástica de
polipropileno (2P), transparente, reforçados c/ frisos laterais, com
capacidade para 150 ml. O material deverá atender ao que dispõe a
NBR 14.865/2002, embalagem: caixa original do fabricante, contendo
2.500 de copos, acondicionados em mangas plásticas (100 copos por
manga), devendo a caixa da embalagem e as mangas plásticas terem
identificações impressas de padrão ABNT, capacidade total, quantidade
e o peso mínimo de cada copo, e conformidade com a norma de
qualidade NBA-14.865 - 10% da cota reservada ME/EPP.

VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R$ 71,34 (setenta e um reais e trinta
e quatro centavos)

VALOR GLOBAL: R$ 71,34 (setenta e um reais e trinta e quatro
centavos)

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar da expedição da Ordem de
Compra.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.004 –
Controladoria do Município; Função: 04 – Administração; Subfunção:
124 - Controle Interno; Programa: 0002 – Rotina, Integração e
Modernização; Ação: 2904 – Manutenção e Funcionamento da
Unidade; Natureza: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 10010000
– Recursos Ordinários.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02 e artigos 15, inciso II e
62, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Parnamirim/RN, 28 de setembro de 2021.

Fábio Sarinho Paiva
Controlador Geral do Município
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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 003/2021
CONCORRÊNCIA

O Município de Parnamirim-RN, através da Comissão Permanente
de Licitação de Obras Públicas, torna público a retomada da licitação
cuja sessão será realizada no dia 03 de Novembro de 2021, às 09:00
horas, que possui como objeto a Contratação de EMPRESA DE
ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL,
MÉTODO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO, NO MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM/RN, NOS BAIRROS DE NOVA ESPERANÇA,
EMAUS, PASSAGEM DE AREIA, BELA PARNAMIRIM E NOVA
PARNAMIRIM. O Edital, com seus anexos, encontrar-se a disposição
dos interessados no site oficial da Prefeitura de Parnamirim/RN, opção
“Portal de Transparência”, no
endereçohttps://parnamirim.rn.gov.br/listagemPregaoLicitacaoObras_trans
podendo ser adquirido a partir do dia 01 de Outubro de 2021.
Informações através do e-mail: cpl@parnamirim.rn.gov.br, no horário
das 08:00 às 13:00 horas.

Parnamirim/RN, 29 de setembro de 2021.

Silvia Talitha Fernandes Araújo
Presidente da CPL/SEMOP

 

 

 

PORTARIA N º 693/2021 – SEARH, de 20 de setembro de 2021

Reconduzir comissão disciplinar composta por servidores da
Comissão Permanente de Processo Administrativo
Disciplinar – COPAD e renovação o prazo de conclusão do
processo nº 201915915443.

O SECRETÁRIO 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, no Decreto Municipal nº 6.564/21, assim
como, na Lei nº 8.112/90 e demais normas regentes, aqui utilizadas
como legislação subsidiária, e;

Considerando a instauração do Processo Administrativo
Disciplinar n.º 201915915443, por meio da Portaria n.º
79/2021, de 27 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial
do Município de Parnamirim – DOM 3256, em 30 de janeiro
de 2021, para apuração de eventual conduta Dolosa fruto de
acúmulo ilícito de cargos públicos;

Considerando a designação dos servidores da Comissão de
Processo Administrativo Disciplinar, através da Portaria nº
1730/2021, de 23 de agosto de 2021, publicadas no Diário
Oficial do Município de Parnamirim – DOM 3413, em 24 de
agosto de 2021, para apuração das denúncias e a
responsabilidade de servidor por possíveis infrações praticadas
no exercício de suas atribuições;

Considerando o Memorando nº 180/2021 de 20 de setembro
de 2021, em que a Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar solicitou a recondução do Processo Administrativo
Disciplinar n.º 201915915443, para conclusão dos trabalhos;

RESOLVE:

Art. 1º – Reconduzir a comissão disciplinar composta pelos servidores
Arotirene Adriadno de Sena Lima Machado dos Santos – matrícula nº
8416, Diógenes Marcone de Vasconcelos Costa – matrícula nº 5419,
Maria Fábia Monteiro Dantas Zanoni – matrícula nº 4747, Herbert dos
Santos Silva – matrícula nº 42706, e Edlane Mirele Rodrigues dos
Santos – matrícula nº 27794 designados pela Portaria nº 1730/2021, de
23 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Município de
Parnamirim/RN – DOM nº 3413, de 24 de agosto de 2021; e renovar o
prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar nº
201915915443, por período de 60 (sessenta) dias, em face das razões
apresentadas pelo Presidente da Comissão Processante constantes do
Memorando nº 180, de 20 de setembro de 2021.

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

JORGE DE MORAIS MAIA 
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos,  

em substituição legal.

*Republicado por Incorreção

 

PORTARIA N° 727/2021 – GAB/SEARH, de 29 de setembro de
2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, e de
acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93.

https://parnamirim.rn.gov.br/listagemPregaoLicitacaoObras_transparencia.jsp
mailto:cpl@parnamirim.rn.gov.br
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ORDEMDE
SERVIÇO

CONTRATADO OBJETO E VIGÊNCIA

Nº
1096/2021-

SEARH

CONSULTE
CONSULTORIA

E
TREINAMENTO

LTDA

CNPJ:
36.003.671/0001

- 53

CONTRATAR EMPRESA
ESPECIALIZADA EM
CAPACITAÇÃO, PARA

MINISTRAR CURSO DE
COMPLETO DE PLANILHAS

DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE
PREÇOS, DE FORMA ONLINE.

RESOLVE:

Art.1º Designar o servidor JOÃO BATISTA SOARES NETO,
matrícula Nº 27266, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO abaixo listado,
celebrado pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da
Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos –
SEARH:

Art. 2° - O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:

a. Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que
foi pactuado;

b. Sugerir eventuais modificações contratuais;

c. Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato
respectivo;

d. Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à
alteração no projeto, prorrogação dos prazos, a publicação dos
extratos, a verificação da manutenção das condições de
habilitação, informar dotações orçamentárias entre demais
providências afins;

e. Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de
todas as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do
Fiscal do Contrato, para adoção do procedimento
administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou
total do contrato nos termos dos Art. 77 e 78, e atendidos os
requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

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

a. Ser responsável pela execução do próprio contrato;

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

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

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

Art. 5° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HOMERO GREC CRUZ SÁ
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

 

PORTARIA Nº. 716, de 27 de setembro de 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais: e de
conformidade com o Parecer nº0162/2021-AJ/SEARH/PMP;

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, o servidor RODOLFO ALVES DA SILVA,
matrícula nº 45160, Médico Urologista, do quadro desta
municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

HOMERO GREC CRUZ SÁ
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

 

PORTARIA Nº 719, de 28 de setembro, de 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o pedido de suspensão de férias aberto por meio
do processo administrativo nº 20212823544;

Considerando o artigo 4º, § 7º, do Decreto n.º 6.102 de 22 de
outubro de 2019;

RESOLVE:

Suspender a pedido o gozo de férias do servidor FILIPE SILVA
ROCHA , matrícula nº 8623 no cargo de Assessor Técnico Nível III,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, por necessidade do serviço,
com efeitos retroativos a partir de 01/09/2021, referente ao período
aquisitivo de 2019/2020.

MARA TATYANE GERMANO CÂMARA FONSECA
Assessora Especial de Recursos Humanos

 

PORTARIA Nº 717, de 28 de setembro, de 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o pedido de suspensão de férias aberto por meio
do processo administrativo nº 20212518206;

Considerando o artigo 4º, § 7º, do Decreto n.º 6.102 de 22 de
outubro de 2019;

RESOLVE:

Suspender a pedido o gozo de férias do servidor ROBSON
GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO, matrícula nº 48003 no cargo
de Assessor Técnico Nível III, lotado na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, por necessidade do serviço, com efeitos retroativos
a partir de 02/08/2021, referente ao período aquisitivo de 2020/2021.

MARA  TATYANE GERMANO CÂMARA FONSECA
Assessora Especial de Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 718, de 28 de setembro, de 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o pedido de suspensão de férias aberto por meio
do processo administrativo nº 20212518206;

Considerando o artigo 4º, § 7º, do Decreto n.º 6.102 de 22 de
outubro de 2019;

RESOLVE:

Suspender a pedido o gozo de férias da servidora ANDREZA
DUARTE FERREIRA CARDOSO DE MELO, matrícula nº 25648
no cargo de Assessor Técnico Nível III, lotada na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, por necessidade do serviço, com efeitos
retroativos a partir de 02/08/2021, referente ao período aquisitivo de
2020/2021.

MARA TATYANE GERMANO CÂMARA FONSECA
Assessora Especial de Recursos Humanos

 

 

PESQUISA MERCADOLÓGICA
COMISSÃO ORÇAMENTISTA PERMANENTE - SEARH

1º Chamada – A Secretaria de Administração e Recursos Humanos –
SEARH, situada na Rua Vicente de Paiva, 210, Edifício Cartier, Monte
Castelo, Parnamirim/RN, através da Comissão Orçamentista
Permanente, instituída pelo decreto nº 5.835, de 23 de março de 2017,
torna pública a realização da COTAÇÃO DE PREÇOS, para
Aquisição de Insumos para Alimentação Enteral para atender as
Unidades de Saúde do Município de Parnamirim/RN, da Secretaria
Municipal de Saúde – SESAD, do Município de Parnamirim/RN.
Processo 20212814130

LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/10/2021 –
13:00 h

Os interessados em participar da presente Cotação Prévia de Preços
poderão retirar o termo de referência no endereço citado, ou pelo e-
mail: cop.searh.parnamirim@gmail.com. Informações poderão ser
obtidas pelo telefone (84) 3644 – 8102/8143/8144

Parnamirim/RN, 30 de setembro de 2021

Ismália Lara Mota Lopes
Mat. 6763

Presidente da Comissão Orçamentista Permanente

 

PESQUISA MERCADOLÓGICA
COMISSÃO ORÇAMENTISTA PERMANENTE - SEARH

1º Chamada – A Secretaria de Administração e Recursos Humanos –
SEARH, situada na Rua Vicente de Paiva, 210, Edifício Cartier, Monte
Castelo, Parnamirim/RN, através da Comissão Orçamentista
Permanente, instituída pelo decreto nº 5.835, de 23 de março de 2017,
torna pública a realização da COTAÇÃO DE PREÇOS, para
Contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços de
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento Médico-hospitalar,

contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e
equipamentos, bem como, todas as peças, componentes e acessórios
necessários a manter o equipamento em perfeito estado de
funcionamento, da Secretaria Municipal de Saúde – SESAD, do
Município de Parnamirim/RN Processo 20212819348

LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/10/2021 –
13:00 h

Os interessados em participar da presente Cotação Prévia de Preços
poderão retirar o termo de referência no endereço citado, ou pelo e-
mail: cop.searh.parnamirim@gmail.com. Informações poderão ser
obtidas pelo telefone (84) 3644 – 8102/8143/8144

Parnamirim/RN, 30 de setembro de 2021

Ismália Lara Mota Lopes
Mat. 6763

Presidente da Comissão Orçamentista Permanente

 

PESQUISA MERCADOLÓGICA
COMISSÃO ORÇAMENTISTA PERMANENTE - SEARH

1º Chamada – A Secretaria de Administração e Recursos Humanos –
SEARH, situada na Rua Vicente de Paiva, 210, Edifício Cartier, Monte
Castelo, Parnamirim/RN, através da Comissão Orçamentista
Permanente, instituída pelo decreto nº 5.835, de 23 de março de 2017,
torna pública a realização da COTAÇÃO DE PREÇOS, para
Contratação de Empresa Especializada em Locação de Geradores de
Energia Elétrica para utilização nos centros cirúrgicos e terapia
intensiva das Unidades Hospitalares do Município de Parnamirim,
incluindo a instalação, manutenção dos aparelhos locados, mão de obra,
peças e acessórios inerentes ao serviço, da Secretaria Municipal de
Saúde – SESAD, do Município de Parnamirim/RN. Processo
20202825718

LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/10/2021 –
13:00 h

Os interessados em participar da presente Cotação Prévia de Preços
poderão retirar o termo de referência no endereço citado, ou pelo e-
mail: cop.searh.parnamirim@gmail.com. Informações poderão ser
obtidas pelo telefone (84) 3644 – 8102/8143/8144

Parnamirim/RN, 30 de setembro de 2021

Ismália Lara Mota Lopes
Mat. 6763

Presidente da Comissão Orçamentista Permanente

 

 

 

PORTARIA N° 120/2021 – SEMEC, de 24 de setembro de 2021.

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

RESOLVE:
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CONTRATO Nº EMPRESA OBJETO

056/2021

J NUNES
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

CNPJ n°:
21.172.344/0001-58

Fornecimento de
gêneros alimentícios
não perecíveis para a
alimentação escolar

no ano letivo de 2021,
na Rede Municipal de

Ensino de
Parnamirim/RN

CONTRATO Nº EMPRESA
CONTRATADA

OBJETO

056/2021

J NUNES
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS

EIRELI

CNPJ n°:
21.172.344/0001-58

Fornecimento de
gêneros alimentícios
não perecíveis para a

alimentação escolar no
ano letivo de 2021, na

Rede Municipal de
Ensino de

Parnamirim/RN

Art.1º Designar a servidora PÂMELA KAROLINE DE ALMEIDA
CORDEIRO LOURENÇO, matrícula n° 13.687 para, sem prejuízo de
suas atribuições, exercer a função de Gestora do Contrato abaixo
listado, celebrado pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC:

Art. 2° Designar o servidor Marcelo Paulo de Souza, Matrícula n°
7854, para sem prejuízo de suas atribuições, atuar como suplente titular,
substituindo a gestora em casos de impedimentos e afastamentos legais
(férias, licenças, etc).

Art.3° O Gestor dos Contratos possui competência para:

a) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o
que foi pactuado;
b) Sugerir eventuais modificações contratuais;
c) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço, se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato
respectivo;
d) Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a)
de todas as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do
Fiscal do 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:

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. 5° A atribuição do Gestor do(s) Contrato(s) não será remunerada,
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 6° Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 22 de setembro de 2021.

JUSTINA IVA DE ARAÚJO SILVA
Secretária Municipal de Educação e Cultura

 

PORTARIA N° 119 /2021 – SEMEC, de 24 de setembro de 2021.

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

RESOLVE:

Art.1º Designar a servidora OTÍLIA CATARINA LIMA DE
BARROS FARIAS, Matrícula N° 13.684 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 Educação e Cultura – SEMEC:

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para:

a. Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as Normas nele
estabelecidas;
b. Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do
Contrato, as condições de habilitação para contratar com a
Administração Pública, apresentando sempre que exigido os
comprovantes de regularidade fiscal;
c. Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;
d. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de
vigência do Contrato, facilitando a obtenção dos dados técnicos
necessários à elaboração dos documentos imprescindíveis ao
cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
e. Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às
instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer
necessário, exclusivamente para o fornecimento do material;
f. Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou
anormalidades relacionadas com a execução do Contrato, que
resultem na inexecução parcial ou total do objeto do contrato,
para que sejam adotadas as providências cabíveis;
g. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o Contrato;
h. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados;
i. Manter a Secretária Municipal da Educação e Cultura
informada de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para
adoção do procedimento administrativo próprio, quando
ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, nos termos
dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e
seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 3º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será
remunerada.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 22 de setembro de 2021.

JUSTINA IVA DE ARAÚJO SILVA
Secretária Municipal de Educação e Cultura
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EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2021 -
SEMEC. Processo Administrativo nº: 20212517626.
CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA / COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO
GRANDE DO NORTE - CAERN - CNPJ n.° 08.334.385/0001- 35.
OBJETO: Serviço de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos das
unidades da rede de ensino da rede pública municipal de
Parnamirim/RN. VALOR GLOBAL: R$720.000,00 (setecentos e vinte
mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.061 - Secretaria
Municipal de Educação e Cultura; 2075 - Ampliação, Manutenção e
Conservação das Escolas e Ensino Fundamental; 2909 - Manutenção e
Funcionamento da Unidade. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. FONTE DE
RECURSOS: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências de
Impostos - Educação. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, I, da
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 09 de agosto de 2021.

Justina Iva de Araújo Silva 
Secretária Municipal de Educação e Cultura

*Republicar por incorreção

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2021 - SEMEC. Processo
Administrativo nº: 20212517626. CONTRATANTES:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA /
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE - CAERN - CNPJ n.° 08.334.385/0001- 35. OBJETO:
Serviço de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos das unidades da
rede de ensino da rede pública municipal de Parnamirim/RN. VALOR
GLOBAL: R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 02.061 - Secretaria Municipal de Educação e
Cultura; 2075 - Ampliação, Manutenção e Conservação das Escolas e
Ensino Fundamental; 2909 - Manutenção e Funcionamento da Unidade.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica. FONTE DE RECURSOS: 11110000 -
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº
03/2021 - SEMEC; Art. 25, I, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 17 de agosto de 2021.

Justina Iva de Araújo Silva 
Secretária Municipal de Educação e Cultura

 

 

 

PORTARIA Nº 033/GS/SESAD de 30 de Setembro de 2021.

Institui o Comitê Municipal de Investigação de Casos de
Transmissão Vertical da Sílis, do HIV, das Hepatites Virais

B e C e do HTLV, no âmbito da Secretaria Municipal de
Saúde Pública de Parnamirim/RN.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de
Parnamirim/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas
pelo Art. 80, Inciso II da Lei Orgânica do Município de
Parnamirim/RN e;

CONSIDERANDO as recomendações do Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical HIV,
Sífilis e Hepatites B e C de 2020, do Departamento de Condições
Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da
Saúde;

CONSIDERANDO a Portaria n° 325/GM/MS de 21 de fevereiro de
2008, que estabelece em seu Art. 1°, dentre outras prioridades pelo
Pacto pela Vida, a redução da mortalidade materno infantil e o
fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e
endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária,
influenza, hepatite e AIDS;

CONSIDERANDO o Protocolo de Investigação de Transmissão
Vertical de 2014, do Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário junto à OPAS/OMS, para
a eliminação da sífilis congênita nas Américas;

CONSIDERANDO que o Departamento de ISTs, Aids e Hepatites
Virais do Ministério da Saúde, vem adotando estratégias para a redução
da transmissão vertical do HIV e da sífilis desde 2000, como a
notificação da gestante com HIV (Portaria nº 993/2000) e da gestante
com sífilis (Portaria nº 033/2005), onde essas ações possibilitam a
captação e notificação das gestantes com sorologias reagentes para a
sífilis e/ou HIV;

CONSIDERANDO a recomendação do Ministério da Saúde, para
criação do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical

RESOLVE:

Art. 1º - INSTITUIR, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, o
Comitê Municipal de Investigação de Casos de Transmissão Vertical da
sífilis, do HIV, das hepatites virais B e C e do HTLV;

Art. 2º - O Comitê terá como atribuições:

Cooperar com na investigação epidemiológica de Casos de
Transmissão Vertical da sífilis, do HIV, das hepatites virais B e
C e do HTLV de ocorrência no município de Parnamirim/RN;
Propor medidas que possam qualificar as ações de prevenção,
assistência e vigilância da transmissão vertical no pré-natal,
parto e puerpério;
Contribuir para o monitoramento das ações de prevenção e
controle da transmissão vertical;
Elaborar e divulgar relatórios; articular junto aos setores
técnicos da SESAD- RN ações de educação permanente das
equipes de saúde para o fortalecimento da rede de cuidado; e,
Mapear os problemas e propor soluções que possam qualificar
as ações de prevenção, assistência e vigilância da transmissão
vertical.

Art. 3º - O Comitê atuará de modo técnico, sigiloso, não coercitivo ou
punitivamente, e sim orientativo;

Art. 4º - O Comitê será constituído pelos seguintes membros
permanentes e consultores ad hoc, relacionados no ANEXO I a esta
Portaria.



30/09/2021 Página 37 de 56Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  
DOM3441

30/09/2021 Página 37 de 56Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  
DOM3441

Nº CONT. CONTRATADO

257/2020
INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA 
CNPJ: 08.419.947/0004-96

Parágrafo Primeiro: Outros órgãos, poderes e instituições além dos
previstos no artigo 4º poderão ser convidados a participar desse Comitê.

Parágrafo Segundo: As substituições poderão ocorrer da desistência
voluntária de quaisquer um dos representantes, assumindo os suplentes
e/ou sendo realizada votação entre os demais para escolha/convite de
sucessor. O mandato dos membros e suplentes terá duração de 03 (três)
anos, permitida reeleição. A periodicidade das reuniões acontece uma
vez por mês, por meio de encontros presenciais, remotos ou híbridos a
depender de votação entre os membros.

Art. 5º - O exercício de funções inerentes à composição do Comitê será
considerado relevante prestação de serviço público, não remunerado;

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficio do Munícipio de Parnamirim/RN.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

ANEXO I

GABINETE/SESAD 
Luciana Guimarães da Cunha.

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – DVS
(PERMANENTES)  

Ana Paula Pontes Ramos; 
Thulianne Lopes de Souza.

Saúde do Trabalhador: 
Rita Catarina Tonico da Cunha

Vigilância do óbito materno-infantil: 
Marluce Pinheiro da Silva

Programa de IST/AIDS e Hepatites Virais: 
Adriana Cristina Oliveira Araújo de Lucena

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - DAP 
Ângela Augusta de Sá Moreira

Áreas Técnicas de Saúde da Mulher e do Homem: 
Letícia Gabriela Marques Filgueira

Área Técnica de Saúde da Criança e do Adolescente: 
Kárcia Milene Balbino de Moura Castro

Saúde do Escolar:  
Babuska Garcia Capistrano dos Santos

Saúde Prisional/Consultório na Rua: 
Isabelle Silva de Albuquerque

Programa dos ACS: 
Nilza Rodrigues da Silva

Serviço Atendimento Especializado em IST/Aids e Hepatites Virais
- SAE: 

Izabell Crystinna Lima Alves

Hospital Maternidade do Divino Amor: 
Aline Cristiane de Moura Matias

UPA Enfª Maria Nazaré dos Santos Silva (UPA Nova Esperança): 
Glauber Lucena Henrique

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
SEMAS: 

Marta Lopes Ferreira Pacheco

 

PORTARIA Nº 164/DAD/SESAD, de 30 de Setembro de 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de
Parnamirim/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,
de acordo com o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e;

Considerando a conclusão da Chamada Pública nº 002/2019 que trata
da contratação de empresas especializadas para execução de serviços de
saúde em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde a serem
prestados aos munícipes de Parnamirim/RN, resultando na
formalização dos contratos constantes no quadro abaixo:

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Maria Clara Teixeira de Araújo Gomes, Mat.
53.007, CPF: 110.371.364-70 para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de Fiscal do contrato acima citado;

Art. 2º - Designar Andréa Larissa Delgado de Brito, Mat. 12.288,
CPF: 076.349.244-23 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Gestor do contrato acima citado;

Art. 3º - Ao Fiscal do contrato cabem as seguintes competências:

Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as normas nele
estabelecidas;
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;
Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;
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;
Autorizar o acesso dos empregados da contratada às instalações
da contratante, quando se fizer necessário, realização de
entrega de materiais e/ou prestação de serviços;
Notificar a 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;
Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato;
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;

Art. 4º - Ao Gestor do contrato cabem as seguintes competências:
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Sugerir eventuais modificações contratuais;
Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato;
Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de
todas as ocorrências relativas ao contrato, com o auxílio do
Fiscal do contrato para adoção do procedimento administrativo
próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do
contrato nos termos dos Artigos nº 77 e 78, e atendidos os
requisitos do Artigo nº 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
Assinar o Relatório de Acompanhamento da Execução dos
Serviços Contratados / Recebimento de Materiais, conforme
orientações da administração;

Art. 5º - Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

Se responsável pela execução do próprio contrato;
Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de
licitação;
Possuir condição que enseje conflito de interesses que
importem em óbice à designação como Gestor de Contrato.

Art. 6º - Na ausência justificada do fiscal/gestor do contrato, a chefia
imediata do setor encontra-se autorizado a atestar as notas fiscais /
relatório do gestor, devendo este estar ciente da prestação do serviço
e/ou recebimento do material;

Art. 7º - A função de fiscal de contrato administrativo não será
remunerada, ficando a função de gestor de contrato administrativo
orientada pela Lei Municipal nº 164 de 19 de dezembro de 2019;

Art. 8º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação no
Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN, com efeitos retroativos
ao dia 01 de Setembro de 2021.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde 

 

 

PORTARIA Nº 165/DAD/SESAD, de 30 de Setembro de 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de
Parnamirim/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,
de acordo com o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e;

Considerando a formalização do Contrato nº 164/2021, celebrado
entre a Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim e a empresa RDF
Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda, cujo objeto é o
fornecimento de insumos e reagentes necessários à realização de
exames laboratoriais em análises clínicas (hematologia, imunologia,
hormônios, bioquímica, urinálise, gasometria, coagulação, marcadores
cardíacos portáteis) , incluindo a disponibilização de equipamentos
automatizados e computadorizados em regime de comodato, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município
de Parnamirim/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Keilla Freire Henrique, Mat. 55.581, CPF nº
036.760.594-50 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Fiscal do contrato acima citado;

Art. 2º - Designar Ionne Martins Soares, Mat. 50.067, CPF nº
028.938.443-59 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Gestor do contrato acima citado;

Art. 3º - Ao Fiscal do contrato cabem as seguintes competências:

Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as normas nele
estabelecidas;
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;
Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;
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;
Autorizar o acesso dos empregados da contratada às instalações
da contratante, quando se fizer necessário, realização de
entrega de materiais e/ou prestação de serviços;
Notificar a 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;
Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato;
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;

Art. 4º - Ao Gestor do contrato cabem as seguintes competências:

Sugerir eventuais modificações contratuais;
Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato;
Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de
todas as ocorrências relativas ao contrato, com o auxílio do
Fiscal do contrato para adoção do procedimento administrativo
próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do
contrato nostermos dos Artigos nº 77 e 78, e atendidos os
requisitos do Artigo nº 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
Assinar o Relatório de Acompanhamento da Execução dos
Serviços Contratados / Recebimento de Materiais, conforme
orientações da administração;

Art. 5º - Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

Se responsável pela execução do próprio contrato;
Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de
licitação;
Possuir condição que enseje conflito de interesses que
importem em óbice à designação como Gestor de Contrato.

Art. 6º - Na ausência justificada do fiscal/gestor do contrato, a chefia
imediata do setor encontra-se autorizado a atestar as notas fiscais /
relatório do gestor, devendo este estar ciente da prestação do serviço
e/ou recebimento do material;

Art. 7º - A função de fiscalde contrato administrativo não será
remunerada, ficando a função de gestor de contrato administrativo
orientada pela Lei Municipal nº 164 de 19 de dezembro de 2019;

Art. 8º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação no
Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN, com efeitos retroativos
ao início da vigência do contrato.
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TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

PORTARIA Nº 166/DAD/SESAD, de 30 de Setembro de 2021.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de
Parnamirim/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,
de acordo com o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e;

Considerando a assinatura do Contrato Coletivo nº 6400960010,
celebrado entre o Município de Parnamirim/RN e a Companhia
Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), cujo objeto é a
prestação de serviços públicos de distribuição, transmissão, geração
(convencional e renovável) e comercialização de energia elétrica;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Luiz Sérgio Fernandes de Lucena, Mat. 28.878,
CPF nº 033.967.734-11 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer
a função de Fiscal do contrato acima, junto a Secretaria Municipal de
Saúde (SESAD);

Art. 2º - Designar Alberto Dantas da Silva, Mat. 23.989, CPF nº
008.504.094-03 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Fiscal Substituto do contrato acima, junto a Secretaria
Municipal de Saúde (SESAD), nos impedimentos legais e eventuais do
titular;

Art. 3º - Fica o Gestor do referido contrato sob responsabilidade da
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), conforme
Portaria nº 109/21-SEMSUR.

Art. 4º - Ao Fiscal do contrato cabem as seguintes competências:

Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as normas nele
estabelecidas;
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;
Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;
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;
Autorizar o acesso dos empregados da contratada às instalações
da contratante, quando se fizer necessário, realização de
entrega de materiais e/ou prestação de serviços;
Notificar a 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;
Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato;
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;

Art. 5º - Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

Se responsável pela execução do próprio contrato;

Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de
licitação;
Possuir condição que enseje conflito de interesses que
importem em óbice à designação como Gestor de Contrato.

Art. 6º - Na ausência justificada do fiscal/gestor do contrato, a chefia
imediata do setor encontra-se autorizado a atestar as notas fiscais /
relatório do gestor, devendo este estar ciente da prestação do serviço
e/ou recebimento do material;

Art. 7º - A função de fiscal de contrato administrativo não será
remunerada, ficando a função de gestor de contrato administrativo
orientada pela Lei Municipal nº 164 de 19 de dezembro de 2019;

Art. 8º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação no
Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN, com efeitos retroativos
ao dia 01 de Setembro de 2021.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal da Saúde

 

* PORTARIA Nº 152/DAD/SESAD, de 16 de Setembro de 2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de
Parnamirim/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,
de acordo com o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e;

Considerando a assinatura do Convênio De Cooperação, celebrado
entre o Município de Parnamirim/RN e a Companhia de Águas e
Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte (CAERN), cujo objeto é
aprestação de serviços públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Luiz Sérgio Fernandes de Lucena, Mat. 28.878,
CPF nº 033.967.734-11 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer
a função de Fiscal do contrato (convênio) acima, junto a Secretaria
Municipal de Saúde (SESAD);

Art. 2º - Designar Alberto Dantas da Silva, Mat. 23.989, CPF nº
008.504.094-03 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Fiscal Substituto do contrato acima, junto a Secretaria
Municipal de Saúde (SESAD), nos impedimentos legais e eventuais do
titular;

Art. 3º - Designar Laine Gomes Lopes de Freitas, Mat. 36.250, CPF
nº 112.131.114-80 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Gestor do contrato (convênio) acima, junto a Secretaria
Municipal de Saúde (SESAD);

Parágrafo Único: As faturas referentes ao presente contrato (convênio)
deverão ser encaminhadas ao Departamento Administrativo da SESAD,
devidamente vistadas pelo Diretor Geral ou Diretor Administrativo da
referida unidade;

Art. 4º - Ao Fiscal do contrato cabem as seguintes competências:

Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as normas nele
estabelecidas;
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;
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Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;
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;
Autorizar o acesso dos empregados da contratada às instalações
da contratante, quando se fizer necessário, realização de
entrega de materiais e/ou prestação de serviços;
Notificar a 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;
Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato;
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;

Art. 5º - Ao Gestor do contrato cabem as seguintes competências:

Sugerir eventuais modificações contratuais;
Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato;
Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de
todas as ocorrências relativas ao contrato, com o auxílio do
Fiscal do contrato para adoção do procedimento administrativo
próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do
contrato nostermos dos Artigos nº 77 e 78, e atendidos os
requisitos do Artigo nº 87 da Lei  Federal nº 8.666/93.
Assinar o Relatório de Acompanhamento da Execução dos
Serviços Contratados / Recebimento de Materiais, conforme
orientações da administração;

Art. 6º - Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

Se responsável pela execução do próprio contrato;
Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de
licitação;
Possuir condição que enseje conflito de interesses que
importem em óbice à designação como Gestor de Contrato.

Art. 7º - Na ausência justificada do fiscal ou gestor do contrato, o chefe
imediato ou Coordenador do setor encontra-se autorizado a atestar as
notas fiscais / faturas, devendo este estar ciente da prestação do serviço
/ recebimento do material.

Art. 8º - A função de fiscal de contrato administrativo não será
remunerada, ficando a função de gestor de contrato administrativo
orientada pela Lei Municipal nº 164 de 19 de dezembro de 2019;

Art. 9º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação no
Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN, com efeitos retroativos
ao dia 01 de Setembro de 2021.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipalda Saúde

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

 

PORTARIA Nº 145/DAD/SESAD, de 27 de Agosto de 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de
Parnamirim/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,

de acordo com o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e;

Considerando a formalização do Contrato nº 033/2021, celebrado
entre a Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim e a empresa J. B.
de Souza Junior ME, cujo objeto o fornecimento de materiais
relativos à manutenção predial, que inclui materiais de construção,
pintura, ferramentas e acessórios, material elétrico/eletrônico,
hidráulico, sanitário etc, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Parnamirim/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Luiz Sérgio Fernandes de Lucena, Mat. 28.878,
CPF nº 033.967.734-11 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer
a função de Fiscal do contrato acima citado;

Art. 2º - Designar José Nilson Fernandes Bezerra Júnior, Mat.
44.245, CPF nº 064.703.034-98 para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de Fiscal Substituto do contrato acima citado;

Art. 2º - Designar Alberto Dantas da Silva, Mat. 23.989, CPF nº
008.504.094-03 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Gestor do contrato acima citado;

Art. 3º - Ao Fiscal do contrato cabem as seguintes competências:

Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as normas nele
estabelecidas;
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;
Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;
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;
Autorizar o acesso dos empregados da contratada às instalações
da contratante, quando se fizer necessário, realização de
entrega de materiais e/ou prestação de serviços;
Notificar a 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;
Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato;
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;

Art. 4º - Ao Gestor do contrato cabem as seguintes competências:

Sugerir eventuais modificações contratuais;
Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato;
Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de
todas as ocorrências relativas ao contrato, com o auxílio do
Fiscal do contrato para adoção do procedimento administrativo
próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do
contrato nostermos dos Artigos nº 77 e 78, e atendidos os
requisitos do Artigo nº 87 da Lei  Federal nº 8.666/93.
Assinar o Relatório de Acompanhamento da Execução dos
Serviços Contratados / Recebimento de Materiais, conforme
orientações da administração;
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Art. 5º - Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

Se responsável pela execução do próprio contrato;
Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de
licitação;
Possuir condição que enseje conflito de interesses que
importem em óbice à designação como Gestor de Contrato.

Art. 6º - Na ausência justificada do fiscal/gestor do contrato, a chefia
imediata do setor encontra-se autorizado a atestar as notas fiscais /
relatório do gestor, devendo este estar ciente da prestação do serviço
e/ou recebimento do material;

Art. 7º - A função de fiscal de contrato administrativo não será
remunerada, ficando a função de gestor de contrato administrativo
orientada pela Lei Municipal nº 164 de 19 de dezembro de 2019;

Art. 8º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação no
Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN, com efeitos retroativos
ao início da vigência do referido contrato.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

PORTARIA Nº 167/DAD/SESAD, de 30 de Setembro de 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de
Parnamirim/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,
de acordo com o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e;

Considerando a formalização do Contrato nº 042/2021, celebrado
entre a Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim e a empresa
Limpa Fossa Parnamirim Ltda, cujo objeto é Prestação de serviços
de desentupimento e limpeza de fossas sépticas e sumidouros,
compreendendo coleta dos dejetos com equipamentos, transporte e
descarga do material coletado para sistema de tratamento devidamente
licenciado e locação de banheiros químicos;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Luiz Sérgio Fernandes de Lucena, Mat. 28.878,
CPF nº 033.967.734-11 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer
a função de Fiscal do contrato acima citado;

Art. 2º - Designar José Nilson Fernandes Bezerra Júnior, Mat.
44.245, CPF nº 064.703.034-98 para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de Fiscal Substituto do contrato acima citado;

Art. 3º - Designar Alberto Dantas da Silva, Mat. 23.989, CPF nº
008.504.094-03 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Gestor do contrato acima citado;

Art. 4º - Ao Fiscal do contrato cabem as seguintes competências:

Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as normas nele
estabelecidas;
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;
Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;
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;
Autorizar o acesso dos empregados da contratada às instalações
da contratante, quando se fizer necessário, realização de
entrega de materiais e/ou prestação de serviços;
Notificar a 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;
Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato;
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;

Art. 5º - Ao Gestor do contrato cabem as seguintes competências:

Sugerir eventuais modificações contratuais;
Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato;
Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de
todas as ocorrências relativas ao contrato, com o auxílio do
Fiscal do contrato para adoção do procedimento administrativo
próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do
contrato nostermos dos Artigos nº 77 e 78, e atendidos os
requisitos do Artigo nº 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
Assinar o Relatório de Acompanhamento da Execução dos
Serviços Contratados / Recebimento de Materiais, conforme
orientações da administração;

Art. 6º - Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

Se responsável pela execução do próprio contrato;
Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de
licitação;
Possuir condição que enseje conflito de interesses que
importem em óbice à designação como Gestor de Contrato.

Art. 7º - Na ausência justificada do fiscal/gestor do contrato, a chefia
imediata do setor encontra-se autorizado a atestar as notas fiscais /
relatório do gestor, devendo este estar ciente da prestação do serviço
e/ou recebimento do material;

Art. 8º - A função de fiscal de contrato administrativo não será
remunerada, ficando a função de gestor de contrato administrativo
orientada pela Lei Municipal nº 164 de 19 de dezembro de 2019;

Art. 9º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação no
Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN, com efeitos retroativos
ao dia 01 de Setembro de 2021.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde 

 

 

PORTARIA Nº 168/DAD/SESAD, de 30 de Setembro de 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de
Parnamirim/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,
de acordo com o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e;

Considerando a formalização do Contrato nº 184/2020, celebrado
entre a Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim e a empresa A
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Geradora Aluguel de Máquinas S.A., cujo objeto é a prestação de
serviços de locação de geradores;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Luiz Sérgio Fernandes de Lucena, Mat. 28.878,
CPF nº 033.967.734-11 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer
a função de Fiscal do contrato acima citado;

Art. 2º - Designar José Nilson Fernandes Bezerra Júnior, Mat.
44.245, CPF nº 064.703.034-98 para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de Fiscal Substituto do contrato acima citado;

Art. 3º - Designar Alberto Dantas da Silva, Mat. 23.989, CPF nº
008.504.094-03 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer as
funções de Gestor do contrato acima citado.

Art. 4º - Ao Fiscal do contrato cabem as seguintes competências:

Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as normas nele
estabelecidas;
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;
Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;
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;
Autorizar o acesso dos empregados da contratada às instalações
da contratante, quando se fizer necessário, realização de
entrega de materiais e/ou prestação de serviços;
Notificar a 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;
Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato;
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;

Art. 5º - Ao Gestor do contrato cabem as seguintes competências:

Sugerir eventuais modificações contratuais;
Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato;
Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de
todas as ocorrências relativas ao contrato, com o auxílio do
Fiscal do contrato para adoção do procedimento administrativo
próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do
contrato nos termos dos Artigos nº 77 e 78, e atendidos os
requisitos do Artigo nº 87 da Lei  Federal nº 8.666/93.
Assinar o Relatório de Acompanhamento da Execução dos
Serviços Contratados / Recebimento de Materiais, conforme
orientações da administração;

Art. 6º - Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

Se responsável pela execução do próprio contrato;
Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de
licitação;

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

Art. 7º - Na ausência justificada do fiscal/gestor do contrato, a chefia
imediata do setor encontra-se autorizado a atestar as notas fiscais /
relatório do gestor, devendo este estar ciente da prestação do serviço
e/ou recebimento do material;

Art. 8º - A função de fiscal de contrato administrativo não será
remunerada, ficando a função de gestor de contrato administrativo
orientada pela Lei Municipal nº 164 de 19 de dezembro de 2019;

Art. 9º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação no
Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN, com efeitos retroativos
ao dia 01 de Setembro de 2021.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

PORTARIA Nº 169/DAD/SESAD, de 30 de Setembro de 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de
Parnamirim/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,
de acordo com o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e;

Considerando a formalização do Contrato nº 009/2017, celebrado
entre a Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos
Humanos e a empresa D.R. Empreendimentos Imobiliários Ltda,
cujo objeto é prestação de serviços de locação de imóvel urbano situado
na Rua Altino Vicente de Paiva, nº 210 – Edifício Cartier – Monte
Castelo, CEP: 59146-270 – Parnamirim/RN, para funcionamento das
Secretarias Municipais de Administração e dos Recursos Humanos –
SEARH e da Secretaria Municipal de Saúde – SESAD;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Luiz Sérgio Fernandes de Lucena, Mat. 28.878,
CPF nº 033.967.734-11 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer
a função de Fiscal dos contratos acima citado, para os veículos locados
à Secretaria Municipal de Saúde;

Art. 2º - Designar José Nilson Fernandes Bezerra Júnior, Mat.
44.245, CPF nº 064.703.034-98 para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de Fiscal Substituto do contrato acima citado;

Art. 3º - Fica o Gestor do referido contrato sob responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos
(SEARH), conforme Portaria nº 049/2021/SEARH;

Art. 4º - Ao Fiscal do contrato cabem as seguintes competências:

Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as normas nele
estabelecidas;
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;
Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;
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;
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Autorizar o acesso dos empregados da contratada às instalações
da contratante, quando se fizer necessário, realização de
entrega de materiais e/ou prestação de serviços;
Notificar a 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;
Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato;
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;

Art. 5º - Em respeito ao princípio da segregação de funções, o
servidor ora designado não se enquadra nas seguintes situações de
impedimento:

Se responsável pela execução do próprio contrato;
Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de
licitação;
Possuir condição que enseje conflito de interesses que
importem em óbice à designação como Gestor de Contrato.

Art. 6º - Na ausência justificada do fiscal/gestor do contrato, a chefia
imediata do setor encontra-se autorizado a atestar as notas fiscais /
relatório do gestor, devendo este estar ciente da prestação do serviço
e/ou recebimento do material;

Art. 7º - A função de fiscal de contrato administrativo não será
remunerada, ficando a função de gestor de contrato administrativo
orientada pela Lei Municipal nº 164 de 19 de dezembro de 2019;

Art. 8º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação no
Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN, com efeitos retroativos
ao dia 01 de Setembro de 2021.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

* PORTARIA Nº 153/DAD/SESAD, de 16 de Setembro de 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de
Parnamirim/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,
de acordo com o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e;

Considerando a formalização do Contrato nº 046/2020,
celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim
e a empresa Polyclima Ar Condicionado & Refrigeração
Ltda, cujo objeto a contratação de empresa para prestação de
serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo
instalação, desinstalação, reposição de peças, carga de gás e
demais insumos, em aparelhos de ares condicionados do tipo
janela e Split instalados nas unidades e serviços que a
Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Alberto Dantas da Silva, Mat. 23.989, CPF nº
008.504.094-03 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Fiscal do contrato acima citado;

Art. 2º - Designar José Nilson Fernandes Bezerra Júnior, Mat.
44.245, CPF nº 064.703.034-98 para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de Fiscal Substituto do contrato acima citado;

Art. 3º - Designar Luiz Sérgio Fernandes de Lucena, Mat.
28.878, CPF nº 033.967.734-11 para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de Gestor do contrato acima citado;

Art. 4º - Ao Fiscal do contrato cabem as seguintes competências:

Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as normas nele
estabelecidas;
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;
Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;
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;
Autorizar o acesso dos empregados da contratada às instalações
da contratante, quando se fizer necessário, realização de
entrega de materiais e/ou prestação de serviços;
Notificar a 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;
Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato;
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;

Art. 5º - Ao Gestor do contrato cabem as seguintes competências:

Sugerir eventuais modificações contratuais;
Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato;
Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de
todas as ocorrências relativas ao contrato, com o auxílio do
Fiscal do contrato para adoção do procedimento administrativo
próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do
contrato nostermos dos Artigos nº 77 e 78, e atendidos os
requisitos do Artigo nº 87 da Lei  Federal nº 8.666/93.
Assinar o Relatório de Acompanhamento da Execução dos
Serviços Contratados / Recebimento de Materiais, conforme
orientações da administração;

Art. 6º - Em respeito ao princípio da segregação de funções, o
servidor ora designado não se enquadra nas seguintes situações de
impedimento:

Se responsável pela execução do próprio contrato;
Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de
licitação;
Possuir condição que enseje conflito de interesses que
importem em óbice à designação como Gestor de Contrato.

Art. 7º - Na ausência justificada do fiscal/gestor do contrato, a chefia
imediata do setor encontra-se autorizado a atestar as notas fiscais /
relatório do gestor, devendo este estar ciente da prestação do serviço
e/ou recebimento do material;

Art. 8º - A função de fiscal de contrato administrativo não será
remunerada, ficando a função de gestor de contrato administrativo
orientada pela Lei Municipal nº 164 de 19 de dezembro de 2019;
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CONTRATO LOCATÁRIO OBJETO DO IMÓVEL

067/2017
EDILSA DE OLIVEIRA COSTA 

CPF: 354.158.004-68
CENTRO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO

DE ULCERAS CRONICAS - CEPTUC

069/2017
KERGINALDO FRANCISCO DE LIRA 

CPF: 064.134.124-53
CASA DE COMBATE AS ENDEMIAS DE NOVA

PARNAMIRIM

072/2017
MARIA LENICE DE SOUSA LEITE 

CPF: 024.728.034-86
CASA DE COMBATE AS ENDEMIAS DE

SANTOS REIS

073/2017
ADRIANA  BEZERRA  LEMOS 

CPF: 032.305.434-08
UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE BELA

PARNAMIRIM

075/2017
VALMIR DE OLIVEIRA 

CPF: 043.976.814-49
CASA DE COMBATE AS ENDEMIAS DE

COHABINAL

078/2017
JOSÉ ALFERES BEZERRA DE MEDEIROS 

CPF: 179.381.471-68
CASA DE COMBATE AS ENDEMIAS DE

PASSAGEM DE AREIA

079/2017
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA COSTA 

CPF: 074.725.374-97

UNID. BASICA DE SAÚDE DE

PARQUE DE EXPOSIÇÕES

080/2017
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA 

CPF: 096.885.871.68

UNID. BASICA DE SAÚDE DE

PIRANGI DO NORTE

081/2017
JOÃO MARIA DE PONTES 

CPF:929.408.388-87
CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA E

PSIQUIATRIA - CIPP

084/2017
JORGE LUIZ BARRETO DA COSTA 

CPF:289.307.114-72
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS

III

087/2017
AIRENE JOSÉ DE AMARAL DE PAIVA 

CPF:702.345.404-78
CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO

Art. 9º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação no
Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN, com efeitos retroativos
ao dia 01 de Setembro de 2021.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

 

 

* PORTARIA Nº 151/DAD/SESAD, de 16 de Setembro de 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de
Parnamirim/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,
de acordo com o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e;

Considerando a formalização de contratos de locação de
imóveis urbanos para a Secretaria Municipal de Saúde de
Parnamirim;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Luiz Sérgio Fernandes de Lucena, Mat. 28.878,
CPF: 033.967.734-11 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer as
funções de Fiscal dos contratos relacionados no quadro abaixo;

Art. 2º - Designar Alberto Dantas da Silva, Mat. 23.989, CPF nº
008.504.094-03 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Fiscal Substituto dos contratos relacionados no quadro
abaixo;

Art. 3º - Designar Laine Gomes Lopes de Freitas, Mat. 36.250, CPF
nº 112.131.114-80 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Gestor dos contratos relacionados no quadro abaixo;



30/09/2021 Página 45 de 56Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  
DOM3441

30/09/2021 Página 45 de 56Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  
DOM3441

122/2017
RIELSON BATISTA DE SOUZA JUNIOR 

CPF:517.956.202-34
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO

JUVENIL

123/2017
OTONIEL GOMES DE CASTRO 

CPF:043.877.164-87
CASA DE APOIO A LEISHMANIOSE DO

CENTRO

136/2017
LILIAN CHRISTINA RODRIGUES DE MAGALHÃES 

CPF:877.842.464-04
CASA MAMÃE FELIZ DA MATERNIDADE DO

DIVINO AMOR

072/2018
EDSON RIBEIRO MARINHO 

CPF:039.390.734-15
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS

II

118/2018 MARIA LUIZA FERNANDES DE OLIVEIRA 
CPF:503.159.274-53

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS i

121/2018
VIENA CONSTRUÇÕES 
CNPJ: 24.196.883/0001-15

CENTRAL DE ABASTECIMENTO
FARMACÊUTICO - CAF

123/2018
GERALDO MAGELA DE ALBUQUERQUE 

CPF:000.683.894-00
SERVIÇO DE ATENDIMENTO

ESPECIALIZADO - SAE

086/2019
SEBASTIÃO RONALDO MARTINS CRUZ 

CPF: 214.396.054-91
BASE CENTRAL DO SAMU METROPOLITANO

098/2019
JONAS FERNANDES DA SILVA 

CPF:011.759.864-15
2ª DIRED / PARNAMIRIM

139/2019
PAULO DE TARSO HERCULANO DE AZEVEDO 

CPF: 090.559.753-20
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO

140/2019
CLEIDE DE CARVALHO DA SILVA LIMA 

CPF: 156.302.264-87
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS

179/2019
PEDRO BEZERRA NETO 

CPF: 012.477.044-10
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE

COHABINAL

044/2020
MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO 

CPF: 913.108.228-91
GALPÃO ANEXO DO HOSPITAL E
MATERNIDADE D DIVINO AMOR

077/2021
ANGELA REGINA PEREIRA BARBALHO 

CPF: 051.714.174-40
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

- DVS

Art. 4º - Ao Fiscal do contrato cabem as seguintes competências:

Acompanhar a execução objeto do contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as normas nele
estabelecidas;
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;

Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;
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;
Autorizar o acesso dos empregados da contratada às instalações
da contratante, quando se fizer necessário, realização de
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CONTRATO EMPRESA OBJETO

047/2018
Flague Construções

Ltda Epp

Prestação de serviços de
reforma e ampliação do

Hospital e Maternidade do
Divino Amor, do Município

de Parnamirim/RN

051/2018
Brasil Construções

Ltda

Prestação de serviços de
manutenção dos imóveis

que compõem a Secretaria
Municipal de Saúde do

Município de
Parnamirim/RN;

046/2020
Polyclima Ar

Condicionado &
Refrigeração Ltda

Prestação de serviços de
manutenção corretiva e
preventiva, incluindo

instalação, desinstalação,
reposição de peças, carga de
gás e demais insumos, em

aparelhos de ares
condicionados do tipo

janela e Split instalados nas
unidades e serviços que a
Secretaria Municipal de

Saúde de Parnamirim/RN;

entrega de materiais e/ou prestação de serviços;
Notificar a 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;
Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato;
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;

Art. 5º - Ao Gestor do contrato cabem as seguintes competências:

Sugerir eventuais modificações contratuais;
Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato;
Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de
todas as ocorrências relativas ao contrato, com o auxílio do
Fiscal do contrato para adoção do procedimento administrativo
próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do
contrato nostermos dos Artigos nº 77 e 78, e atendidos os
requisitos do Artigo nº 87 da Lei  Federal nº 8.666/93.
Assinar o Relatório de Acompanhamento da Execução dos
Serviços Contratados / Recebimento de Materiais, conforme
orientações da administração;

Art. 6º - Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

Se responsável pela execução do próprio contrato;
Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de
licitação;
Possuir condição que enseje conflito de interesses que
importem em óbice à designação como Gestor de Contrato.

Art. 7º - Na ausência justificada do fiscal/gestor do contrato, a chefia
imediata do setor encontra-se autorizado a atestar as notas fiscais /
relatório do gestor, devendo este estar ciente da prestação do serviço
e/ou recebimento do material;

Art. 8º - A função de fiscal de contrato administrativo não será
remunerada, ficando a função de gestor de contrato administrativo
orientada pela Lei Municipal nº 164 de 19 de dezembro de 2019;

Art. 9º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação no
Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN, com efeitos retroativos
ao dia 01 de Setembro de 2021.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

 

 

PORTARIA Nº 170/DAD/SESAD, de 30 de Setembro de 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de
Parnamirim/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,
de acordo com o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Alberto Dantas da Silva, Mat. 23.989, CPF nº
008.504.094-03 para exercer a função de Gestor Substituto dos
contratos relacionados abaixo, durante o período de férias da titular

Luiz Sérgio Fernandes de Lucena, sem prejuízo de suas atribuições
legais.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação no
Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO

A Coordenadoria de Vigilância Sanitária (COVISA) do Município
de Parnamirim – RN, com base na análise dos documentos
apresentados e atendendo ao disposto no Art. 124 da Portaria nº
06/SVS/MS de 29 de maio de 1999, que aprova a Instrução Normativa
da Portaria nº 344/SVS/MS de 12 de maio de 1998, faz publicar a
aprovação do cadastro do estabelecimento abaixo denominado,
autorizando este a comercializar medicamentos de uso sistêmico
RETINÓIDES – LISTA C2 da referida Portaria. 

O cadastro citado só perderá validade quando houver mudanças na
quantidade em estoque, ou alteração de dados cadastrais e/ou
responsável técnico. Para acréscimo de medicamentos ao cadastro,
deverá ser requerido junto a COVISA/SESAD, alteração do mesmo.
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DADOS DO ESTABELECIMENTO

Razão Social: DROGARIA FARMASERVICE

Nome fantasia: DROGARIA SIGAFARMA

CNPJ Nº 11.630.371/0003-35

Endereço: RUA DR. LUIS ANTONIO, Nº 519, LOJA C, JARDIM
PLANALTO, PARNAMIRIM/RN

Responsável Técnico: MARCELLE MARIE CALDAS CRUZ
LOPES

CRF/RN: 2169

Alvará Sanitário nº: 062/2021

Quantidade estimada de venda de medicamentos:

ISOTRETINOINA 10mg c/ 30 CÁPSULAS, GERMED – 03
CAIXAS/MÊS

ISOTRETINOINA 10mg c/ 30 CÁPSULAS, BAUSCH – 03
CAIXAS/MÊS

ISOTRETINOINA 10mg c/ 30 CÁPSULAS, NOVA QUÍMICA –
03 CAIXAS/MÊS

ISOTRETINOINA 20mg c/ 30 CÁPSULAS, EMS GENÉRICO –
06 CAIXAS/MÊS

ISOTRETINOINA 20mg c/ 30 CÁPSULAS, GERMED – 06
CAIXAS/MÊS

ISOTRETINOINA 20mg c/ 30 CÁPSULAS, RAMBAXY – 06
CAIXAS/MÊS

ISOTRETINOINA 20mg c/ 30 CÁPSULAS, NOVA QUIMICA –
06 CAIXAS/MÊS

ROACUTAM 20mg c/ 30 CÁPSULAS, DIV COM – 06
CAIXAS/MÊS

Parnamirim/RN, 30 de Setembro de 2021.

AYANNE NERY RODRIGUES 
Coordenadora de Vigilância Sanitária

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

ANEXO I

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM 
LICITAÇÃO N° 046/2021/SESAD 

PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO

O Município de Parnamirim, por intermédio de sua pregoeira, torna
público que realizará licitação na modalidade pregão eletrônico, cujo
objeto é a aquisição de acessórios para rede de gases medicinais, para
atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento Maria
Nazaré Silva dos Santos – UPA, Pronto Atendimento Suzete
Cavalcanti, Hospital Municipal de Campanha, Hospital Deputado
Márcio Marinho e Hospital Maternidade do Divino Amor – HMDA,
órgãos pertencentes à Secretaria de Saúde de Parnamirim/RN. A sessão
de disputa será no dia 14 de outubro de 2021, às 11:00 horas, horário de
Brasília. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site:
www.licitacoes-e.com.br com nº de identificação 896831.

Parnamirim/RN, 29 de Setembro de 2021

AYLEIDE SAHVEDRO T. E S. DE LIMA 
Pregoeira/SESAD

 

 

PREFEITURA DE PARNAMIRIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL Nº 001/2019
CONVOCAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais e com fundamento no Art.37, Inciso IX, da
Constituição Federal de 1988, conforme previsões contidas no Anexo
III, do Edital n° 001/2019, as quais determinam como pré-requisito
para investidura dos aprovados no cargo de Agente de Comunitário de
Saúde, a conclusão, com aproveitamento, de curso de formação inicial,
com carga horária mínima de quarenta horas, a ser ministrado pela
Prefeitura de Parnamirim, em conformidade com a Lei 13.595, de 05 de
janeiro de 2018 e, em observância a Lei nº 11.350, Art. 7º, que
estabelece a obrigatoriedade para que os Agentes de Comunitários de
Saúde (ACS) concluam um curso introdutório que faz parte do processo
inicial de formação necessário para a atuação desses profissionais, bem
como para que possam ser considerados Agentes;

RESOLVE:

Art. 1º – CONVOCAR os candidatos os aprovados para os cargos de
Agentes Comunitários de Saúde, classificados acima do número de
vagas, com os nomes relacionados por ordem de classificação, para
participação no Curso de Formação Inicial, na forma seguinte e
conforme ANEXO I;

http://www.licitacoes-e.com.br/
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NOVA ESPERANÇA

ORDEM NOME

1 VILA MONISE DANIELLY PESSOA

2 ELISANGELA ROCHA DA SILVA MOURA

NOVA PARNAMIRIM

ORDEM NOME

1 ADÉLIA DA SILVA

PARQUE DAS NAÇÕES

ORDEM NOME

1 KELIENNY DE MENESES SOUSA

2 RODRIGO DE ARAÚJO SANTOS

PASSAGEM DE AREIA

ORDEM NOME

1 JEFFERSON VIEIRA DA CRUZ

2 SÉRGIO WANDER MELO DE CARVALHO

Contrato Empresa Objeto  

Ordem de
Compra  

Nº 1138/2021  

 
COMERCIAL J.A
LTDA 
CNPJ:
01.653.918/0001-00 

Aquisição de material de
expediente para a
manutenção das diversas
secretarias do município
de Parnamirim. 

Ordem de
Compra  

Nº 1125/2021  

 
RN CONSULTORIA,

ASSESSORIA
CAPACITAÇÃO,
ASSESSORIA E

COMERCIO
EIRELI 

Aquisição de material de
expediente para a
manutenção das diversas
secretarias do município
de Parnamirim.  

Art. 2º - O curso de formação com carga horária de 40 horas será
realizado no período de 30 de Setembro a 07 de Outubro de 2021, no
Departamento de Atenção Primária (DAP), na Secretaria Municipal de
Saúde de Parnamirim, localizada Rua Altíno Vicente de Paiva, nº 210,
no Edifício Cartier, Sala 106 - Monte Castelo, Parnamirim/RN, CEP:
59146-270, no horário das 8h00min às 17h00min;

Art. 3º - É obrigatória a participação no curso de Formação inicial,
conforme Lei Federal nº 11.350 de 05 de outubro de 2006, alterada pela
Lei Federal nº 13.595 de 05 de janeiro de 2018;

Art. 4º - Os parâmetros do curso de formação inicial são estabelecidos
pelo Ministério da Saúde, conforme o que recomenda a Lei Federal nº
11.350 de 05 de outubro de 2006 e suas alterações.

Publique-se.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I

 

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 166/2021; PROCESSO Nº
20212844696; CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE / KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MEDICAL LTDA EPP
- CNPJ: 10.543201/0001-99; OBJETO: Contratação de empresa para
Contratação de empresa especializada em conserto de aparelho
desfibrilador da marca Cmos Drake, modelo Life 400, para atender o
Hospital Maternidade do Divino Amor do Município de
Parnamirim/RN; VALOR GLOBAL: R$ 2.050,00 (dois mil e
cinquenta reais); VIGÊNCIA: 09/09 a 08/12/2021; RECURSOS:
02.051.10.302.0014.2994; NATUREZA: 3.3.90.39; FONTE:
12110000; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, Inciso I da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 30 de Setembro de 2021.

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Saúde

 

 

 

PORTARIA N° 162, de 30 de setembro de 2021.  
A secretária ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93,
 
RESOLVE: 
 
Art. 1°. Designar a servidora TELMA MARIA DOS
SANTOS, matrícula N° 15252, para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de FISCAL de Aquisição de material de expediente
para a manutenção das diversas secretarias do município de
Parnamirim. os Contratos na Secretaria Municipal de Assistência Social
abaixo listado, celebrado(s) pela Prefeitura Municipal de
Parnamirim/RN: 

 Art. 2°. O fiscal de contratos possui competência para:  
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Contrato Empresa Objeto  

Ordem de
Compra  

Nº 1138/2021 

 
COMERCIAL J.A
LTDA 
CNPJ:
01.653.918/0001-00 

. 
Aquisição de material de
expediente para a
manutenção das diversas
secretarias do município
de Parnamirim. 

Ordem de
Compra  

Nº 1125/2021 

RN CONSULTORIA,
ASSESSORIA

CAPACITAÇÃO,
ASSESSORIA E

COMERCIO
EIRELI 

Aquisição de material de
expediente para a
manutenção das diversas
secretarias do município
de Parnamirim. 

a) Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as Normas nele
estabelecidas; 
b) Fiscalizar se a contratada mantém durante a vigência do
Contrato, as condições de habilitação para contratar com a
administração Pública, apresentando sempre que exigido os
comprovantes de regularidade fiscal; 
c) Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de
vigência do Contrato, facilitando a obtenção dos dados técnicos
necessários à elaboração dos documentos imprescindíveis ao
cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA; 
e) Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às
instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer
necessário, exclusivamente para o fornecimento do material; 
f) Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou
anormalidades relacionadas com a execução do Contrato, que
resultem na inexecução parcial ou total do objeto contrato, para
que sejam adotadas as providências cabíveis; 
g) Rejeitar, no todos ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o Contrato; 
h) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados; 
i) Manter a Secretária Municipal de Assistência Social
informada de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para
adoção do procedimento administrativo próprio, quando
ocorrer à inexecução parcial ou total do contrato nos termos
dos art. 77 e 78, e atendido os requisitos do art. 87 e seguintes,
todos da Lei de Licitações.  

Art.3°. A atribuição do Fiscal de Contrato não será remunerada.  
 
Art. 4°. Na ausência justificada do fiscal do contrato, o chefe imediato
ou coordenador do setor encontra-se autorizado a atestar as notas
fiscais/faturas, devendo estar ciente da prestação do
serviço/recebimento do material. 
 
Art. 5°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 28 de setembro de 2021. 
 

ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA 
 Secretário Municipal de Assistência Social - SEMAS

 
 
 
 
 
 

PORTARIA N° 163, de 30 de setembro de 2021.  
 

A secretária ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93,
 
RESOLVE: 
 
Art. 1°. Designar a servidora, SAYNARA BENEDITO DE SOUZA E
SILVA, matrícula N° 55.506, para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de GESTORA do Contrato na Secretaria Municipal
de Assistência Social abaixo listado, celebrado pela Prefeitura
Municipal de Parnamirim/RN: 
 
 

 Art. 2°. O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para: 

a) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o
que foi pactuado; 
b) Sugerir eventuais modificações contratuais; 
c) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato
respectivo; 
d) Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à
alteração no projeto, prorrogação dos prazos, a publicação dos
extratos, a verificação da manutenção das condições de
habilitação, informar dotações orçamentárias entre demais
providências afins; 
e) Manter a Secretária da respectiva pasta, informada de todas
as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do Fiscal do
Contrato, para adoção do procedimento administrativo próprio,
quando ocorrer à inexecução parcial ou total do contrato nos
termos dos art. 77 e 78, e atendido os requisitos do art. 87 e
seguintes, todos da Lei de Licitações.  

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

a) Ser responsável pela execução do próprio contrato; 
b) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de
licitação; 
c) Possuir condição que enseje conflito de interesses que
importem em óbice à designação como Fiscal de Contrato.  

Art. 4°. A atribuição do Gestor do Contrato não será remunerada, nem
poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal. 
 
Art. 5°. Na ausência justificada do gestor do contrato, o chefe imediato
ou coordenador do setor ficará responsável temporariamente por esta
função. 
 
Art. 6°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 28 de setembro de 2021.   

 
ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA 

 Secretário Municipal de Assistência Social - SEMAS
 
 
 
 

PORTARIA N° 164, de 30 de setembro de 2021.  
A secretária Municipal de Assistência Social, a Senhora ALDA LÊDA
TORRES TAVEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo
com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, e;   
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Ordem de
compra 

Empresa 

1136/2021 
JR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS
EIRELI - EPP, CNPJ Nº 22.486.978/0001-48  

1137/2021 
JOAQUIM F. NETO EIRELI, CNPJ Nº
40.783.060/0001-42 

Contrato Empresa Objeto  

20/2021 

COMÉRCIO DE MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS E

INFORMÁTICA
MALHEIRO LTDA EPP,

CNPJ sob o nº
40.761.846/0001-25 

Fornecimento de
materiais permanentes

para a rede
socioassitencial do

município de
Parnamirim. 

Considerando a conclusão do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 -
SRP que trata sobre a Aquisição de material de limpeza visando a
atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração direta
e indireta do município de Parnamirim, resultando na formalização das
ordens de compras constante no quadro abaixo; 

RESOLVE: 
 
Art. 1°. Designar a servidora TELMA MARIA DOS
SANTOS, matrícula N° 15252 para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de FISCAL da Ordem de Compra descriminado a
seguir; 
  
Art. 2°. Designar o servidor GEIZA CLESTE GARCEZ, matrícula
N° 3480, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função
de GESTOR da Ordem de Compra descriminado a seguir: 
 
Art. 3°. O fiscal de contratos possui competência para:  

a) Acompanhar a execução objeto da Ordem de Compra, tendo
em vista garantir que estejam de acordo com as Normas nele
estabelecidas; 
b) Fiscalizar se a contratada mantém durante a vigência da
Ordem de Compra, as condições de habilitação para contratar
com a administração Pública, apresentando sempre que exigido
os comprovantes de regularidade fiscal; 
c) Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de
vigência da Ordem de Compra, facilitando a obtenção dos
dados técnicos necessários à elaboração dos documentos
imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas
pela CONTRATADA; 
e) Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às
instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer
necessário, exclusivamente para o fornecimento do material; 
f) Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou
anormalidades relacionadas com a execução do Contrato, que
resultem na inexecução parcial ou total do objeto contrato, para
que sejam adotadas as providências cabíveis; 
g) Rejeitar, no todos ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o Contrato; 
h) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução da Ordem de Compra, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 
i) Manter a Secretária Municipal de Assistência Social
informada de todas as ocorrências relativas a Ordem de
Compra, para adoção do procedimento administrativo próprio,
quando ocorrer à inexecução parcial ou total do contrato nos
termos dos art. 77 e 78, e atendido os requisitos do art. 87 e
seguintes, todos da Lei de Licitações.  

Art. 4°. O Gestor da(s) da Ordem de Compra(s) possui competência
para: 

a) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o
que foi pactuado; 

b) Sugerir eventuais modificações contratuais; 
c) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato
respectivo; 
d) Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à
alteração no projeto, prorrogação dos prazos, a publicação dos
extratos, a verificação da manutenção das condições de
habilitação, informar dotações orçamentárias entre demais
providências afins; 
e) Manter a Secretária da respectiva pasta, informada de todas
as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do Fiscal da
Ordem de Compra, para adoção do procedimento
administrativo próprio, quando ocorrer à inexecução parcial ou
total do contrato nos termos dos art. 77 e 78, e atendido os
requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.  

Art. 5°. Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de
impedimento: 

a) Ser responsável pela execução da própria Ordem de
Compra; 
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 da Ordem de
Compra.  

Art. 6°. A função de fiscal de contrato administrativo não será
remunerada, ficando a função de gestor de contrato administrativo
orientada pela Lei Municipal nº 164 de 19 de dezembro de 2019;   
Art. 7°. Na ausência justificada do fiscal e ou do Gestor da Ordem de
Compra, o chefe imediato ou coordenador do setor encontra-se
autorizado a atestar as notas fiscais/faturas, devendo estar ciente da
prestação do serviço/recebimento do material. 
Art. 8°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
retroagindo seus efeitos a partir do dia 28 de setembro de 2021. 
 

ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA 
 Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS

 
 
 

PORTARIA N° 165, de 30 de setembro de 2021. 
 
A secretária ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA, 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 JANDERSON RIBEIRO DE SOUZA E
SILVA, matrícula N° 8452, para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de FISCAL do Contrato na Secretaria Municipal de
Assistência Social abaixo listado, celebrado(s) pela Prefeitura
Municipal de Parnamirim/RN: 

 Art. 2°. O fiscal de contratos possui competência para:  



30/09/2021 Página 51 de 56Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  
DOM3441

30/09/2021 Página 51 de 56Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  
DOM3441

Contrato Empresa Objeto  

20/2021 

 
COMÉRCIO DE MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS E

INFORMÁTICA
MALHEIRO LTDA EPP,

CNPJ sob o nº
40.761.846/0001-25 

Fornecimento de
materiais permanentes

para a rede
socioassitencial do

município de
Parnamirim 

a) Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as Normas nele
estabelecidas; 
b) Fiscalizar se a contratada mantém durante a vigência do
Contrato, as condições de habilitação para contratar com a
administração Pública, apresentando sempre que exigido os
comprovantes de regularidade fiscal; 
c) Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de
vigência do Contrato, facilitando a obtenção dos dados técnicos
necessários à elaboração dos documentos imprescindíveis ao
cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA; 
e) Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às
instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer
necessário, exclusivamente para o fornecimento do material; 
f) Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou
anormalidades relacionadas com a execução do Contrato, que
resultem na inexecução parcial ou total do objeto contrato, para
que sejam adotadas as providências cabíveis; 
g) Rejeitar, no todos ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o Contrato; 
h) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados; 
i) Manter a Secretária Municipal de Assistência Social
informada de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para
adoção do procedimento administrativo próprio, quando
ocorrer à inexecução parcial ou total do contrato nos termos
dos art. 77 e 78, e atendido os requisitos do art. 87 e seguintes,
todos da Lei de Licitações.  

Art.3°. A atribuição do Fiscal de Contrato não será remunerada.  
 
Art. 4°. Na ausência justificada do fiscal do contrato, o chefe imediato
ou coordenador do setor encontra-se autorizado a atestar as notas
fiscais/faturas, devendo estar ciente da prestação do
serviço/recebimento do material. 
 
Art. 5°. Esta portaria entra em vigor, na data de sua
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 20 de agosto de 2021. 
 

ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA 
 Secretário Municipal de Assistência Social - SEMAS

 
 
 
 
 
 

PORTARIA N° 166, de 30 de setembro de 2021. 
 
A secretária ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA, 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 CHYRLENE LIDIANE DE MOURA
RIBEIRO, matrícula n° 239552, para, sem prejuízo de suas
atribuições, exercer a função de GESTOR(A) do Contrato na
Secretaria Municipal de Assistência Social abaixo listado, celebrado
pela Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN: 
 
 

Art. 2°. O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para: 

a) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o
que foi pactuado; 
b) Sugerir eventuais modificações contratuais; 
c) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato
respectivo; 
d) Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à
alteração no projeto, prorrogação dos prazos, a publicação dos
extratos, a verificação da manutenção das condições de
habilitação, informar dotações orçamentárias entre demais
providências afins; 
e) Manter a Secretária da respectiva pasta, informada de todas
as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do Fiscal do
Contrato, para adoção do procedimento administrativo próprio,
quando ocorrer à inexecução parcial ou total do contrato nos
termos dos art. 77 e 78, e atendido os requisitos do art. 87 e
seguintes, todos da Lei de Licitações.  

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

a) Ser responsável pela execução do próprio contrato; 
b) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de
licitação; 
c) Possuir condição que enseje conflito de interesses que
importem em óbice à designação como Fiscal de Contrato.  

Art. 4°. A atribuição do Gestor do Contrato não será remunerada, nem
poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal. 
 
Art. 5°. Na ausência justificada do gestor do contrato, o chefe imediato
ou coordenador do setor ficará responsável temporariamente por esta
função. 
 
Art. 6°. Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 20 de agosto de 2021. 
 

ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA 
 Secretário Municipal de Assistência Social - SEMAS

 
 

 
PORTARIA N° 167, de 30 de  setembro de 2021. 

A secretária ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA, 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 servidora SÔNIA OLIVEIRA DE
ANDRADE, matrícula N° 2953, para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de FISCAL dos Contratos na Secretaria Municipal de
Assistência Social abaixo listado, celebrado(s) pela Prefeitura
Municipal de Parnamirim/RN: 
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Contrato Empresa Objeto  

Nº 017/2021  
AMARANTE

COM E
REP  LTDA 

Aquisição de Cestas básicas
para atender as

necessidades da secretaria
de Assistência social de

Parnamirim/RN. 
 

Contrato Empresa Objeto  

Nº 017/2021 
AMARANTE
COM E
REP  LTDA 

Aquisição de Cestas básicas
para atender as

necessidades da secretaria
de Assistência social de

Parnamirim/RN. 
 

 Art. 2°. O fiscal de contratos possui competência para:  

a) Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista
garantir que estejam de acordo com as Normas nele
estabelecidas; 
b) Fiscalizar se a contratada mantém durante a vigência do
Contrato, as condições de habilitação para contratar com a
administração Pública, apresentando sempre que exigido os
comprovantes de regularidade fiscal; 
c) Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de
vigência do Contrato, facilitando a obtenção dos dados técnicos
necessários à elaboração dos documentos imprescindíveis ao
cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA; 
e) Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às
instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer
necessário, exclusivamente para o fornecimento do material; 
f) Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou
anormalidades relacionadas com a execução do Contrato, que
resultem na inexecução parcial ou total do objeto contrato, para
que sejam adotadas as providências cabíveis; 
g) Rejeitar, no todos ou em parte, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o Contrato; 
h) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados; 
i) Manter a Secretária Municipal de Assistência Social
informada de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para
adoção do procedimento administrativo próprio, quando
ocorrer à inexecução parcial ou total do contrato nos termos
dos art. 77 e 78, e atendido os requisitos do art. 87 e seguintes,
todos da Lei de Licitações.  

Art.3°. A atribuição do Fiscal de Contrato não será remunerada.  
 
Art. 4°. Na ausência justificada do fiscal do contrato, o chefe imediato
ou coordenador do setor encontra-se autorizado a atestar as notas
fiscais/faturas, devendo estar ciente da prestação do
serviço/recebimento do material. 
 
Art. 5°. Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação 
 

ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA 
 Secretário Municipal de Assistência Social - SEMAS

 
 
 
 

PORTARIA N° 168, de 30 de setembro de 2021. 
A secretária ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93, RESOLVE: 
 
Art. 1°. Designar a servidora IZABELLY KRISTINA PADILHA
SIQUEIRA, matrícula N° 4568, para, sem prejuízo de suas atribuições,

exercer a função de GESTOR (A) do Contrato na Secretaria Municipal
de Assistência Social abaixo listado, celebrado pela Prefeitura
Municipal de Parnamirim/RN: 

Art. 2°. O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para: 

a) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o
que foi pactuado; 
b) Sugerir eventuais modificações contratuais; 
c) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato
respectivo; 
d) Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à
alteração no projeto, prorrogação dos prazos, a publicação dos
extratos, a verificação da manutenção das condições de
habilitação, informar dotações orçamentárias entre demais
providências afins; 
e) Manter a Secretária da respectiva pasta, informada de todas
as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do Fiscal do
Contrato, para adoção do procedimento administrativo próprio,
quando ocorrer à inexecução parcial ou total do contrato nos
termos dos art. 77 e 78, e atendido os requisitos do art. 87 e
seguintes, todos da Lei de Licitações.  

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

a) Ser responsável pela execução do próprio contrato; 
b) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de
licitação; 
c) Possuir condição que enseje conflito de interesses que
importem em óbice à designação como Fiscal de Contrato.  

Art. 4°. A atribuição do Gestor do Contrato não será remunerada, nem
poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal. 
 
Art. 5°. Na ausência justificada do gestor do contrato, o chefe imediato
ou coordenador do setor ficará responsável temporariamente por esta
função. 
 
Art. 6°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 23 de setembro de 2021. 
 

ALDA LÊDA TORRES TAVEIRA 
 Secretário Municipal de Assistência Social -SEMAS

 
 

 

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 1125/2021 -
PROCESSO Nº 20213018525; CONTRATANTES: SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / RN CONSULTORIA,
ASSESSORIA CAPACITAÇÃO, ASSESSORIA  E COMERCIO
EIRELI, CNPJ: 26.791.857/0001-60  - OBJETO: Aquisição de
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material de expediente para a manutenção das diversas secretarias do
município de Parnamirim.VALOR TOTAL: R$ 1.254,40 (mil duzentos
e cinqüenta e quatro  reais e quarenta centavos .) RECURSOS
FINANCEIROS: Unidade Orçamentária: 02.121 - Secretaria
Municipal de Assistência Social; 16.122. 0002.2915 – Manutenção do
funcionamento da unidade - Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material
de consumo – Fonte de recursos 10010000 –Recursos ordinários
- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15 da Lei Federal Nº 8.966/93
e suas mudanças posteriores. Pregão eletrônico nº 19/2021, Autorização
de Uso Nº 170/2021 - SEARH
 

Parnamirim/RN, 27 de  setembro de 2021.  
 

Alda Lêda Torres Taveira 
Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS

 
 
 

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 1138/2021 -
PROCESSO Nº 20213018578; CONTRATANTES: SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / COMERCIAL J.A
LTDA - OBJETO: Aquisição de material de expediente para a
manutenção das diversas secretarias do município de
Parnamirim. VALOR TOTAL: R$ 8.503,50 (oito mil, quinhentos e três
reais e cinquenta centavos.) RECURSOS FINANCEIROS: Unidade
Orçamentária: 02.071 – Fundo Municipal de Assistência Social;
08.122. 0033.2066 – Serviço de proteção social básica - Elemento de
Despesa: 3.3.90.30 – Material de consumo – Fonte de recursos
13110001 –Proteção Social Básica - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Art. 15 da Lei Federal Nº 8.966/93 e suas mudanças posteriores. Pregão
eletrônico nº 19/2021, Autorização de Uso Nº 155/2021 - SEARH.       
                                                                                                    

Parnamirim/RN, 28 de setembro de 2021. 
Alda Lêda Torres Taveira 

Secretária Municipal de Assistência Social  - SEMAS 

 

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 1137/2021 -
PROCESSO Nº 2021309942; CONTRATANTES: SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / JOAQUIM F. NETO
EIRELI, CNPJ Nº 40.783.060/0001-42 - OBJETO: Aquisição de
material de limpeza visando a atender às necessidades dos órgãos e
entidades da Administração direta e indireta do município de
Parnamirim. VALOR TOTAL: R$ 7.296,20 (sete mil duzentos e
noventa e seis reais e vinte centavos) – RECURSOS FINANCEIROS:
Unidade Orçamentária: 02.071 - Fundo Municipal de Assistência
Social; 08.122.0033.2066 – Serviço de Proteção Social Básica -
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Fonte de
Recursos: 13110001 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional
de Assistência Social – FNAS – Proteção Social Básica
- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15 da Lei n°. 8666/1993 e suas
mudanças posteriores. Pregão eletrônico nº 07/2021 - SRP, Autorização
de Uso Nº 041/2021 - SEARH. 

Parnamirim/RN, 28 de setembro de 2021.  

Alda Lêda Torres Taveira 
Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS  

 

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 1136/2021 -
PROCESSO Nº 2021309945; CONTRATANTES: SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / JR COMÉRCIO E
LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP, CNPJ Nº
22.486.978/0001-48 - OBJETO:Aquisição de material de limpeza

visando a atender às necessidades dos órgãos e entidades da
Administração direta e indireta do município de Parnamirim. VALOR
TOTAL: R$ 7.038,47 (sete mil trinta e oito reais e quarenta e sete
centavos.) – RECURSOS FINANCEIROS: Unidade Orçamentária:
02.071 - Fundo Municipal de Assistência Social; 2066 – Serviço de
Proteção Social Básica- Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de
Consumo – Fonte de Recursos: 13110001 – Proteção Social Básica
- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15 da Lei n°. 8666/1993 e suas
mudanças posteriores. Pregão eletrônico nº 07/2021 - SRP, Autorização
de Uso Nº 054/2021 - SEARH.

Parnamirim/RN, 28 de setembro de 2021.  

Alda Lêda Torres Taveira
Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2021 - PROCESSO Nº
20213014540; CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / AMARANTE COM, E REP. LTDA,
CNPJ Nº 04.731.614/0001-02 - OBJETO: Aquisição de cestas básicas
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social - SEMAS VALOR TOTAL: R$ 752.001,00 (Setecentos e
cinqüenta e dois mil  e um real) – RECURSOS FINANCEIROS:
Unidade Orçamentária: 02.071 - Fundo Municipal de Assistência
Social; 08.244. 0024.2073 – Benefícios Eventuais - Elemento de
Despesa: 3.3.90.32 – Material, bem ou serviço para distribuição
gratuita – Fonte de recursos 1390000 – Receita de impostos e
transferência - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15 da Lei Federal
Nº 8.966/93 e suas mudanças posteriores. Pregão eletrônico nº 02/2021,
Autorização de Uso Nº 063/2021 - SEARH.       
 

Parnamirim/RN, 23 de setembro de 2021 
 

Alda Lêda Torres Taveira 
Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS 

 
 

 
 

 

Decreto Legislativo nº03, de 28 de setembro de 2021.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AOS
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu seu Presidente
decreto o seguinte, em conformidade com o disposto no Artigo 39,
Inciso XVI, da Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 101 do
Regimento Interno, e ainda na Resolução nº018, de 23 de setembro de
2019.
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NOME/ AGRACIADO (A):

LIDIANA OLIVEIRA AQUINO

JOÃO MARIA IRINEU DA SILVA LIMA

NILCLEBSON PATRÍCIO DOS SANTOS

MARIA DE FATIMA SOARES BRASÃO

THAYS LUMA DANTAS

LINDEMBERGUE VICTOR DE LIMA

NOME/ AGRACIADO (A):

MARIA SANDRA DA SILVA

KLEYTON ARAÚJO FELIPE

JOSÉ FRANCISCO DO VALE

WILLIAN LOPES DA COSTA

ANTÔNIO DE OLIVEIRA AQUINO

ALDEMIR SILVA CARVALHO

WOLNEY FREITAS DE AZEVEDO FRANÇA
Vereador/Presidente

 
JOSÉ AFRÃNIO BEZERRA DA SILVA

Vereador/1º Vice – Presidente
 

GUSTAVO NEGÓCIO DE
FREITAS

Vereador/1º Secretário

ANA CAROLINA CARVALHO
DE LIMA PIRES

Vereador/2ª Secretária

Fornecedor: CAVALCANTE & CIA LTDA - ME

CNPJ: 10.655.938/0001-01 Telefone: (84)3663-2045

Endereço: AV DAS FRONTEIRAS, 65 , IGAPÓ, NATAL/RN,
CEP: 59104-345

Representante: FAUSTO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR –
CPF: 671.046.224-20

Item Descrição Marca
Unidade
Medida

Quant.
Preço
Unit.
(R$)

Vlr.
Total(R$)

31 0001718 -
Vassouras
para vaso
sanitário,
piaçava

IMPERIAL UND 50,00 3,29 164,50

Art. 1º - Fica concedida a MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO
ACS - JULIETA AZEVEDO DE MELO” aos Agentes Comunitários
de Saúde, conforme descrito abaixo:

Art. 2º - Fica concedida a MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO
ACE – THIAGO POCIANO DA SILVA aos Agentes de Combate às
Endemias, conforme descrito abaixo:

Art.3º - 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. 4º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 28 de setembro de 2021.

 

 

EXTRATO DA 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021, originada no Processo de
Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021. Objeto: Registro
de preços para a eventual aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PARNAMIRIM/RN. Vigência: 17/05/2021 a 016/05/2022. A
Câmara Municipal de Parnamirim/RN, através da Diretoria
Administrativa e Financeira, para fins de atendimento § 2º, do Art. 15,
da Lei n° 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e
ficam MANTIDOS os preços registrados na presente ata, conforme
especificações abaixo. Parnamirim, 29/09/2021. HANILTON
KLEIBER PEREIRA - Diretor Administrativo e Financeiro.

Valor global estimado: R$164,50 (cento e sessenta e quatro reais e
cinquenta centavos)

 

EXTRATO DA 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021, originada no Processo de
Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021. Objeto: Registro
de preços para a eventual aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PARNAMIRIM/RN. Vigência: 17/05/2021 a 17/05/2022. A
Câmara Municipal de Parnamirim/RN, através da Diretoria
Administrativa e Financeira, para fins de atendimento § 2º, do Art. 15,
da Lei n° 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e
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Fornecedor: J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES

CNPJ: 35.827.501/0001-
20

Telefone: (84) 99851-9396

Endereço: Rua Monte Rei, 411 Planalto, Natal/RN, CEP: 59073-
150

Representante: JOSÉ LUCIANO VASCONCELOS ALVES -
CPF: 024.267.254-00

Item Descrição Marca
Unidade
Medida

Quant.
Preço
Unit.
(R$)

Vlr.
Total(R$)

33 0001721 -
Copo
descartável
150ml,
c/2.500unds

COPOBRAS CX 500,00 85,15 42.575,00

ficam MANTIDOS os preços registrados na presente ata, conforme
especificações abaixo. Parnamirim, 29/09/2021. HANILTON
KLEIBER PEREIRA - Diretor Administrativo e Financeiro.

Valor global estimado: R$42.575,00 (quarenta e dois mil,
quinhentos e setenta e cinco reais)

 

 



30/09/2021 Página 56 de 56Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  
DOM3441

30/09/2021 Página 56 de 56Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  
DOM3441

 


