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ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA
SEARH

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.

PORTARIA N° 011/2018 – GAB/SEARH, de 11 de Abril de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo

Art. 4° A atribuição do Gestor do(s) Contrato(s) não será remunerada,
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93,
RESOLVE:

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

Art.1º Designar o a servidora ELISA LINA MERCÊS DA SILVA,
matrícula Nº 9467, CPF n° 023.966.794-81 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 da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:
CONTRATO

EMPRESA

OBJETO

PORTARIA N° 012/2018 – GAB/SEARH, de 11 de Abril de 2018.

CONTRATADA
Contratação de empresa especializada em gestão
documental para a prestação de serviços de
organização, digitalização, microfilmagem eletrônica
243/2013 –

G.TRIGUEIRO

SEARH -

TECNOLOGIA LTDA -

IV TERMO

CNPJ.:14.273.573/0001-01.

ADITIVO

de documento, guarda de documentos e

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,

fornecimento de licença de uso software GED –
Gestão Eletrônica de Documentos e WORKFLOW –
Fluxo de Trabalho e toda infraestrutura necessária
para execução, conforme especificações contidas no
Processo Licitatório n° 64/2013 – Pregão Eletrônico.

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

RESOLVE:
Art.1º Designar a servidora JESSICA PÂMELA PEREIRA LOPES,
matrícula Nº 14315, CPF n° 095.639.394-25 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 da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:
CONTRATO

EMPRESA

OBJETO

CONTRATADA

TOPDOWN
002/2018 –

CONSULTORIA LTDA –
EPP -

SEARH

CNPJ/MF
Nº40.998.734/0001-26.

CONTRATO

Cessão de direito de uso de Sistemas
Integrados de Orçamento, Finanças e
Contabilidade Pública, Licitação, Compras
e Contratos, Recursos Humanos e Folha de
Pagamento e Patrimônio voltados para
atender as necessidades e atividades da
Prefeitura de Parnamirim/RN, bem como a
prestação de serviços técnicos
especializados de manutenção preventiva,
corretiva, evolutiva e adaptativa dos
softwares, de acordo com as alterações
legais da legislação brasileira, além da
migração dos dados existentes nos sistemas
em produção, treinamento das novas
soluções, e suporte técnico as unidades
operacionais integradas, por um período de
12(doze) meses, a partir da assinatura do
Contrato, conforme Pregão Eletrônico nº
035/2017 e processo nº 375568/2017.
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Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
d) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que
foi pactuado;
e) Sugerir eventuais modificações contratuais;
f) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o caso,
subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
g) 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;
h) 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. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
i) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que
foi pactuado;
j) Sugerir eventuais modificações contratuais;
k) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
l) 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;
m) 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. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:
d) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
e) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
f) 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 será remunerada,
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

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

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

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

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

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

PORTARIA N° 013/2018 – GAB/SEARH, de 12 de Abril de 2018.

PORTARIA N° 014/2018 – GAB/SEARH, de 12 de Abril de 2018.

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,

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,

RESOLVE:

RESOLVE:

Art.1º Designar a servidora ELIANE MEDEIROS DANTAS, matrícula Nº 13692, CPF n° 011.927.934-71 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 da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:
CONTRATO

EMPRESA

Art.1º Designar a servidora ELIANE MEDEIROS DANTAS, matrícula Nº 13692, CPF n° 011.927.934-71 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 da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:

OBJETO

CONTRATADA

CONTRATO

Fornecimento de água mineral

EMPRESA

acondicionada em garrafões de 20(vinte)

001/2018 –
SEARH -

RAQUEL OLIVEIRA DA

litros e vasilhames com capacidade para

OBJETO

CONTRATADA
Contratação de entidade especializada
UNIVERSIDADE

para a realização de Concurso Público

FEDERAL DO RIO

para provimento de cargos integrantes do

SILVA -

20 litros destinados a atender às

CPF 06877514467

necessidades das secretarias do

004/2018 –

GRANDE DO NORTE -

quadro efetivo com a finalidade de

CNPJ/MF

município de Parnamirim/RN, por um

SEARH -

UFRN -

atender às necessidades da Prefeitura

prazo de 180 (cento e oitenta) dias,

CNPJ/MF

Municipal de Parnamirim/RN, conforme

conforme especificações contidas no

nº24.365.710/0001-83.

Dispensa de Licitação nº 002/2018.

nº21.588.655/0001-00.

Processo nº 392044/2017
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Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
n) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que
foi pactuado;
o) Sugerir eventuais modificações contratuais;
p) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
q) 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;
r) 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. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
s) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que
foi pactuado;
t) Sugerir eventuais modificações contratuais;
u) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
v) 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;
w) 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:
g) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
h) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
i) Possuir condição que enseje conflito de interesses que importem em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:
j) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
k) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
l) 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 será remunerada,
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

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

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

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

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

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

PORTARIA N° 015/2018 – GAB/SEARH, de 13 de Abril de 2018.

PORTARIA N° 016/2018 – GAB/SEARH, de 13 de Abril de 2018.

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,

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,

RESOLVE:

RESOLVE:

Art.1º Designar a servidora ELIANE MEDEIROS DANTAS,
matrícula Nº 13692, CPF n° 011.927.934-71 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 da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:

Art.1º Designar a servidora ADRIANA MOURA ACIOLE FREIRE, matrícula Nº 11231, CPF n° 024.392.754-171 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 da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:

CONTRATO
ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS

EMPRESA
CONTRATADA

EMPRESA

OBJETO

CONTRATADA

OBJETO

– ARP
Fornecimento de água mineral acondicionada em
JOSÉ GUALBERTO
ARP Nº 013/2018 –
SEARH -

garrafões de 20(vinte) litros, destinados a atender às

ALVES DE ANDRADE

necessidades das secretarias do município de

–ME

Parnamirim/RN, por um período de 12 (doze) meses,

CNPJ/MF nº

conforme especificações contidas no Processo nº

11.935.699/0001-06.

392044/2017 – Pregão Eletrônico de Registro de
Preços Nº. 001/2018.

033/2014 –

CRAST CONSTRUÇÕES E

SEARH –

SERVIÇOS LTDA – CNPJ

V ADITIVO

Nº 03.112.713/0001-35.

Prestação de serviços com
atuação nas áreas
administrativas, limpeza,
conservação e higienização.

4 – DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 18 DE ABRIL DE 2018
Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
x) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que
foi pactuado;
y) Sugerir eventuais modificações contratuais;
z) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
aa) 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;
bb) 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. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
cc) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que
foi pactuado;
dd) Sugerir eventuais modificações contratuais;
ee) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
ff) 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;
gg) 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:
m) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
n) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
o) Possuir condição que enseje conflito de interesses que importem em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:
p) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
q) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
r) 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 será remunerada,
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

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

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

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

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

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

PORTARIA N° 017/2018 – GAB/SEARH, de 13 de Abril de 2018.

PORTARIA N° 018/2018 – GAB/SEARH, de 13 de Abril de 2018.

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,

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,

RESOLVE:

RESOLVE:

Art.1º Designar a servidora ADRIANA MOURA ACIOLE FREIRE,
matrícula Nº 11231, CPF n° 024.392.754-171 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 da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:

CONTRATO

EMPRESA

Art.1º Designar a servidora ADRIANA MOURA ACIOLE FREIRE, matrícula Nº 11231, CPF n° 024.392.754-171 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 da Administração e dos Recursos Humanos
– SEARH:

OBJETO

CONTRATADA

CONTRATO

118/2013 –

CONSTRUTORA

SEARH –

SOLARES LTDA – CNPJ

VI ADITIVO

Nº 02.773.312/0001-63.

Contrato de prestação de
serviços de fornecimento de
mão-de-obra, categorias de
auxiliar de serviços gerais, para
atender necessidades do
município de Parnamirim/RN.

EMPRESA

OBJETO

CONTRATADA
155/2013 –

CONSTRUTORA

SEARH –

SOLARES LTDA – CNPJ

V ADITIVO

Nº 02.773.312/0001-63.

Prestação de serviço de
limpeza, asseio e conservação
predial.
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Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
hh) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que
foi pactuado;
ii) Sugerir eventuais modificações contratuais;
jj) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
kk) 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;
ll) 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. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
mm) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o
que foi pactuado;
nn) Sugerir eventuais modificações contratuais;
oo) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
pp) 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;
qq) 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:
s) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
t) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
u) Possuir condição que enseje conflito de interesses que importem em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:
v) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
w) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
x) 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 será remunerada,
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

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

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

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

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

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

PORTARIA N° 019/2018 – GAB/SEARH, de 13 de Abril de 2018.

PORTARIA N° 020/2018 – GAB/SEARH, de 13 de Abril de 2018.

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,

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,

RESOLVE:

RESOLVE:

Art.1º Designar a servidora ADRIANA MOURA ACIOLE FREIRE, matrícula Nº 11231, CPF n° 024.392.754-171 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 da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:

Art.1º Designar a servidora ADRIANA MOURA ACIOLE FREIRE, matrícula Nº 11231, CPF n° 024.392.754-171 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 da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:

CONTRATO

CONTRATO

EMPRESA

EMPRESA

OBJETO

OBJETO
CONTRATADA

CONTRATADA

214/2014 –
SEARH –
III ADITIVO

CICCARELLI E
FRANÇA LTDA ME –
CNPJ Nº
07.096.443/0001-77.

Prestação de serviço de
remanufaturamento de toners e
cartuchos, com aplicação de peças,
para atender as necessidades das
Secretarias Municipais.

226/2014 –
SEARH -

ROLAND VIGILÂNCIA
LTDA – CNPJ Nº
07.573.987-0001-82.

Prestação de serviços de vigilância
humana armada e segurança
eletrônica para atender as
necessidades da administração direta
e indireta do Município de
Parnamirim/RN.
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Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
rr) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que
foi pactuado;
ss) Sugerir eventuais modificações contratuais;
tt) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
uu) 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;
vv) 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. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
ww) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o
que foi pactuado;
xx) Sugerir eventuais modificações contratuais;
yy) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
zz) 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;
aaa) 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:
y) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
z) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
aa) Possuir condição que enseje conflito de interesses que importem em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:
bb) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
cc) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
dd) 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 será remunerada,
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

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

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

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

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

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

PORTARIA N° 021/2018 – GAB/SEARH, de 13 de Abril de 2018.

PORTARIA N° 022/2018 – GAB/SEARH, de 13 de Abril de 2018.

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,

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,

RESOLVE:

RESOLVE:

Art.1º Designar o servidor ARTUR BENÍCIO GALVÃO TINE, matrícula Nº 8629, CPF n° 876.847.724-49 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de GESTOR DO CONTRATO abaixo listado,
celebrado pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria
Municipal da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:
CONTRATO

EMPRESA

OBJETO

Art.1º Designar a servidora ADELLYNN JYLLYS RODRIGUES DA
ROCHA, matrícula Nº 15579, CPF n° 024.740.464-02 para, sem prejuízo
de suas atribuições, exercer a função de GESTOR DO CONTRATO abaixo listado, celebrado pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da
Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:
CONTRATO

CONTRATADA

006/2018 –
SEARH -

3A LOCAÇÕES LTDA –
EPP – CNPJ/MF Nº
06.291.731/0001-10.

EMPRESA

OBJETO

CONTRATADA

Prestação de serviços de locação de 05
(cinco) veículos tipo caminhonete,
marca Volkswagen, modelo Amarok
cabine simples 4x2 e de 02 (dois)
veículos tipo caminhonete, marca
Volkswagen, modelo Amarok cabine
dupla 4x4, ou similares, para serviço e
transporte de pessoal, sem motorista,
de forma continuada, por demanda,
para atender às necessidades das
diversas secretarias da Prefeitura
Municipal de Parnamirim/RN.

D.R EMPREENDIMENTOS
009/2017 –

IMOBILIÁRIOS LTDA –

SEARH

CNPJ Nº 15.736.098/0001-17.

Locação do Imóvel novo situado Rua
Altino Vicente de Paiva, 210 – Edifício
Cartier – Monte Castelo – CEP: 59146270 – Parnamirim/RN, com
características e dimensões descritas no
Laudo de Avaliação elaborada pela
SEMUT. Esse imóvel é utilizado pela
sede das Secretarias Municipais de
Administração e dos Recursos
Humanos – SEARH e da Secretaria
Municipal de Saúde – SESAD.
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Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
bbb) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o
que foi pactuado;
ccc) Sugerir eventuais modificações contratuais;
ddd) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o
caso, subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
eee) 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;
fff) 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:
ee) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
ff) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
gg) 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 será remunerada,
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

RESOLVE:
Exonerar, a pedido, a servidora MARIA JOSÉ CAMPOS FAUSTINO DA SILVA, matrícula nº 9825, Professora de Pedagogia Para o Ensino
Infantil do quadro desta municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

Portaria nº 226/2018-SEARH
Parnamirim/RN, 09 de Abril de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Conceder, Licença sem remuneração, a Servidora DIANA FERREIRA
DA SILVA matrícula Nº 10292, no Cargo de PROFESSORA do quadro
desta Municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 2 (dois) anos, a partir de 25/04/2018, devendo retornar
ao trabalho em 25/04/2020.
A referida Licença encontra amparo legal no artigo 120, da Lei nº
140/69, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parnamirim.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

Portaria nº 184/2018-SEARH
Parnamirim/RN, 28 de março de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Portaria nº 227/2018-SEARH
Exonerar, a pedido, a servidora ANDRÉIA JUÇARA DA SILVA
TRINDADE, matrícula nº 11651, Técnica em Enfermagem do quadro desta
municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Parnamirim/RN, 10 de abril de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos
RESOLVE:
Remanejar a servidora CRISTIANE SPERANCINI SILVEIRA DE
OLIVEIRA, matrícula nº 6993, Agente Administrativo, atualmente lotada
na Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana –
SESDEM, para a Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP.

Portaria nº 185/2018-SEARH
Parnamirim/RN, 28 de março de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos
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Portaria nº 228/2018-SEARH

Portaria nº 232/2018-SEARH
Parnamirim/RN, 10 de abril de 2018.

Parnamirim/RN, 12 de Abril de 2018.

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

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

RESOLVE:

RESOLVE:

Remanejar a servidora KARY ANNE SPERANCINI SILVEIRA,
matrícula nº 8374, Agente Administrativo, atualmente lotada na Secretaria
Municipal de Administração e dos Recursos Humanos - SEARH, para a Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP.
FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

Conceder, Licença sem remuneração, a Servidora EDMILDE MOURA BARBOSA matrícula Nº1500, no Cargo de MERENDEIRA do quadro desta Municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, por um período de 2 (dois) anos, a partir de 25/04/2018, devendo
retornar ao trabalho em 25/04/2020.
A referida Licença encontra amparo legal no artigo 120, da Lei nº
140/69, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parnamirim.
FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

Portaria nº 229/2018-SEARH
Parnamirim/RN, 11 de abril de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

Portaria nº 233/2018-SEARH
Parnamirim/RN, 13 de abril de 2018.

RESOLVE:
Suspender, a pedido, Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família concedida por meio da Portaria nº 195 de 28 de março de 2018, a servidora ARINETE ALVES DANTAS, matrícula nº 1027, Professora, lotada
na Secretaria de Municipal de Educação e Cultura, retroagindo seus efeitos
a 12/03/2018.
A referida Licença encontra amparo legal no artigo 116 da Lei nº 140/69
Estatuto dos Servidores Públicos de Parnamirim.
FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, a servidora MARIA ISABEL SILVA COSTA, matrícula nº 9452, Agente Comunitária de Saúde do quadro desta municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

Portaria nº 230/2018-SEARH
Portaria nº 234/2018-SEARH
Parnamirim/RN, 11 de abril de 2018.
Parnamirim/RN, 12 de abril de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

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

RESOLVE:
Conceder ao servidor KLEBER DANTAS DE ARAUJO, matrícula n°
14042, Farmacêutico Bioquímico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde,
redução de carga horária de 40 (quarenta) horas para 20 (vinte) horas, com
efeitos retroativos a 01/03/2018.
FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

Considerando a Carta de Concessão de Aposentadoria emitida
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em 10/01/2018, sob o nº de benefício 178.050.188-6;
Considerando o lapso temporal entre a data da concessão da
aposentadoria e a data de emissão da documentação comprobatória do
benefício;
Considerando por fim, a data de apresentação da Carta de Concessão a esta Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
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PORTARIA
SEMSUR

RESOLVE:
Desligar, o servidor MARCOS AUGUSTO BATISTA DE FRANÇA,
matrícula nº 1092, Motorista do quadro desta municipalidade, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, em virtude da concessão de aposentadoria
através do INSS - benefício de nº 178.050.188-6.
FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

PORTARIA N° 007/2018 - SEMSUR, 06 de abril de 2018.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, 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 EMANUEL DINIZ RABÊLO, matrícula
n° 8.356 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Gestor
dos Contratos abaixo listados, celebrados pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR:

Portaria nº 235/2018-SEARH

Contrato nº
001/2018

Parnamirim/RN, 16 de abril de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

Empresa

Objeto

CÂMARA & SANTOS LTDA-ME –
Shock Serviços Elétricos.

Prestação de serviços de engenharia
para a manutenção da iluminação
pública na rede implantada no
município de Parnamirim/RN.

CNPJ nº: 70.320.569/0001-10
003/2018

JOAQUIM F. NETO EIRELI.
CNPJ nº: 40.783.060/0001-42

RESOLVE:
Conceder Licença-prêmio por assiduidade a servidora RITA FAGUNDES DA SILVA, matricula nº. 788, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com efeitos a partir de 18/04/2018 a 16/07/2018, referente ao quinquênio de 01/10/2012 a
01/10/2017, com amparo nos artigos 124 e 125 da Lei nº 140/69, do Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Parnamirim.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

Portaria nº 236/2018-SEARH
Parnamirim/RN, 16 de abril de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder Licença-prêmio por assiduidade ao servidor LAERCIO
FREIRE DA CAMARA, matricula nº. 844, ocupante do cargo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeitos a
partir de 18/04/2018 a 16/07/2018, referente ao quinquênio de 01/03/2003 a
01/03/2008, com amparo nos artigos 124 e 125 da Lei nº 140/69, do Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Parnamirim.

005/2018

RCP COMÉRCIO DE
ELETRODOMÉSTICO EIRELI-EPP.

007/2018

AMARANTE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 28.031.958/0001-69

CNPJ: 04.731.614/0001-02

Fornecimento de materiais de limpeza
destinados a Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos-SEMSUR.
Fornecimento de materiais de limpeza
destinados a Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos-SEMSUR.
Fornecimento de gêneros alimentícios
destinados a Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos-SEMSUR.

Art. 2° O Gestor dos Contratos possui competência para:
Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que foi
pactuado;
Sugerir eventuais modificações contratuais;
Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço, se for o caso,
subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
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;
Manter o Secretário da respectiva pasta, informado 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. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:
Ser 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 Fiscal de Contrato.
Art. 4° A atribuição do Gestor dos Contratos não será remunerada, nem
poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.
Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

CHARLES CASAS DE QUADROS
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
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PORTARIA
SESAD

PORTARIA N° 008/2018-SEMSUR, de 06 de abril de 2018.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, no
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93,

PORTARIA N° 008/2018 - SESAD, de 26 de fevereiro de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93,

RESOLVE:
RESOLVE:
Art. 1° Designar o servidor MAXWELL DA COSTA GALVÃO, matrícula n° 1.563 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de
Fiscal dos Contratos abaixo listados, celebrados pela Prefeitura Municipal de
Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-SEMSUR:
Contrato nº
003/2018

Empresa
JOAQUIM F. NETO EIRELI.
CNPJ nº: 40.783.060/0001-42

005/2018

RCP COMÉRCIO DE
ELETRODOMÉSTICO
EIRELI-EPP.
CNPJ: 28.031.958/0001-69

007/2018

Objeto
Fornecimento de materiais de
limpeza destinados a Secretaria
Municipal de Serviços UrbanosSEMSUR.
Fornecimento de materiais de
limpeza destinados a Secretaria
Municipal de Serviços UrbanosSEMSUR.

AMARANTE COMÉRCIO E
Fornecimento de gêneros
REPRESENTAÇÕES LTDA. alimentícios destinados a Secretaria
Municipal de Serviços UrbanosCNPJ: 04.731.614/0001-02
SEMSUR.

Art.1º Designar a servidora ELIENE SIQUEIRA MARTINS, matrícula N° 1.907 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer as funções de
Gestor e Fiscal dos contratos abaixo listados, celebrados pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Saúde – SESAD:
CONTRATO Nº

EMPRESA
CONTRATADA

OBJETO

026/2018

JOAQUIM F. NETO
EIRELI
CNCPJ/MF N°
40.783.060/0001-42

Fornecimento de materiais de limpeza – itens 01, 02, 03,
04, 07, 08, 12, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 35, 36,
38, 40, 43, 44, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70,
73, 74, 75, da ARP n° 031/2017 – Pregão Eletrônico n°
028/2017, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.

027/2018

R. CLEAN COMERCIAL
EIRELI
CNPJ/MF N°
26.728.117/0001-80

Fornecimento de materiais de limpeza – itens 23, 44, 66,
72, 78 da ARP n° 034/2017 – Pregão Eletrônico n°
028/2017, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.

CLARIT COMERCIAL
EIRELI EPP
CNPJ/MF N°
02.898.097/0001-27

Fornecimento de materiais de limpeza – itens 05, 06, 10,
16, 25, 27, 30, 33, 39, 51, 54, 71 e 77, da ARP n°
032/2017 – Pregão Eletrônico n° 028/2017, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

RCP COMÉRCIO DE
ELETRODOMÉSTICOS
EIRELI – EPP
CNPJ/MF N°
28.031.958/0001-69

Fornecimento de materiais de limpeza – itens 11, 32, 37,
50, 52, 53, 58, da ARP n° 033/2017 – Pregão Eletrônico
n° 028/2017, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.

028/2018

Art. 2° O Fiscal dos Contratos possui competência para:
Verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, devendo comunicar ao
Gestor do Contrato para que este promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
Verificar a conformidade do material a ser utilizado na execução
dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificações
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;
Promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;
Fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada;
Atestar as notas fiscais de aquisição de materiais ou prestação de
serviços;
Reportar-se ao Gestor do Contrato, orientando o mesmo acerca
da necessidade de serem aplicadas sanções ou de rescisão contratual;
Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:
Ser 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 fiscal de contrato.
Art. 4° A atribuição do Fiscal dos Contratos não será remunerada, nem
poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.
Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação.
CHARLES CASAS DE QUADROS
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

029/2018

Art. 2° O Gestor e Fiscal do contrato possui competência para:
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;
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;
Rejeitar, no todo ou em parte, o imóvel 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;
Manter o Secretário Municipal da Saúde informado de todas as
ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato,
nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes,
todos da Lei de Licitações.
Art. 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 impor-
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tem em óbice à designação como Gestor e Fiscal de Contrato.
Art. 4º As atribuições de Gestor e Fiscal de Contratos Administrativos
não serão remuneradas.

Ser 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 Fiscal de Contrato.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação, com
efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2018.

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

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com
efeitos retroativos a 20 de março de 2018.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde

*Republicada por incorreção

PORTARIA N° 031/2018 – SESAD
PORTARIA N° 030/2018 – SESAD
Parnamirim/RN, de 16 de abril de 2018.
Parnamirim/RN, de 16 de abril de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93,

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

RESOLVE:
Art.1º Designar a servidora SANDRA MARIA DE LIMA, matrícula
N° 5316, CPF N° 670.944.144-04 para, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de Gestor dos contratos abaixo listados, celebrados pela
Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de
Saúde – SESAD:
CONTRATO
Nº
051/2018

EMPRESA
CONTRATADA
BRASIL
CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ/MF N°
09.235.353/0001-45

OBJETO
Serviços de manutenção
dos imóveis que compõem
a SESAD, em diversos
bairros – Parnamirim/RN –
Processo n°
388226/2017/SEMOP/PMP
.

Art.1º Designar o servidor DENILSON TAVARES DA SILVA SOUSA , matrícula N° 9034 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Gestor do contrato abaixo listado, celebrado pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Saúde – SESAD:

CONTRATO
Nº

EMPRESA CONTRATADA

OBJETO

057/2014

COOPERATIVA DOS
MÉDICOS
ANESTESIOLOGISTAS DO
RN LTDA
CNPJ/MF N°
70.141.940/0001-86

Prestação de serviços médicos, em
escalas de plantões presenciais, na
especialidade de Anestesiologia,
objetivando suprir as necessidades do
Hospital Maternidade Divino Amor Inexigibilidade de Licitação n°
015/2014.

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que foi
pactuado;
Sugerir eventuais modificações contratuais;
Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço, se for o caso,
subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
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;
Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que foi
pactuado;
Sugerir eventuais modificações contratuais;
Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço, se for o caso,
subsidiado pelas anotações do fiscal do contrato respectivo;
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;
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.

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

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:
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Ser 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 Fiscal de Contrato.
Art. 4° A atribuição do Gestor do(s) Contrato(s) não será remunerada,
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com
efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde

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;
Manter o Secretário Municipal de Saúde informado de todas as
ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, nos
termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes,
todos da Lei de Licitações.
Art. 3º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será
remunerada.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação, com
efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N° 032/2018 - SESAD, de 16 de abril de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93,
PORTARIA N° 033/2018 - SESAD, de 16 de abril de 2018.
RESOLVE:
Art.1º Designar o servidor WESKLEY CÉSAR SILVA RIBEIRO,
matrícula N° 12.804 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 Saúde – SESAD:
CONTRATO
Nº

EMPRESA
CONTRATADA

OBJETO

149∕2015

CEIA REFEIÇÕES
COLETIVAS LTDA-EPP
CNCPJ/MF N°
40.811.101∕0001-67

Prestação dos serviços de fornecimento de
refeições hospitalares destinadas à
Unidade de Pronto Atendimento Maria
Nazaré dos Santos, conforme
especificações contidas no processo
licitatório nº 051.2015 – Pregão
Eletrônico.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93,
RESOLVE:
Art.1º Designar a servidora ELIENE SIQUEIRA MARTINS, matrícula N° 1.907 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer as funções de
Gestora e Fiscal dos contratos abaixo listados, celebrados pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Saúde – SESAD:

CONTRATO
Nº

EMPRESA
CONTRATADA

OBJETO

129/2017

COMERCIAL J. A.
LTDA.
CNPJ/MF N°
01.653.918/0001-00

Fornecimento de material de
expediente para atender às
necessidades da SESAD e
Unidades de Saúde de
Parnamirim, através da
adesão à ARP SEARH/RN
007/2017 – Pregão Eletrônico
nº 008/2016.

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para:
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, sempre que se fizer necessário, exclusivamen-

Art. 2° O Gestor e Fiscal do contrato possui competência para:
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;

te para o fornecimento do material;
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;
Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado
em desacordo com o Contrato;

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;
Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anormalidades relacionadas com a execução do Contrato, que resultem na ine-
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xecução parcial ou total do objeto do contrato, para que sejam adotadas as
providências cabíveis;
Rejeitar, no todo ou em parte, o imóvel 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;
Manter o Secretário Municipal da Saúde informado de todas as
ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato,
nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes,
todos da Lei de Licitações.
Art. 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 Gestor e Fiscal de Contrato.
Art. 4º As atribuições de Gestor e Fiscal de Contratos Administrativos
não serão remuneradas.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação, com
efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para:
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, sempre que se fizer necessário, exclusivamente para o fornecimento do material;
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;
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;
Manter o Secretário Municipal de Saúde informado de todas as
ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, nos
termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes,
todos da Lei de Licitações.
Art. 3º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será
remunerada.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação., com
efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018.

PORTARIA N° 034/2018 – SESAD
Parnamirim/RN, de 16 de abril de 2018.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93,
RESOLVE:
Art.1º Designar o servidor UBIRANI TAVARES DA SILVA,
matrícula N° 8.118 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Fiscal dos contratos abaixo listados, celebrados pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de
Saúde – SESAD:

CONTRATO
Nº

EMPRESA
CONTRATADA

OBJETO

132/2017

MICROTEC – VALMIR
BARBOSA DE MORAIS
- ME
CNPJ/MF N°
35.302.991/0001-41

Aquisição de equipos da marca
Samtronic, em sistema fechado para
bomba de infusão e extensores para
bomba de seringa, para atender às
necessidades da Maternidade
Divino Amor e UPA –
Inexigibilidade de Licitação n°
026/2017.

PORTARIA N° 035/2018 – SESAD
Parnamirim/RN, 16 de abril de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93,
RESOLVE:
Art.1º Designar o servidor MAIKELL JUSSYER DE MOURA,
matrícula N° 14.097 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Fiscal do contrato abaixo listado, celebrados pela Prefeitura
Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Saúde
– SESAD:
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CONTRATO
Nº

EMPRESA
CONTRATADA

OBJETO

126/2017

WEBONE SYSTEM
SOLUÇÕES EM T.I. LTDA
ME
CNPJ/MF N°
17.251.351/0001-78

Aquisição de Sistema de
Informações para atender às
necessidades do Setor de
Radiologia da UPA – Maria
Nazaré dos Santos, conforme
ARP vinculada ao Pregão
Eletrônico nº 003.2017,
realizado pela Prefeitura de
Macaíba, na condição de
órgão-carona.

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para:
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, sempre que se fizer necessário, exclusivamente para o fornecimento do material;
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;
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;
Manter o Secretário Municipal de Saúde informado de todas as
ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, nos
termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes,
todos da Lei de Licitações.
Art. 3º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será
remunerada.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação., com
efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde]

RESOLVE:
Art.1º Designar a servidora ANA ISABEL MAIA DE OLIVEIRA, matrícula N° 13.698 para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Fiscal dos contratos abaixo listados, celebrados pela
Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria Municipal
de Saúde – SESAD:

CONTRATO
Nº

EMPRESA
CONTRATADA

OBJETO

033/2015

RDF DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA A
SAÚDE LTDA
CNPJ/MF N°
12.305.387/0001-73

Prestação de serviços laboratoriais com
fornecimento de reagentes e cessão de
equipamentos em regime de comodato, para
atender às necessidades da UPA – Maria
Nazaré dos Santos, conforme Pregão
Eletrônico nº 002.2015.

103/2017

CENTRO DE
ESTERILIZAÇÃO DE
NATAL LTDA-ME
CNPJ/MF N°
04.033.012/0001-73

Prestação de serviços de esterilização de
artigos termossensíveis, materiais médicohospitalares e materiais cirúrgicos, através
do processo a plasma de peróxido de
hidrogênio, para atender às necessidades da
Maternidade Divino Amor e UPA – Maria
Nazaré dos Santos – Inexigibilidade de
Licitação nº 018.2017

Art. 2° O fiscal do contrato possui competência para:
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, sempre que se fizer necessário, exclusivamente para o fornecimento do material;
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;
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;
Manter o Secretário Municipal de Saúde informado de todas as
ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, nos
termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes,
todos da Lei de Licitações.
Art. 3º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos não será
remunerada.

PORTARIA N° 036/2018 – SESAD

Art. 4º Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação., com
efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018.
Parnamirim/RN, 16 de abril de 2018.

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

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde
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AVISO
CPL

AVISO
SESAD

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018
PROCESSO Nº 388882/2017

EDITAL N. 02/2018 - 2ª CHAMADA

A pregoeira/SEARH, no uso de suas atribuições legais, torna público
o RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO do Pregão
Eletrônico de aquisição de cestas básicas para atender ao cumprimento de
Decreto n° 5.528/2009 que regulamenta a concessão de benefícios eventuais
de assistência social no ãmbito da administração municipal de Parnamirim.
Empresa Vencedora:
SUPRINOR – SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA – CNPJ:
07.209.477/0001-20 – Valor Global: R$ 326.988,00 (Trezentos e vinte e seis
mil, novecentos e oitenta e oito reais).
TATIANA DE AQUINO DANTAS
Pregoeira/PMP

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇAO
TEMPORÁRIA DE MÉDICOS A SEREM ENCAMINHADOS
PARA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE
PRISIONAL, NA FORMA ABAIXO ESPECIFICADA:
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e:
Considerando a insuficiência de servidores no quadro efetivo
do Município e a necessidade complementação das equipes de Estratégia de
Saúde da Família, bem como sua expansão;
Torna pública a contratação, por tempo determinado, para atender
à necessidade temporária de excepcional interesse público, de profissionais
médicos, mediante Processo Seletivo Simplificado, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, e artigo 73, XIX, da Lei Orgânica do Município, na forma
prevista pela Lei Complementar Nº 0116/2017, de 19 de Julho de 2017.

1.0 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

AVISO
SEMEC
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA
CHAMADA PÚBLICA Nº02/2017 PARA AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR
A Comissão Especial de análise, avaliação e acompanhamento de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar, no uso de suas atribuições, torna público
o resultado das Entidades Habilitadas após a reanálise dos resultados da Ata
de Sessão Pública da Chamada Pública N° 02/2017, de 10 de abril de 2018,
a pedido de uma das Associações concorrentes. Nesta segunda-feira, 16 de
abril, foram reavaliadas as documentações referentes à habilitação jurídica e
projetos de vendas de todos os fornecedores e constatou-se que apenas a Cooperativa Agropecuária do Cariri Ltda (COAPECAL) apresentou a documentação exigida e em conformidade com o edital, estando, portanto, habilitada
e classificada em primeiro lugar para o fornecimento de Bebida Láctea. Os
demais proponentes apresentaram inconsistências em relação à DAP jurídica
e o Projeto de Venda.
Para tanto, quanto aos produtos polpas de frutas e hortifrútis, não houve
proponente habilitado e diante da necessidade do município em adquirir produtos da Agricultura Familiar, a comissão decidiu que os proponentes terão
novo prazo para entrega dos documentos constantes nos itens 3.1 e 3.2 do
Edital de Convocação de Chamada Pública N° 02/2017. O novo prazo será
até 16 horas do dia 20 de abril de 2018 e os documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no Centro Administrativo – II, Rua Cícero Fernandes Pimenta, 1379 A (2º andar) – Santos Reis,
Parnamirim/RN. A abertura dos envelopes ocorrerá em assembleia pública, a
realizar-se no dia 23 de abril de 2018, às 13 horas nessa secretaria.

Parnamirim-RN, 17 de abril de 2018.

- A seleção tem como objetivo a contração temporária de profissionais
médicos, na forma prevista pela Lei Complementar nº 0116/2017, para Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Estratégia Básica de Saúde Prisional
(EBSP), distribuídas conforme tabela abaixo, podendo os aprovados serem
convocados até o prazo de validade do presente Edital.

PROGRAMA

VAGAS PARA
PREENCHIMENTO
IMEDIATO

VAGAS PARA
CADASTRO
RESERVA

TOTRAL DE
VAGAS

Estratégia de Saúde
da Família – ESF

08

24

32

Estratégia Básica de
Saúde Prisional –
EBSP

01

03

04

1.2 - O processo seletivo consistirá em uma única fase de exames de
habilidades e conhecimentos, mediante a análise curricular, com conteúdo
eliminatório e classificatório;
1.3 - Poderá concorrer qualquer profissional, na forma prevista pela Lei
nº 0116/2017, desde que possuidor de diploma de nível superior na área de
medicina, devidamente registrado no CRM/RN (conselho regional de medicina do Rio Grande do Norte), não sendo possível a acumulação de cargo de
médico da Estratégia de Saúde da Família, com outro município;
1.4 - A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas diariamente;
1.5 - O servidor selecionado deverá desenvolver atividades de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento da saúde das famílias cadastradas e
havendo necessidade, fazer visitas domiciliares nas referidas áreas de abrangência, conforme normas técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, em
consonância com o Ministério da Saúde;
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2.0 - DA INSCRIÇÃO:
2.1 - As inscrições serão efetuadas nos dias 19 a 27 de abril do corrente
ano, no horário das 08:00 às 13:00 horas;
2.2 - Os interessados deverão realizar sua inscrição no setor de Recursos
Humanos da Saúde, 1º andar, localizado no Edifício Cartier, sede da Secretaria Municipal de Saúde, com endereço à Rua Altino Vicente de Paiva, nº
210, Monte Castelo, Parnamirim/RN;

CARGO

ESPECIFICIDADES

PONTUAÇÃO

ESF /
PRISIONAL

Experiência em saúde da
família

40 pontos

ESF/
PRISIONAL

Residência em medicina
geral e comunitária ou
especialização em saúde
pública

30 pontos

ESF

Experiência comprovada
em unidade básica de
saúde, em pediatria ou
clínica médica ou ginecoobstetrícia

30 pontos

PRISIONAL

Experiência comprovada
em saúde prisional

30 pontos

TOTAL

100 pontos

2.3 - No ato da inscrição deverá o interessado preencher uma ficha de
inscrição, trazendo consigo cópias dos documentos de identificação pessoal
e profissional, sendo este último cópia autenticada do diploma, juntamente
com cópia do documento de registro profissional;
2.4 - No ato da inscrição entregará o interessado seu CURRÍCULO VITAE, acompanhado de todos os documentos comprobatórios;
2.5- Poderão impetrar recurso até o prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
após o resultado final do presente Edital.
2.6 – Caso as vagas previstas no item 1.1 não sejam preenchidas
ao longo do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado,
a Secretaria Municipal de Saúde poderá promover novo prazo para
seleção de profissionais, desde que justificada sua necessidade, sendo necessária a comprovação do chamamento de todos os aprovados
oriundos do item
1.1, inclusive cadastro reversa, e mediante prévia autorização do
Chefe do Poder Executivo Municipal, com ampla publicação no Diário Oficial do Município, observadas, ainda, as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal.
2.7 - A contratação temporária será regida por regime especial de direito administrativo (REDA), o qual não se confunde nem com o contrato de
emprego regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, nem com o
vínculo estatutário de direito público;
2.8 - É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da
Administração direta ou indireta deste Município, admitindo-se a contratação de servidores da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, desde que atendam as exigências de acumulações permitidas no art.
37, inciso XVI, alínea “c” da Constituição Federal.

3.0 - DA SELEÇÃO:
3.1 - O processo seletivo será constituído de única etapa de análise curricular;
3.2 - Será considerado aprovado aquele candidato que obtiver nota igual
ou superior a 60 (sessenta) pontos;

3.5 - No caso de empate será utilizado como critério de desempate as
seguintes condições: 1º) Residência fixa no município de Parnamirim/RN;
2º) maior idade cronológica; 3º) maior números de filhos.

4.0 – DA REMUNERAÇÃO E DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:
4.1 – A remuneração praticada para os servidores médicos que desempenhem suas atividades nas unidades de Saúde da Família e Prisional do
Município será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para 40 (quarenta) horas
semanais;
4.2 – Os contratos oriundos do Processo Seletivo Simplificado terão
vigência de até 1 (um) ano, admitida apenas uma prorrogação, em casos
excepcionais, devidamente justificada pelo Secretário Municipal de Saúde,
desde que o prazo total não exceda de 02 (dois) anos, e o procedimento
de concurso público previsto no §1º do art. 2º, da Lei Complementar nº
116/2017 não tenha sido concluído.

5.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
5.1 - O interessado que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos, não terá sua inscrição aceita;
5.2 - O resultado final será publicado no Diário Oficial do Município,
por ordem decrescente de nota, no dia 30 de abril de 2018;
5.3 - A convocação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de
classificação, conforme prioridade, a ser estabelecida pelo Departamento de
Organização, Avaliação e Controle;

3.3 - Será eliminado aquele candidato que obtiver nota inferior a 60
(sessenta) pontos;

5.4 - O candidato aprovado e convocado, terá o prazo de 72 (setenta e
duas) horas para confirmar seu interesse, oportunidade em que, caso não o
faça, será convocado o candidato seguinte, de acordo com a ordem de classificação do processo de seleção;

3.4 - A análise curricular será realizada com base no quadro abaixo indicado, levando em consideração a pontuação e os critérios abaixo definidos,
todos devidamente comprovados pelo candidato:

5.5 - O prazo de validade do presente Edital é de 01 (um) ano, contado
da data de sua publicação no Diário Oficial do Município, sem possibilidade
de prorrogação.
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5.6 - Serão reanalisadas as contratações advindas do presente Edital,
a partir da homologação do concurso público para área da saúde no município, conforme determinação do art. 4º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 116/2017;
5.7 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da
contratação temporária, adotadas as determinações previstas na Lei Complementar nº 116/2017.

Parnamirim/RN, 17 de abril de 2018.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO
CPL
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 33/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018
Espécie: Ata de Registro de Preços. Objeto: Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para gradativa aquisição de bebedouros
industriais para suprir as necessidades da rede de ensino do Município de Parnamirim/RN. Vigência: 10/04/2018 a 10/04/2019; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 12/2018; Processo nº 402133/2018;
Contratada: BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS
LTDA. - ME – Lotes ÚNICO – Valor: R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais). Fundamento Legal: Decreto Municipal n° 5.864/2017 e Lei nº 10.520/2002.
Signatários: Fábio Sarinho Paiva - Secretário Municipal de Administração e dos
Recursos Humanos e Allan Raphael dos Santos Cruz pela empresa.

EMPRESA: BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME
CNPJ: 11.028.345/0001-70 Telefone: (81)2102-6482
e-mail: betasolution.ar5@hotmail.co,
Endereço: Av. General San Martin, 761, Cordeiro, Recife/PE – CEP 50630-060
Item
Especificações dos produtos
Quantidade Unidade
Marca
Valor Unit. (R$)
ÚNICO BEBEDOURO INDUSTRIAL de 4
(quatro) bocas com capacidade para
200
litros;
Medidas
de
aproximadamente
1500x1000x650
mm; Estrutura em chapas de aço inox
430 e sem soldas ou quinas
cortantes/perfurantes;
Grades
de
circulação de ar com formato ABNT,
de forma a não possibilitar que as
crianças coloquem o dedo na parte
interna da máquina; 4 (quatro)
torneiras frontais cromadas com fluxo
contínuo e sem respingos, com fácil
desencaixe para facilitar a substituição
e
perfeita
vedação,
evitando
vazamentos; Sistema de isolamento de
interno em poliuretano injetável ou
outro sistema de igual ou superior
capacidade de isolamento térmico;
UNID.
Sistema de filtragem higiênico com no
VENÂNCIO/R
mínimo
dois
filtros
internos,
100
BI20
aprovados pelo INMETRO e de fácil
substituição; Reservatório em material
2.030,00
plástico de qualidade atóxico ou aço
inoxidável 304, com paredes e laterais
lisas para facilitar a limpeza e evitar a
proliferação bacteriana; Serpentina em
aço inox 304; compressor de no
mínimo ¼HP; Chicote elétrico
aprovado pelo INMETRO e conforme
as normas técnicas da ABNT; Base
revestida em material plástico
resistente a impactos, que proteja a
estrutura interna do produto da ação
oxidante e com ação isolante para
evitar choques elétricos quando
manuseado;
termostato
com
regulagem de temperatura da água;
tensão de 220v ou bivolt; baixo
consumo de energia; fácil transporte e
manuseio.
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EXTRATO
SEARH

Artigo 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93 e suas modificações posteriores,
através das Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98.

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

Parnamirim, 12 de abril de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2018 – PROTOCOLO N.º
399509/2017- CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, por meio da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos/HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA ME. OBJETO: Serviço de manutenção preventiva e
corretiva, com aplicação de peças, no elevador do edifício localizado
na Rua altino Vicente de Paiva, 2010, Edifício Cartier, Monte Castelo,
Parnamirim/RN, onde funcionam as Secretarias Municipais de Administração e dos Recursos Humanos e da saude, conforme especificações
contidas na Ata da 23.ª Reunião da Comissão Orçamentista Permanente- COP da SEARH, VALOR R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e
oitenta reais)- RECURSOS: Recursos próprios (FPM/ICMS/IPTU/
IPVA), Fonte: 101; Dotação Orçamentária: 02.021- Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos; 04.122.002.2000
Manutenção e Funcionamento da Unidade; Elemento de Despesa:
33903900- Serviços de Terceiros-PJ- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Artigo 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93 e suas modificações posteriores,
através das Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98.

FABIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos
Pela Contratante

JORGE LUIZ CARDOSO BARBOSA
HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
Pela contratada

EXTRATO
SESAD
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

Parnamirim, 12 de abril de 2018.
FABIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos
Pela Contratante

JORGE LUIZ CARDOSO BARBOSA
HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
Pela contratada

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2018 –PROCESSO Nº 398305/2017.CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / EDSON RIBEIRO MARINHO - OBJETO: locação do imóvel
situado na Rua Professora Ivanira de Vasconcelos Paizinho, 07, Cohabinal,
Parnamirim/RN, para funcionamento do Centro de Atenção PsicossocialCAPS II. - VALOR: R$ 2.335,11 (Dois mil trezentos e trinta e cinco reais
e onze centavos) mensais. VIGÊNCIA: de 01 de março a 31 de dezembro
de 2018. RECURSOS:02.051 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2018
e Art. 24, Inciso X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 05 de abril de 2018.
JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
006/2018 – PROTOCOLO N.º 399509/2017- CONTRATANTES:
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, por meio da Secretaria Municipal
de Administração e dos Recursos Humanos/HIPER ELEVADORES
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA ME. OBJETO: Serviço de
manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de peças, no elevador
do edifício localizado na Rua altino Vicente de Paiva, 2010, Edifício
Cartier, Monte Castelo, Parnamirim/RN, onde funcionam as Secretarias
Municipais de Administração e dos Recursos Humanos e da Saude, conforme especificações contidas na Ata da 23.ª Reunião da Comissão Orçamentista Permanente- COP da SEARH, VALOR R$ 4.680,00 (quatro mil
seiscentos e oitenta reais)- RECURSOS: Recursos próprios (FPM/ICMS/
IPTU/IPVA), Fonte: 101; Dotação Orçamentária: 02.021- Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos; 04.122.002.2000
Manutenção e Funcionamento da Unidade; Elemento de Despesa:
33903900- Serviços de Terceiros-PJ- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2018 – PROCESSO Nº
398305/2017 CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM /
EDSON RIBEIRO MARINHO - OBJETO: locação do imóvel situado
na Rua Professora Ivanira de Vasconcelos Paizinho, 07, Cohabinal, Parnamirim/RN, para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS
II. - VALOR: R$ 2.335,11 (Dois mil trezentos e trinta e cinco reais e onze
centavos) mensais. VIGÊNCIA: de 01 de março a 31 de dezembro de 2018.
RECURSOS: 02.051 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2018 e Art.
24, Inciso X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 13 de abril de 2018.
JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde

