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ANO VIII – Nº DOM2791 – PARNAMIRIM, RN, 14 DE JUNHO DE 2019 – R$ 0,50

Nº DE
VAGAS

CARGOS VENCIMENTOS/ ESTÁGIO
PROBATÓRIO

CARGA
HORÁRIA

ÁREA/LOTAÇÃO

07 Procurador R$ 2.500,00 20HS Jurídica/Procuradoria

01 Assessor Contábil R$ 1.965,69 30HS Contabilidade

01 Assessor de Controle
Interno

R$ 1.965,69
30HS

Controladoria

01 Analista de Informática R$ 1.965,69 30HS Tecnologia da Informação

01 Jornalista R$ 1.965,69
25HS

Assessória de Comunicação/
Imprensa

02 Pedagogo R$ 1.965,69 30HS Pedagogia/ Escola do Legislativo

01 Produtor Áudio visual R$ 1.965,69 30HS Assessoria de Comunicação

*02 Tradutor intérprete de
Libras

R$ 1.965,69 20HS Assessoria de Comunicação

 
 

 

Lei Complementar nº 0150/2019.

 

Sanciono a presente Lei Complementar sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 12 de junho de 2019; 130ª da
República.

 

                             ________________________

                                            Prefeito

Altera os Anexos I e II da Lei Complementar nº147, de 19 de
março de 2019, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Parnamirim, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições faz saber que a Câmara de Vereadores
aprovou e ele sancionou a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. Ficam alterados os Anexos I e II da Lei Complementar nº147, de
19 de março de 2019 que passam a vigorar com as seguintes redações:

 

ANEXO I

QUADRO DE VAGAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO
EFETIVOS
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01 Administrador R$ 1.965,69 30HS Administração/ Diretoria Geral

02 Técnico de Informática R$ 1.375,98 30HS Tecnologia da Informação

22 Agente Administrativo R$ 1.375,98 30HS Administração

01 Redator de Atas R$ 1.375,98 30HS Redação de Atas/ Administração

03 Agente de Cerimonial R$ 1.375,98 30HS Cerimonial

CARGO: PROCURADOR

ÁREA DE ATUAÇÃO: JURÍDICA/ PROCURADORIA

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
REQUISITOS MÍNIMOS

PARA INVESTITURA

I – Prestar assessoria de natureza Jurídica a Mesa diretora, as comissões permanentes, ao Procon-Câmara e aos
vereadores emitindo pareceres e elaborando minutas de Editais, contratos, convênios e outros feitos de natureza
jurídica quando necessário;

II – Auxiliar o Procurador Geral na representação da Câmara em Juízo ou fora deles e feitos que envolvam a
Câmara Municipal de Parnamirim/RN, mediante procuração;

III – emitir pareceres sobre a juridicidade e constitucionalidade de proposições quando solicitado, respeitada a
competência do Procurador Geral;

IV - Emitir parecer técnicos em processos Administrativos da Câmara, como licitações, contratos, convênios e
entre outros que envolvam matéria jurídica;

V – Emitir parecer técnico sobre consultas apresentadas pelos Parlamentares e servidores;

VI – Efetuar estudos jurídicos, emitindo parecer, orientando e propondo medidas sobre sua aplicabilidade no
âmbito da Câmara Municipal;

VII – Prestar consultoria técnica a presidência da Câmara, Procon-Câmara, a mesa, as comissões, aos
vereadores, acerca de questões constitucionais, legais e regimentais atinentes ao processo e ao procedimento
legislativo, através de elaboração de Pareceres e notas Técnicas;

VIII – desenvolver estudos e planos técnicos e estratégicos afins com o processo legislativo;

IX – Organizar e orientar as atividades da consultoria legislativa, zelando pela eficácia e celeridade dos
relatórios, votos e minutas de proposições que lhe forem solicitados;

X – Executar outros cometimentos correlatos as atribuições legislativas e fiscalizatória da Câmara,
especialmente no tocante a auditoria e ao inquérito parlamentar;

XI – Atuar por designação do Procurador Geral da Câmara Municipal a quem é subordinado no labor de sua
atividade.

Nível Superior Completo, com
diploma de bacharel em direito,
com inscrição regular na OAB e
prática jurídica de no mínimo 1

(um) ano devidamente
comprovada, excluído o período

de estágio acadêmico.

 

*Alteração em atendimento a Recomendação nº01/2019, do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 9ª – PmJP -
Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim – Defesa da
Pessoa com Deficiência.

 

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES E HABILITAÇÕES
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO APÓS
ENQUADRAMENTO
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CARGO: ASSESSOR CONTÁBIL

ÁREA DE ATUAÇÃO: CONTABILIDADE

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
REQUISITOS MÍNIMOS

PARA INVESTITURA

I - Realizar a execução e controle de planilhas e relatórios de contabilidade, fazer classificação de despesas,
registro de documentos, acompanhamento das leis trabalhistas, exercer balancetes, calcular e emitir guias de
impostos, verificar impostos retidos, classificar a contabilidade, contatar os fornecedores, analisar contas
patrimoniais, revisar as movimentações bancárias, organizar documentações referentes à contabilidade da
Câmara Municipal, preparar documentos e efetuar sua classificação contábil, gerar lançamentos contábeis,
efetuar o preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto aos demais órgãos públicos e as
empresas privadas.

II - Realizar as Liquidações de Empenhos, Fazer anulação de Empenhos, Liquidações e Ordens de Pagamentos,
além de controlar a sequência e o pagamentos das despesas.

III - Emitir relatórios de empenhos, Ordens de Pagamentos, Despesas Extras, Restos a Pagar e demais
Relatórios de Receitas e Despesas;

IV - Emitir Relatórios Cadastrais e Gerenciais, Fazer conciliação da Folha de Pagamento e as conferencias e
Relatório Mensal do INSS Patronal e Individual.

 

Nível Superior a ser preenchido
por bacharel em Ciências

Contábeis, com inscrição regular
no CRC.

CARGO: ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

ÁREA DE ATUAÇÃO: CONTROLADORIA

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
REQUISITOS MÍNIMOS

PARA INVESTITURA

I – Executar tarefas de apoio às atividades da Controladoria Geral;

II – Promover estudos de proposição de atos normativos concernentes ao controle;

III – Fiscalizar o cumprimento de obrigações, direitos e deveres da Câmara;

IV – Elaborar e apresentar à Controladoria Geral relatórios periódicos sobre o andamento das atividades de
controle em relação aos diversos setores da câmara, incluindo dados estatísticos e informações que permitam os
necessários ajustes nos fluxos e nos procedimentos;

V – Fiscalizar a execução de contratos, convênios e outros acordos bilaterais firmados pela câmara;

VI – Realizar outras competências que lhe sejam atribuídas, desde que compatíveis com a natureza de suas
funções.

Nível Superior a ser preenchido
por bacharel em Ciências

Contábeis, Economia, Direito,
Administração ou Gestão Pública.

 

CARGO: ANALISTA DE INFORMÁTICA

ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ INFORMÁTICA

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES REQUISITOS MÍNIMOS PARA INVESTITURA
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I - Projetar, planejar, instalar, configurar e administrar redes de computadores,
dimensionando requisitos do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo
ferramentas de desenvolvimento, especificando programas codificando os
aplicativos.

II - Coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados,
prestar suporte técnico e treinamento ao usuário;

III - Estabelecer padrões, elaborar documentação técnica, pesquisar tecnologia
em informática, orientar áreas de apoio, acionar suporte de terceiros, instalar e
configurar software e hardware;

IV - Dimensionar requisitos e funcionalidade de sistemas, definir alternativas
físicas de implementação, especificar a arquitetura do sistema, montar protótipo
do sistema, testar sistema, monitorar o desempenho do sistema;

V - Identificar falhas no sistema, executar procedimentos para melhoria de
desempenho de sistema, elaborar dicionário de dados, manuais do sistema e
relatórios técnicos,

VI - Documentar estrutura de rede, administrar recursos internos e externos,
acompanhar execução do projeto, avaliar qualidade de produtos gerados,
executando outras tarefas da mesma natureza;

VII - Atuar em processos de suporte, de desempenho de aplicações, de
qualidade em engenharia de software e de testes de sistemas.

VIII - gerar análise de documento contendo tudo o que o novo sistema fará,
encaminhando o projeto para os programadores que irão construir o sistema.

Nível Superior a ser preenchido por bacharel ou licenciado em
Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Análise e

Desenvolvimento de Sistemas e Gestão em Tecnologia da
Informação.

CARGO: JORNALISTA

ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ IMPRENSA

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
REQUISITOS

MÍNIMOS PARA
INVESTITURA

I – Coletar informações, realizando entrevistas, pesquisas, coberturas e diagnósticos de opinião, promovendo
contatos, selecionando assuntos, redigindo matérias, textos e comentários considerados importantes e de interesse para
a Casa, editando boletins e mantendo informados o Presidente da Câmara e os Vereadores Municipais, para permitir a
produção e divulgação de reportagens, notícias, artigos, crônicas, comentários e notas de caráter informativo ou
interpretativo;

II - Realizar ou coordenar entrevistas com Vereadores para a publicação nos órgãos de imprensa;

III - Coletar sugestões, solicitações e queixas, além de analisar e interpretar os dados das pesquisas;

IV - Elabora o planejamento de Relações Públicas, constituído de objetivos, estratégia, tarefas, cronogramas e
orçamento;

V - Fornece pareceres, apresenta alternativas e recomenda atividades à decisão da Direção sobre: estratégia e políticas
de Relações Públicas; políticas de propaganda institucional, motivação dos recursos humanos e política de
responsabilidade social;

VI - Divulgar os trabalhos da Câmara Municipal que apresente as informações institucionais, mantendo o site
diariamente atualizado;

VII - Divulgar informações sobre as atividades da Câmara, redigindo notas, artigos, resumos e textos em geral,
digitando e revisando originais, editando e revendo provas, encaminhando as matérias para publicação em órgãos de
circulação externa ou interna, bem como Realizar editoração e revisão de originais e provas de matéria a ser impressa,
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lendo e corrigindo erros gramaticais e tipográficos, para assegurar a correção dos textos publicados sob
responsabilidade da Câmara;

VIII - Redigir textos informativos que concorram para o permanente esclarecimento da opinião pública a respeito de
atos e fatos políticos, atividade parlamentar e funções institucionais da Câmara Municipal;

IX - Supervisionar a criação e a produção de folhetos, cartazes, quadros de avisos, mostras, audiovisuais, filmes,
relatórios e outras peças;

X - Supervisiona o arquivo de públicos, de imprensa, fotográfico, clichês, fotolitos, discos, documentação etc;

XI - Organiza e realiza atos culturais, como, congressos, conferências, seminários, encontros, etc.;

XII - Organiza e realiza eventos especiais, como, inaugurações, comemorações, visitas, premiações entre outras;

XIII - Redige discursos, mensagens, além de organiza e assiste entrevistas individuais e/ou coletivas com a imprensa
ou outros grupos;

XIV - Representa a empresa em atos públicos;

XV - Controlar atividades de documentação de eventos, fotografando reuniões, festas, solenidades, inaugurações,
congressos e outros acontecimentos, imprimindo e ampliando fotografias, criando efeitos gráficos em imagens,
iluminando, enquadrando e compondo cenários, fornecendo material fotográfico para publicações, organizando
arquivo e mantendo equipamentos fotográficos;

XVI - Atender a Mesa Diretora durante a realização das reuniões plenárias (ordinárias, extraordinárias, solenes e
outras), quanto ao desenvolvimento de seus trabalhos.

XVII - Realizar outras atribuições afins.

Nível Superior a ser
preenchido por bacharel em
Jornalismo ou comunicação
social com habilitação em

Jornalismo.

CARGO: PEDAGOGO

ÁREA DE ATUAÇÃO: PEDAGOGIA/ ESCOLA DO LEGISLATIVO

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
REQUISITOS MÍNIMOS PARA

INVESTITURA

I - Elaborar, acompanhar, atualizar e avaliar planos e ações educativas, propondo diretrizes e
implantando a supervisão e a orientação educacional na Escola do Legislativo da Câmara Municipal
de Parnamirim;

II - Estabelecer uma integração com a Secretaria Municipal de Educação, visando o
desenvolvimento do processo educacional dos Servidores da Câmara Municipal de Parnamirim.

III - Estabelecer uma integração com o Tribunal de Contas do Estado do RN, visando o
desenvolvimento, treinamento e aperfeiçoamento dos profissionais cargos do processo educacional;

IV - Elaborar e desenvolver projetos educacionais; participar da elaboração de instrumentos
específicos de orientação para a qualificação dos servidores da Câmara Municipal de Parnamirim;

V - Organizar   as   atividades individuais e coletivas com os servidores da Câmara Municipal de
Parnamirim;

VI - Elaborar   manuais   de   orientação, catálogos   de   técnicas   pedagógicas;

VII -Participar   de   estudos   de   revisão   de   currículo   e   programas   de   ensino;

VIII - Executar   trabalhos   especializados   de   administração, orientação   e supervisão
educacional;

IX - Implementar programas de tecnologia educacional;

X - Participar do processo de ingresso, seleção e qualificação dos servidores da Câmara Municipal

Nível Superior a ser preenchido por
profissional formado em Licenciatura Plena

em Pedagogia.
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X  Participar do processo de ingresso, seleção e qualificação dos servidores da Câmara Municipal
de Parnamirim;

XI – Elaborar e desenvolver projetos de ensino-pesquisa-extensão;

XII - Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   complexidade associadas ao
ambiente organizacional.

CARGO: PRODUTOR AUDIO VISUAL

ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ IMPRENSA

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
REQUISITOS

MÍNIMOS PARA
INVESTITURA

I - Realizar trabalhos de transmissão e captação de imagem e som, operando equipamentos de áudio e vídeo, a partir
de uma programação de trabalho previamente estabelecida;

II - Trabalhar com elementos e equipamentos de projeção de slides e retroprojeção, de aparelhos do tipo geradores de
caracteres, de efeitos especiais e de computação gráfica, captar ângulos de luz e adequação de som, fazer montagens
de imagens captadas, eliminando partes desnecessárias;

III - Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para
assegurar a pronta localização de dados;

IV - Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados,
bem como do local de trabalho, manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de
atuação e das necessidades do setor/departamento;

V - Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

Nível Superior a ser
preenchido por bacharel em

CST em Audiovisual.

CARGO: TRADUTOR E INTERPRETE DE LINGUAS

ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ IMPRENSA

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES *REQUISITOS MÍNIMOS PARA INVESTITURA

I - Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos
e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e
ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-
versa;

II - Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua
Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e
culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos
níveis fundamental, médio e superior, de forma a
viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares;

III - Atuar nos processos seletivos para cursos na
instituição de ensino e nos concursos públicos;

IV - Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às
atividades-fim das instituições de ensino e repartições
públicas;

Nível Superior a ser preenchido por profissional com formação em Ensino
Superior, independente de área do conhecimento, sendo profissional ouvinte; curso
de Libras, com carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas; comprovação de

experiência, comprobatória na área de interpretação e tradução em Libras, com
carga horária igual ou superior a 20 (vinte) horas.
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V - Prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em
órgãos administrativos ou policiais.

VI - Executar outras tarefas correlatas, conforme
necessidade ou a critério de seu superior.

CARGO: ADMINISTRADOR

ÁREA DE ATUAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO/ DIRETORIA GERAL

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
REQUISITOS MÍNIMOS

PARA INVESTITURA

I - Orientar, coordenar e articular as atividades dos serviços realizados por servidores efetivos, de cargos em
comissão e de terceiros contratados no âmbito da administração da Casa legislativa;

II - Informar e submeter a despacho superior os assuntos relativos aos serviços e todos aqueles cuja tramitação
lhes compete assegurar;

III - Distribuir o pessoal pelos Serviços e zelar pela sua disciplina;

IV - Assegurar a necessária coordenação entre os Serviços de apoio de unidade;

V - Secretariar os departamentos comuns, preparar as decisões aí tomadas e assegurar a elaboração das
correspondentes, sempre que tais departamentos não disponham de chefes ou encarregados próprios, como tal
designado nos termos legais e ou regimentais;

VI - Coordenar os projetos destinados à modernização e simplificação administrativa dos serviços a serem
realizadas pela Casa Legislativa,

VII - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional
designadas pelo Gestor Público e/ ou Diretoria Geral, nos termos legais e ou regimentais.

VIII – Supervisionar e avaliar os serviços dos Setores de Patrimônio, Compras, Gestão de contratos,
Almoxarifado, Protocolo, recepção, atendimento e serviços gerais;

IX – Promover as ações pertinentes a Prevenção de incêndio;

X – Fiscalizar permanentemente, as instalações da Câmara Municipal, zelando pela conservação dos bens móveis
e imóveis;

XI – Supervisionar e avaliar os serviços terceirizados;

Nível Superior a ser preenchido
por profissional formado em

Administração.

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ INFORMÁTICA

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES REQUISITOS MÍNIMOS PARA INVESTITURA

I - Verificação de problemas e erros de hardware e software;

II - Atualização de peças e periféricos (upgrade);

 

*Alteração em atendimento a Recomendação nº01/2019, do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 9ª – PmJP -

Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim – Defesa da
Pessoa com Deficiência.
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III - Instalação, atualização, configuração e desinstalação de
software: utilitários, aplicativos e programas;

IV - Formatação e instalação de sistema operacional (Windows,
Linux, etc);

V - Backup e recuperação de arquivos e dados;

VI - Limpeza e manutenção de componentes;

VII - Instalação e configuração de redes;

VIII - Verificação e solução de vulnerabilidades de segurança.

IX – Avaliar, montar e configurar computadores;

X – Promover manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos e periféricos de informática;

XI – Orientar usuários na digitação e alimentação de dados dos
processos informatizados, em suas áreas;

XII – Orientar os usuários acerca da correta utilização de
equipamentos;

XIII – Executar outras tarefas correlatas ao cargo;

Nível Médio completo e Certificado de conclusão de cursos técnico de
informática a ser preenchido por um tecnólogo da informação

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

ÁREA DE ATUAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
REQUISITOS MÍNIMOS

PARA INVESTITURA

I - Realizar trabalhos administrativos da Instituição nas áreas de recursos humanos, finanças, acadêmicas,
logística e de administração geral;

II - Atender ao Público interno e externo;

III - elaborar documentos administrativos, tais como oficio, informação ou pareceres técnicos, memorandos,
atas;

IV - Secretariar as unidades setoriais da Câmara;

V – Auxiliar na tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos;

VI - Colaborar com o levantamento de dados e informações;

VII - Participar de projetos na área administrativa ou outra;

VIII - Participar de comissões e grupos de trabalhos, quando designado;

IX - Efetuar registro, preenchimento de fichas, cadastro, formulários, requisições de materiais, quadros e outros
similares; elaborar, sob orientação, planos iniciais de organização, gráficos, fichas, roteiros, manuais de
serviços, boletins e formulários;

X - Proceder as operações micrografias, seguindo normas técnicas;

XI - Arquivar sistematicamente documentos e microfilmes e manter organizado e de fácil consulta e ou atualizar
arquivos, fichários e outros.

XII - Redigir atas, proposições, ofícios, pareceres, exposições de motivos, memorandos, portarias, atos,
instruções, ordens de serviço, circulares, cartas e demais expedientes;

Nível Médio Completo a serem
preenchidas por profissionais de

nível médio.

 



14/06/2019 Página 9 de 28Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  
DOM2791

14/06/2019 Página 9 de 28Diário Oficial do Município de Parnamirim/RN  
DOM2791

XIII - Preparar quadros, tabelas, relatórios e relações diversas;

XIV - Cuidar da restauração, zelar pela conservação dos documentos e reproduzir cópias quando necessário;

XV - Organizar e manter em dia, devidamente encadernados, as atas e os periódicos recebidos;

XVI - Executar serviços de digitação que lhe forem atribuídos;

XVII - Proceder à elaboração de redação final de proposições que receberem emendas;

XVIII - Acompanhar e assessorar os trabalhos das comissões e redigir pareceres, quando requisitado.

XIX – Desempenhar atividades inerentes ao setor de cerimonial;

XX - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.

CARGO: REDATOR DE ATAS

ÁREA DE ATUAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO/ REDAÇÃO DE ATAS

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES REQUISITOS MÍNIMOS PARA INVESTITURA

I - Elaborar, revisar e lavrar as atas das sessões da Câmara;

II - Transcrever para os livros de atas, todos os relatos ocorridos durante as
sessões;

III - Substituir a secretária parlamentar em suas ausências e impedimentos;

IV - Acompanhar as sessões legislativas.

V – Responsabilizar-se pela não violação das atas depois de aprovadas em
plenário;

VI – Responsabilizar-se pelo registro das atas em livro próprio;

VII - Executar outras tarefas correlatas ao cargo;

Nível Médio completo a ser preenchido por profissionais de nível
médio.

CARGO: AGENTE DE CERIMONIAL

ÁREA DE ATUAÇÃO: CERIMONIAL

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
REQUISITOS MÍNIMOS

PARA INVESTITURA

I - Executar as atividades de apoio administrativo necessárias ao desempenho das funções da mesa diretora da
Câmara Municipal de Parnamirim;

II - Encarregar-se do Cerimonial, incluindo a recepção de visitantes e participantes em eventos promovidos pela
instituição;

III - Exercer as atividades de Cerimonial e de protocolo da Câmara Municipal;

VI - Organizar os eventos no âmbito do Poder Legislativo Municipal;
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VII - Elaborar, planejar e organizar as solenidades, cerimônias e recepções oficiais do Legislativo, de acordo com
as normas do Cerimonial Público deliberadas pelo decreto 70.274/72;

VIII - Vistoriar previamente os locais de realização dos eventos promovidos pela Câmara Municipal, adotando as
medidas necessárias à correção de falhas porventura existentes, de modo a garantir o pleno êxito do evento,

IX - Garantir conforto e segurança dos participantes;

X - Expedir correspondência e executar todos os atos preparatórios para a efetivação das atividades inerentes ao
cerimonial;

XI - Articular-se com o Cerimonial dos municípios, do Governo do Estado, do Poder Judiciário, Ministério
Público ou Tribunal de Contas, caso necessário;

XII - Manter cadastro atualizado das autoridades no âmbito municipal, estadual e federal;

XIII - Providenciar as congratulações, agradecimentos e outros;

XIV – Executar outras tarefas correlatas os cargos;

Nível Médio a ser preenchido
por profissionais de nível

médio.

 

Ã

Art. 2º - As despesas decorrentes da Execução da Presente Lei
ocorrerão por conta do Orçamento Geral da Câmara Municipal de
Parnamirim.

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em específico os
dispositivos contidos nos Anexos I e II da Lei Complementar nº147, de
19 de março de 2019 que contrariarem o disposto nessa Lei.

Parnamirim/RN, 12 de junho de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito Municipal

 

RELATÓRIO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO

RUBRICA: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

I – PREMISSAS DO CÁLCULO

Para a Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF), em seu art. 17, considera-se obrigatória de caráter
continuado a despesa corrente derivada de Lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua
execução por um período superior a dois exercícios. Determina a mesma
Lei que os projetos de resolução que importem em aumento de despesa
obrigatória de caráter continuado devem estar acompanhados de:

a) declaração do ordenador de despesa de que:

I – O aumento tem adequação orçamentária e financeira com a
Lei Orçamentária Anual (soma das despesas de mesma espécie,
realizadas e a realizar previstas no programa de trabalho, não
supera os limites estabelecidos para o exercício);

II - A despesa é compatível com o PPA e a LDO (conformidade
com diretrizes, objetivos, prioridades e metas);

b) estimativa, acompanhada das premissas e metodologia de
cálculo, do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

a despesa entra em vigor e nos dois seguintes;
c) Não se faz necessário a indicação de mecanismos de
compensação para despesas de caráter continuado, nem tão
pouco indicando uma fonte de receita ou a redução de uma outra
despesa.

Os valores propostos são baseados em um projeto do pagamento da
Gratificação Natalina a servidores efetivos e comissionados que
comprem o quadro da Câmara Municipal de Parnamirim.

Os cálculos efetuados foram considerados o acréscimo de 01(um) novo
Servidor, com vaga oferecida no concurso Publico para a função de
Interprete de Libras.

A receita do Poder Legislativo para o ano de 2019 e 2020 estão orçadas
em R$ 18.200.000,00 (Dezessete milhões e duzentos mil reais),

O limite de gasto com pessoal (Art. 29-A, II e § 1º da CF/88) é de 70%
deste valor, o que representaria um limite de R$ 12.740.000,00 (Doze
milhões, setecentos e quarenta mil reais), sendo que o gasto com pessoal
total está estimado em R$ 9.100.000,00 (nove milhões e cem mil reais).

Portanto, a folha tem um comprometimento de 50% (cinqüenta por cento)
da receita para os anos de 2019 e 2020

Deste modo a Câmara Municipal tem previstos recursos orçamentários
suficientes para ser atendido, desde que mantidos os controles de gastos
em equilíbrio com os repasses recebidos do poder executivo.

Parnamirim/RN, 12 de junho de 2019

GENILSON JOSÉ DA CRUZ

Assessor Contábil – Mat. 02020

Contador – CRC/RN 5.406-O

 

Anexo Único

Demonstrativo de Calculo do Impacto Financeiro   
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DESCRIMINAÇÃO QUANTIDADE SALARIO BASE

Servidores de Nível superior acrescido 01 1.965,69

Provisão para 13º Salário mensal 163,81

Provisão para 1/3 de Férias 54,60

Provisão de Encargos Sociais 480,50

TOTAL ACRESCIDO NA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2.664,60

Unidade Orçamentária Ação Natureza Fonte Região Valor

Anexo I (Acréscimo) 2.000.000,00

     02 .061 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2.000.000,00

 1137 Ampliação, Reforma, Manutenção e Conservação das Esolcas da EducInfant 700.000,00

  3.1.20.30 MATERIAL DE CONSUMO 11160040 0001 250.000,00

  3.1.20.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 11160040 0001 250.000,00

  3.1.20.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11160040 0001 200.000,00

 2075 Ampliação, Manutenção e Conservação das Escolas de Ens Fundamental 1.000.000,00

Parnamirim/RN, 12 de junho de 2019.

GENILSON JOSÉ DA CRUZ

Assessor Contábil – Mat. 02020

Contador – CRC/RN 5.406-O

 

 

 DECRETO Nº 6.034, DE 12 de junho de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais), para os fins que especifica e dá outras
providências.

 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 7º inciso II da
Lei Municipal nº 1.938 de 28 de Dezembro de 2018, 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$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) às dotações especificadas no
Anexo I deste Decreto.

Art. 2º Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata
o artigo anterior, excesso de arrecadação, nos do art. 43, §§ 1o, inciso II,
3o e 4o, da Lei no  4.320, de 17 de março de 1964.

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

PARNAMIRIM/RN, 12 de junho de 2019

Rosano Taveira da Cunha

Prefeito
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  3.1.20.30 MATERIAL DE CONSUMO 11160040 0001 500.000,00

  3.1.20.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 11160040 0001 500.000,00

 2909 Manutenção e Funcionamento da Unidade 300.000,00

  3.1.20.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11160040 0001 300.000,00

Unidade Orçamentária Ação Natureza Fonte Região Valor

Anexo I (Acréscimo) 291.000,00

     02 .091 SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB 291.000,00

 1054 Modernização da Fábrica de Placas 150.000,00

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16300000 0001 150.000,00

 1064 Aquisição de Uniformes e Acessórios - Trânsito 45.000,00

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16300000 0001 45.000,00

 1065 Realização de campanhas educativas de Trânsito 2.000,00

  3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 16300000 0001 2.000,00

 2912 Manutenção e Funcionamento da Unidade 94.000,00

  3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO 10010000 0001 56.000,00

  3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000 0001 38.000,00

Anexo II (Redução) 291.000,00

DECRETO Nº 6.035, DE 13 de junho de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 291.000,00
(duzentos e noventa e um mil 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 7º inciso II da
Lei Municipal nº 1.938 de 28 de Dezembro de 2018, combinado com o
artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964. DECRETA:

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor
de R$ 291.000,00 (duzentos e noventa e um mil reais) às dotações
especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que
trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações
orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

PARNAMIRIM/RN, 13 de junho de 2019

Rosano Taveira da Cunha

Prefeito
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     02 .091 SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB 291.000,00

 1054 Modernização da Fábrica de Placas 20.000,00

  4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16300000 0001 20.000,00

 1058 Edital de Licitação dos Transportes Interbairros 94.000,00

  3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000 0001 94.000,00

 1060 Implantação e Manutenção do Sistema de Trânsito 75.000,00

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16300000 0001 30.000,00

  4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16300000 0001 45.000,00

 1065 Realização de campanhas educativas de Trânsito 2.000,00

  3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS 16300000 0001 2.000,00

 1066 Aquisição de Veículos - Trânsito 100.000,00

  4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16300000 0001 100.000,00

 

PORTARIA Nº. 1366, de 12 de junho, de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas no inciso XII, do artigo 73,
da Lei Orgânica do Município de Parnamirim/RN, e nos termos da Lei
Complementar N.º 056, de 04 de abril, de 2012,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, à servidora DANIELLE CRISTINA SOUZA DE
SENA, Mat.7764, Arquiteta, o Adicional por Dedicação Plena, lotada na
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento - SEMOP.

Art. 2º. Esta portaria retroage seus efeitos a vinte e um de maio, de dois
mil e dezenove.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

                                                                                                                   
                                                                                                               

 

 

PORTARIA Nº.1367, de 11 de Junho de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso de
suas atribuições conforme a Lei Municipal nº 1.215, de 08 de março de
2004;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher –
CMDM da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e
Regularização Fundiária – SEMAS, no Seguimento Governamental,
Kelly Sara Gurgel Praxedes, Mat.4705 – como Titular e Katia Maria de
Jesus Correa, Mat. 2885, como Suplente.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2019.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito
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-

SAAE – SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA

E ESGOTO.

 CNPJ/MF n°
08.451.635/0001-17

Serviços de distribuição de água
potável no litoral do município de

Parnamirim/RN.

PORTARIA Nº. 1372, de 12 de junho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas no inciso XII, do artigo 73,
da Lei Orgânica do Município de Parnamirim/RN, e nos termos do Art.
1º da Lei nº 1.471/2009, alterada pela Nº 1.752, de 30 de novembro de
2015, bem como demais dispositivos legais aplicáveis ao presente caso;

Resolve:

Art. 1º. Conceder à servidora SEBASTIANA ARAÚJO DE
OLIVEIRA SANTOS, Matrícula nº 3388, a Gratificação de Urgência e
Emergência, lotada no Hospital Maternidade Divino Amor - HMDA,
vinculada à Secretaria Municipal de Saúde – SESAD, pelo período de 01
de janeiro a trinta e um de maio, de dois mil e dezoito.

Art. 2º. Esta Portaria retroage seus efeitos a 01 de janeiro, de dois mil e
dezoito.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

                                                                                                                   
                                                                            

PORTARIA Nº. 1373, de 12 de junho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas no inciso XII, do artigo 73,
da Lei Orgânica do Município de Parnamirim/RN, e nos termos do Art.
1º da Lei nº 1.471/2009, alterada pela Nº 1.752, de 30 de novembro de
2015, bem como demais dispositivos legais aplicáveis ao presente caso;

Resolve:

Art. 1º. Conceder à servidora ANA PAULA VARELA FELIPPETTI,
Matrícula nº 6751, a Gratificação de Urgência e Emergência, lotada no
Hospital Maternidade Divino Amor - HMDA, vinculada à Secretaria
Municipal de Saúde – SESAD.

Art. 2º. Esta Portaria retroage seus efeitos a 01 de abril, de dois mil e
dezoito.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

                                                                                                                   
                                                                                               

 

 

PORTARIA Nº. 008, de 12 de junho de 2019.

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. 1º- Designar o servidor HILDEMBERG FRANÇA DE
OLIVEIRA, matrícula n° 13.739, sem prejuízo de suas atribuições,
exercer a função de FISCAL DO CONTRATO/SERVIÇO abaixo
listado, celebrados pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR:

Art. 2º- O fiscal do(s) contrato(s) possui competência para:

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

2. 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;

3. Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente
fornecidos;

4. 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;

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

6. 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;

7. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado
em desacordo com o Contrato;

8. 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;

9. Manter o Secretário Municipal da Administração e dos Recursos
Humanos 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. 4°- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com
efeitos retroativos a janeiro de 2019.

CHARLES CASAS DE QUADROS
 

Secretário Municipal de SErviços Urbanos
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01 PABLINA QUITERIA ALBANO DE OLIVEIRA 73°

02 HUGO VICTOR GUIMARAES 74°

03 JESSICA PATRICIO DA SILVA MELO 75°

04 ANA CECILIA SA FERNANDES 76°

05 BRUNO RIBEIRO DA SILVA ANDRADE 77º

 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019 -
SRP

O Município de Parnamirim-RN, por intermédio de sua Pregoeira,
torna público que realizará licitação mista, com lotes de ampla
participação e lotes de participação exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO –
Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é a futura aquisição de
materiais de limpeza destinados a todas as Secretarias e Órgãos que
compõem a Prefeitura de Parnamirim. A sessão de disputa será no dia 01
de julho de 2019 às 10:00 horas, horário de Brasília. O Edital
encontra-se à disposição dos interessados no site: www.licitacoes-
e.com.br, com nº de identificação: 771347. Informações poderão ser
obtidas pelo Telefone: (84) 3272-7174.

Parnamirim/RN, 13 de junho de 2019.

Renata Kenny de Souza Rodrigues

Pregoeira/SEARH

 

 

PESQUISA MERCADOLÓGICA

1ª Chamada – A Secretaria de Administração e Recursos Humanos -
SEARH, situada na Rua Vicente de Paiva, 210, Edifício Cartier, Monte
Castelo, Parnamirim/RN, torna pública a realização da Cotação de
Preços, aquisição para Hidroterapia , visando suprir as necessidades do
Centro de Especialidade em Reabilitação -CER, do Município de
Parnamirim. Processo: 20182814881 LIMITE DO ACOLHIMENTO
DAS PROPOSTAS: 19/05/2019 – 13:00h. Os interessados em
participar da presente Cotação Prévia de Preço 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) 3644-8143/8102. Parnamirim, 13 de junho de 2019.

Ismália Lara Mota Lopes

Presidente da Comissão Orçamentista Permanente

COP/SEARH.

 

PESQUISA MERCADOLÓGICA

1ª Chamada – A Secretaria de Administração e Recursos Humanos -
SEARH, situada na Rua Vicente de Paiva, 210, Edifício Cartier, Monte
Castelo, Parnamirim/RN, torna pública a realização da Cotação de Preços
cujo objeto é a aquisição de uniformes, calçados e acessórios, que será
utilizado pelo efetivo da Guarda Municipal, Processo: 201934713082
LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/05/2019 –
13:00h. As interessadas em participar da presente Cotação Prévia de
Preço, 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) 3644-8143/8102. Parnamirim, 13 de junho de
2019.

Ismália Lara Mota Lopes

Presidente da Comissão Orçamentista Permanente

COP/SEARH.

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

(17ª CHAMADA)

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
RECURSOS HUMANOS DE PARNAMIRIM/RN, convoca para
nomear os candidatos aprovados no Concurso Público, Edital 001/2015,
homologado em 09.12.2015 para provimento do cargo abaixo a
comparecerem, de acordo com o prazo e condições constantes no referido
instrumento editalício, na Prefeitura Municipal de Parnamirim, na
Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos-
Coordenadoria de Gestão de Pessoas, no período de 17.06.2019 a
24.06.2019, no horário das 08:00 hs às 13:30 hs, situado na Rua Altino
Vicente de Paiva, n° 210 – Edifício Cartier – Monte Castelo – CEP:
59146-270 Parnamirim/RN- 1º Andar - sala 106 conforme quadro
abaixo:

AGENTE ADMINISTRATIVO
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06 LAUDO FERREIRA JUNIOR 78º

07 JOSE HENRIQUE BEZERRA NETO 79º

08 FERNANDO ANTONIO DE MELO PEREIRA 80º

09 ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 81º

10 DANIEL COUTINHO LINS 82º

11 MAIRA TAVARES CAVALCANTE 83º

12 FERNANDO JOSE OLIVEIRA DE BRITTO 84º

13 TARSILA SAMANTA RODRIGUES OLIVEIRA 85º

14 JULIANA DOMINGOS DE ARAUJO LIMA 86º

15 NADJA NAYARA FONSECA DE MENEZES 87º

16 DANIELLE DE SOUZA BARROS 88º

17 IEGGO MAGNUM SILVA DO NASCIMENTO 89º

18 INGRID POLLYANNA DA SILVA BRAGA 90º

19 ROBERLANIO SOUZA DE OLIVEIRA 91º

20 MICHELLY SHENNA ALMEIDA DE MEDEIROS 92º

21 PEDRO AUGUSTO FILGUEIRA ALBUQUERQUE 93º

22 ALYSON CEZAR DANTAS 94º

01 ELIZABETHE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 252º

 

AGENTE ADMINISTRATIVO (De acordo com subitem 3.1 do
Edital 001/2015)

 

 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ADMISSÃO
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1. CÓPIA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO OU NASCIMENTO

2. CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE

3. CÓPIA DO CPF

4. CÓPIA DO TÍTULO DE ELEITOR (COM QUITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL)

5. CÓPIA DO CARTÃO DO PIS OU PASEP

6. CÓPIA DA CARTEIRA PROFISSIONAL (página da foto e verso)

7. CÓPIA DO CERTIFICADO MILITAR (RESERVISTA)

8.
CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHOS ATÉ 06 ANOS E CARTÃO DE VACINA , DE 07 A 14 ANOS
DECLARAÇÃO ESCOLAR E CERTIDÃO DE NASCIMENTO

9. CÓPIA DO CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE (DIPLOMA)

10. CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

11. ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES (ITEP)

12. CERTIDÃO NEGATIVA (JUSTIÇA FEDERAL) Natureza: Cível, Criminal e Execução Fiscal) Site: www.jfrn.gov.br

13. CERTIDÃO NEGATIVA (JUSTIÇA ESTADUAL) – site: www.esaj.tjrn.jus.br

14. 01 FOTOGRAFIA 3x4 (COLORIDA RECENTE)

15. TELEFONE PARA CONTATO (FIXO E CELULAR) ________-_______/________-_______

16. CONTA CORRENTE – CX ECONÔMICA –– Agência: _________ Nº C/C __________

17. CURRICULUM

Telefone para Contato (Dúvidas e/ou esclarecimentos)

3644-8141(RH)

Parnamirim-RN, 12 de junho de 2019.

MARA TATYANE GERMANO CÂMARA FONSECA

Secretária Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

 

 

 

PORTARIA Nº 024/2019 - SESDEM, DE 12 DE JUNHO DE 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA
CIVIL E MOBILIDADE URBANA - SESDEM, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município
de Parnamirim, em conformidade às disposições da Lei Complementar nº
022/07, alterada pela Lei nº Lei nº 121/2017;
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CONSIDERANDO a necessidade de realizar recadastramento
dos beneficiários da gratuidade no transporte público interbairro
de Parnamirim/RN;

CONSIDERANDO a celebração de Termo de Cooperação
Técnica entre a RN CARD e a Prefeitura Municipal de
Parnamirim/RN, através da Secretaria Municipal de Segurança,
Defesa Social e Mobilidade Urbana - SESDEM.

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar público o início do recadastramento dos beneficiários da
gratuidade no transporte público interbairro de Parnamirim/RN (idosos e
pessoas com deficiência), na data de 19 de junho de 2019, com previsão
de conclusão de até 90 (noventa) dias.

Art. 2º. Na ocasião do recadastramento, serão fornecidas novas carteiras
aos beneficiários, em substituição às antigas.

Art. 3º. O presente recadastramento ocorrerá no STAND da RN CARD,
localizado no Shopping Parnamirim, situado à Rua Brigadeiro Everaldo
Breves, nº 152, Centro, Parnamirim/RN e na SESDEM, situada à Rua
das Antúrias, nº 129, Jardim Planalto, Parnamirim/RN, no horário de
08h00min às 14h00min.

Art. 4º. Os beneficiários deverão portar os seguintes documentos
originais e cópias no ato do recadastramento: RG, comprovante de
residência, 01 (uma) foto 3 X 4, e no caso de Pessoa com Deficiência, o
respectivo Laudo Médico comprobatório.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO

Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana

 

 

 

Portaria nº 143/GCC/SESAD de 14 de junho de 2019

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 suas alterações; e

Considerando a formalização do CONTRATO Nº 120/19, celebrado
entre a SESAD e a empresa CASA BONITA INTERIORES LTDA,
cujo objeto é a Aquisição de Persianas, com vistas a atender às
necessidades do Centro Especializado em Reabilitação (CER) da
Secretaria de Saúde do Município de Parnamirim/RN conforme
quantidades e especificações contidas no Anexo I.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Luiz Sérgio Fernandes de Lucena, matrícula 28.878
CPF 033.967.734-11, para sem prejuízo de suas atribuições, exercer a
função de Gestor e Fiscal do contrato acima citado;

Art. 2º - 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. 3º - 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 Arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do Art.
87 da Lei nº 8.666/93.
Assinar o Relatório de Acompanhamento da Execução dos
Serviços Contratados / Recebimento de Materiais, conforme
orientações da administração;

Art. 4º - 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. 5º - 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. 6º - As funções de fiscal e gestor de contrato administrativo não
serão remuneradas;

Art. 7º - Esta portaria entra em vigor à partir de sua publicação no Diário
Oficial do Município de Parnamirim/RN, com efeitos retroativos ao dia
05 de junho de 2019.

ELISABETE CARRASCO

Secretária Municipal de Saúde
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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
007/2019 – PROCESSO n° 2018145232681; CONTRATADA:
MICROSERV SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
LTDA. – CNPJ: 07.112.020/0001-01; OBJETO: Prestação de serviços
de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças em
equipamentos médico-hospitalares do Hospital e Maternidade do Divino
Amor; VALOR: 177.200,00 (cento e setenta e sete mil e duzentos reais);
RECURSOS: 02.051.10.302.0014.2033; NATUREZA: 33.90.39 e
33.90.30; Fonte: 12110000 e 12142000; FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Artigo 25, Inciso I da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores.

Parnamirim/RN, 14 de Junho de 2019.

ELISABETE CARRASCO

Secretária Municipal de Saúde

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 096/2019 - PROCESSO N°
2018145232681; CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM, representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE / MICROSERV SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALAR LTDA. – CNPJ: 07.112.020/0001-01; OBJETO:
Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com
reposição de peças em equipamentos médico-hospitalares do Hospital e
Maternidade do Divino Amor; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; VALOR:
177.200,00 (cento e setenta e sete mil e duzentos reais); RECURSOS:
02.051.10.302.0014.2033; NATUREZA: 33.90.39 e 33.90.30; Fonte:
12110000 e 12142000; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25,
Inciso I da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 14 de Junho de 2019.

ELISABETE CARRASCO

Secretária Municipal de Saúde

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/19 – PROCESSO Nº
201915213947– CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM, representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE / VITAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 07.744.539/0001-02 – OBJETO:
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital e
Maternidade do Divino Amor. VALOR: R$ 6.087,96 (seis mil e oitenta e
sete reais e noventa e seis centavos). VIGÊNCIA: De 05/06 a
31/12/2019. RECURSOS: 02.051.10.302.0014.2033. NATUREZA:
33.90.30. FONTE: 12110000 e 12142000. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 14 de Junho de 2019.

ELISABETE CARRASCO

Secretária Municipal de Saúde

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 119/19 – PROCESSO Nº
201915213947– CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM, representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE / MICMMED LTDA EPP – CNPJ: 94.069.580/0001-17 –
OBJETO: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o
Hospital e Maternidade do Divino Amor. VALOR: R$ 12.637,00 (doze
mil seiscentos e trinta e sete reais). VIGÊNCIA: De 05/06 a 31/12/2019.
RECURSOS: 02.051.10.302.0014.2033. NATUREZA: 33.90.30.
FONTE: 12110000 e 12142000. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 14 de Junho de 2019.

ELISABETE CARRASCO

Secretária Municipal de Saúde

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 116/19 – PROCESSO Nº
201915213125– CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM, representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE / VITALPAST COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 07.744.539/0001-02 – OBJETO:
Aquisição de materiais médico-hospitalares para o Hospital e
Maternidade do Divino Amor; VALOR: R$ 28.124,80 (vinte e oito mil
cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos); VIGÊNCIA: De 05/06 a
31/12/2019; RECURSOS: 02.051.10.302.0014.2033; NATUREZA:
33.90.30; FONTE: 12110000 e 12142000. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 14 de Junho de 2019.

ELISABETE CARRASCO

Secretária Municipal de Saúde

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/19 – PROCESSO Nº
2018145182011– CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM, representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE / J. G. SANTOS NETO ME – CNPJ: 11.345.067/0001-84 –
OBJETO: Prestação de serviços de locação de veículos; VALOR: R$
53.100,00 (cinquenta e três mil e cem reais); VIGÊNCIA: 06 (seis)
meses; RECURSOS: 02.051.10.122.0002.2835; NATUREZA:
33.90.39; FONTE: 12110000 e 12140000. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Decreto Municipal nº 5.867/17 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 05 de Abril de 2019.

ELISABETE CARRASCO

Secretária Municipal de Saúde

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 728/2019 –
CONTRATANTES/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/
JOAQUIM F. NETO - CNPJ: 40.783.060/0001-42–
OBJETO:Aquisição de raticidas para as atividades executadas pelo
Controle de Zoonoses - VALOR GLOBAL: R$ 7.200,00 (Sete mil e
duzentos reais) - PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO - FONTE DE
RECURSOS: 02.051 – Fundo Municipal de Saúde. Ação:
10.305.0015.2026 - Operacionalização da vigilância epidemiológica -
Natureza: 33.90.30 - Material de consumo - Fonte: 12143000 - Recurso
SUS.- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 13 de junho de 2019.

ELISABETE CARRASCO

Secretária Municipal de Saúde

 

 

 

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA N° 751/2018 – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da
Secretaria Municipal de Assistência Social/ GLOBAL BAN-
DEIRAS EIRELI – CNPJ: 21.280.962/0001-11 – OBJETO:
Aquisição de fardamento para os usuários e servidores dos ser-viços
socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Parnamirim/ RN – VALOR: R$ 1.438,78 (hum mil, quatrocentos e trinta
e oito reais e setenta e oito centavos) RE-CURSOS: Recursos Próprios,
Fonte: 0102900501 - Recursos Próprios vinculados a Assistência Social,
Dotação Orçamentá-ria: 02.071 – Fundo Municipal de Assistência
Social, Ação: 2829 – Criança Feliz – Programa Primeira Infância no
SUAS – Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico n° 11/2018, Lei
Federal n° 10.520 de 17/07/2002.

Parnamirim/RN, 06 de setembro de 2018.
Elienai Dantas Cartaxo

Secretária Municipal de Assistência Social
 
 
 

 
EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA N° 396/2018 – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da
Secretaria Municipal de Assistência Social/ GLOBAL BAN-
DEIRAS EIRELI – CNPJ: 21.280.962/0001-11 – OBJETO:
Aquisição de fardamento para os usuários e servidores dos ser-viços
socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Parnamirim/ RN – VALOR: R$ 1.895,00 (hum mil, oitocentos e noventa
e cinco reais) RECURSOS: Recursos Pró-prios, Fonte: 0102900501 –
Programa Primeira Infância no SUAS, Dotação Orçamentária: 02.071 –
Fundo Municipal de Assistência Social, Ação: 2829 – Criança Feliz –
Programa Primeira Infância no SUAS – Elemento de Despesa: 3.3.90.30
– Material de Consumo - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pre-gão
Eletrônico n° 11/2018, Lei Federal n° 10.520 de 17/07/2002.

 
Parnamirim/RN, 06 de setembro de 2018.

Elienai Dantas Cartaxo
Secretária Municipal de Assistência Social

 
 

 
 

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA N° 770/2018 – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da
Secretaria Municipal de Assistência Social/ GLOBAL BAN-
DEIRAS EIRELI – CNPJ: 21.280.962/0001-11 – OBJETO:
Aquisição de fardamento para os usuários e servidores dos ser-viços
socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Parnamirim/ RN – VALOR: R$ 72.306,22 (setenta e dois mil, trezentos e
seis reais e vinte e dois centavos) RECUR-SOS: Recursos Próprios,
Fonte: 0102900100 – Bloco de Prote-ção Social Básica, Dotação
Orçamentária: 02.071 – Fundo Mu-nicipal de Assistência Social, Ação:
2066 – Serviço de Proteção Social Básica – Elemento de Despesa:
3.3.90.39 – Outros Ser-viços de Terceiros – Pessoa Jurídica -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico n° 11/2018, Lei
Federal n° 10.520 de 17/07/2002.

Parnamirim/RN, 06 de setembro de 2018.
Elienai Dantas Cartaxo S

ecretária Municipal de Assistência Social
 
 

 

 

RETIFICAÇÃO REGULAMENTO 4º TANZ FESTIVAL DE
DANÇA 2019

 
A Fundação Parnamirim de Cultura, altera o Regulamento 4º TANZ
Festival de Dança, de 05 de abril de 2019, nos termos estabelecidos a
seguir:
I. ONDE SE LÊ:
DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS

Todas as apresentações do Tanz Festival de Dança que
acontecerão no Palco do Teatro e no Espaço Tanz serão gratuitas,
com livre acesso para o público, respeitando a capacidade da
plateia.
Apenas para a Noite de Abertura será feita reserva de ingressos
para os participantes inscritos no Festival nas Mostras
Competitivas e na Mostra Infantil Não Competitiva limitado ao
número de inscritos.
A reserva de ingressos para a Noite de Abertura deverá ser feita
pelo responsável de cada escola/grupo via link enviado pela
produção do Tanz Festival de Dança até o dia 15/06/2019. Os
vouchers de reserva deverão ser trocados pelos ingressos na
bilheteria do Teatro no dia 19/06/2019 até as 14h. Depois desse
horário, os ingressos pré reservados não retirados serão
distribuídos ao público em geral.
Os ingressos remanescentes serão distribuídos para o público
em geral na bilheteria do Teatro no dia 19/06/2019, dia do
espetáculo, a partir das 14h (até dois ingressos por pessoa).

I. LEIA-SE:
DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS

Todas as apresentações do Tanz Festival de Dança que
acontecerão no Palco do Teatro e no Espaço Tanz serão gratuitas,
com livre acesso para o público, respeitando a capacidade da
plateia.
Apenas para a Noite de Abertura será feita reserva de ingressos
para os participantes inscritos no Festival nas Mostras
Competitivas e na Mostra Infantil Não Competitiva.
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Fornecedor: MARIA PAULA ARAÚJO DA SILVA - LARROSE
ALIM. & BUFF

CNPJ:
70.045.729/0001-60

Email:
fatimabuffet03@yahoo.com.br

Telefone:(84)
3272-

8699/994061775

Endereço: Rua Dr. Mário Medeiros, n.º 26 , Cohabinal, Parnamirim/RN,
CEP: 59.140-800

Representante: Maria Paula Araújo da Silva – CPF:637.535.294-00

Item Quant. Unidade Descrição Preço (R$)

001 1.000 UND Coquetel 24,00

002 1.000 UND Coffee break 17,00

006 1.000 UND Jantar 28,00

A reserva de ingressos para a Noite de Abertura do 4º Tanz
Festival de Dança é exclusiva para os participantes inscritos no
Festival nas Mostras Competitiva e Infantil e limitada à
capacidade do teatro. Tal reserva, deverá ser feita exclusivamente
pelo responsável pelas inscrições do Festival. Esta reserva será
possível acessando o link enviado por e-mail no dia 15/06/2019
das 8h às 20h ou até se esgotarem os ingressos disponíveis,
respeitando a capacidade do Teatro. O limite é de até 5 ingressos
por grupo/escola.
Os vouchers de reserva deverão ser trocados pelos ingressos na
bilheteria do Teatro no dia 19/06/2019 das 10h as 14h. Depois
desse horário, os ingressos pré reservados não retirados serão
distribuídos ao público em geral.
Os ingressos remanescentes serão distribuídos para o público
em geral na bilheteria do Teatro no dia 19/06/2019, dia do
espetáculo, a partir das 14h (até dois ingressos por pessoa).

Parnamirim/RN, 13 de junho de 2019.
 

Francisco das Chagas Rodrigues de Sousa
Presidente da CPL

 
 

 
 

 

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO Nº 115/2019 –
CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/CLAUDIA ANDRÉA MARINHO OLIVEIRA
AGUIAR – CMPJ Nº 23.738.522/0001-90, OBJETO: Contratação de
empresa especializada para confecção de medalhas para homenagear os
profissionais de enfermagem através da “Comenda Ana Neri” a realizar-
se na Câmara Municipal de Parnamirim/RN no dia 21/05/2019. Vigência:
60 (Sessenta) dias – Valor Global: 1.042,56 ( Um Mil, Quarenta e Dois
Reais e Cinquenta e Seis Centavos) – RECURSOS: 01.031.001.2801 –
Manutenção e Funcionamento da Unidade, no Elemento de Despesa
3.3.90.39 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 101 –
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, subsidiariamente a
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 17 de maio de 2019

IRANI GUEDES DE MEDEIROS

Presidente.

*Republicado por Incorreção

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2019

Aos 13/06/2019 às 13:08 horas, na Câmara Municipal de
Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, sito a Av. Castor Vieira
Régis, s/n – Cohabinal – Parnamirim/RN, neste ato representada pela
Câmara Municipal de Parnamirim o senhor IRANI GUEDES DE
MEDEIROS, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 294.150.124-04
residente e domiciliado Parnamirim/RN, doravante denominada ÓRGÃO
GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente
da licitação na modalidade de Pregão, sob o número 06/2019, cujo
objetivo fora a formalização de Registro de Preços para Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de buffet necessários ao
atendimento de eventos organizados por esta Casa Legislativa, em
conformidade com as especificações dispostas no Edital de Licitação e
seus anexos. Também integram esta Ata de Registro de Preços os termos
das propostas de preços ofertadas pelas empresas licitantes,
independentemente de transcrição. Ressalte-se, por oportuno, que o prazo
para assinatura do Contrato pelas licitantes vencedoras será de até 5
(cinco) dias, a contar da comunicação de que está a sua disposição; que
todas as condições referentes à contratação estão descritas no referido
Contrato; que a validade desta Ata de Registro de Preços conta desta
data, por 12 (doze) meses; e que a recusa da aposição da assinatura por
parte de qualquer licitante não a invalida:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA.

 1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e
condições gerais referente ao Registro de Preços para Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de buffet necessários ao
atendimento de eventos organizados por esta Casa Legislativa, cujas
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ORGÃOS

2.1. Integra a presente ARP, a Câmara Municipal de Parnamirim, na
qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa citada abaixo:

Valor Global: R$ 69.000,00, (sessenta e nove mil reais ).
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 2.1.1 - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras.

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome
do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações
dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na
licitação;

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

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

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de
preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado e de aplicação de penalidades;

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

f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações
ocorridas na presente ARP;

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

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

2.1.2. O FORNECEDOR obriga-se a:

a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da convocação;

b) entregar o material solicitado no prazo máximo definido na proposta
de preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da
nota de empenho;

c) fornecer o material conforme especificação, marca e preço registrados
na presente ARP;

d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do órgão
participante da presente ARP;

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

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

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

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e
participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;

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

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

3. CLAUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE

3.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12
(doze) meses, iniciando em 13/06/2019 prolongando-se até 12/06/2020,
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do
fornecimento.

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

5. CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

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

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

5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de
Registro de Preços é o especificado no quadro constate do item 4.3 desta
ata de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial n.º
06/2019-CMP.

5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas,
quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Presencial N.º 06/2019-CMP, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento deverá preferencialmente ser feito através de crédito
em conta, mediante autorização do CONTRATANTE em conta corrente a
ser informada pela CONTRATADA, cujo titular é a própria
CONTRATADA, ou em cheque nominativo a esta.

a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;

b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), Trabalhistas
(CNDT), (FGTS), tributos federais, estaduais e municipais.
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c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o
crédito.

§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações
fixadas na presente ARP.

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

7.1 A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a
firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao
particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de
condições.

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

7.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em
decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao
ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

7.4. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as
seguintes condições:

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

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

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

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

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

7.5.2 Não serão aceitos equipamentos amassados, qualquer tipo de
problema ou garantia inferior ao definido na proposta apresentada na
licitação, a contar do seu recebimento definitivo.

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

7.5.4 Cada item desta ARP será recebido:

7.5.4.1 Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, por servidor ou
comissão responsável, desde que:

7.5.4.1.1 a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;

7.5.4.1.2 o prazo de validade esteja conforme a alínea “b” deste Artigo; e,

7.5.4.1.3 a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado
acondicionamento.

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

7.5.4.2.1 a especificação esteja em conformidade com a proposta da
licitante vencedora;

7.5.4.2.2 o objeto esteja adequado para utilização.

7.5.4.3 O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será
realizado após o recebimento definitivo.

7.5.4.4 Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção
Judiciária poderá:

7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de
quantidade ou de partes;

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

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

7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta
ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:

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

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

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

7.6.4 multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da ata de
registro referente ao fornecedor;

7.6.5 suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos
termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.

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

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

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

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

7.6.8 – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos
eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará
isenta das penalidades mencionadas.
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Fornecedor: VANDEVAL TARGINO DA SILVA 77839277420

CNPJ: 16.698.876/0001-93 Email: targinobuffet@hotmail.com Telefone: (84) 98821-0773/99178-8185

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

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

7.7 . O Fornecedor terá seu registro cancelado:

7.7.1 – Por iniciativa da Administração, quando:

7.7.1.1 não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as
condições da presente ARP.

7.7.1.2 recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido,
salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;

7.7.1.3 der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;

7.7.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo
ao presente Registro de Preços;

7.7.1.5 não manutenção das condições de habilitação;

7.7.1.6 não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na
legislação; e

7.7.1.7 em razões de interesse público, devidamente justificadas.

7.7.2 – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente
solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das
exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.

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

7.7.2.2 - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo
administrativo com despacho fundamentado do Presidente desta Casa
Legislativa.

8. CLÁUSULA OITAVA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os
termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

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

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

Parnamirim/RN, 13/06/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

CNPJ: 09.116.070/0001-84

IRANI GUEDES DE MEDEIROS

CPF: 294.150.124-04

PRESIDENTE

MARIA PAULA ARAÚJO DA SILVA - LARROSE ALIM. &
BUFF

CNPJ: 70.045.729/0001-60

Maria Paula Araújo da Silva

CPF: 637.535.294-00

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2019

Aos 13/06/2019 às 13:14 horas, na Câmara Municipal de
Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, sito a Av. Castor Vieira
Régis, s/n – Cohabinal – Parnamirim/RN, neste ato representada pela
Câmara Municipal de Parnamirim o senhor IRANI GUEDES DE
MEDEIROS, brasileiro, casado, portador do CPF n.º294.150.124-04
residente e domiciliado Parnamirim/RN, doravante denominada ÓRGÃO
GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente
da licitação na modalidade de Pregão, sob o número 06/2019, cujo
objetivo fora a formalização de Registro de Preços para Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de buffet necessários ao
atendimento de eventos organizados por esta Casa Legislativa, em
conformidade com as especificações dispostas no Edital de Licitação e
seus anexos. Também integram esta Ata de Registro de Preços os termos
das propostas de preços ofertadas pelas empresas licitantes,
independentemente de transcrição. Ressalte-se, por oportuno, que o prazo
para assinatura do Contrato pelas licitantes vencedoras será de até 5
(cinco) dias, a contar da comunicação de que está a sua disposição; que
todas as condições referentes à contratação estão descritas no referido
Contrato; que a validade desta Ata de Registro de Preços conta desta
data, por 12 (doze) meses; e que a recusa da aposição da assinatura por
parte de qualquer licitante não a invalida:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA.

 1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e
condições gerais referente ao Registro de Preços para Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de buffet necessários ao
atendimento de eventos organizados por esta Casa Legislativa, cujas
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ORGÃOS

2.1. Integra a presente ARP, a Câmara Municipal de Parnamirim, na
qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa citada abaixo:
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Endereço: Piloto Pereira Tim, S/N, Parque de Exposição, Parnamirim/RN, CEP: 59.150-000

Representante: Vandeval Targino da Silva - CPF: 778.392.774-20

Item Quant. Unidade Descrição Preço (R$)

003 1.000 UND Pequeno coffee break  14,90

004 1.000 UND Pequenos lanches  10,00

005 500 UND Quentinhas  11,00

Valor Global: R$ 30.400,00, (trinta mil e quatrocentos reais ).

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

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome
do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações
dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na
licitação;

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

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

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de
preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado e de aplicação de penalidades;

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

f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações
ocorridas na presente ARP;

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

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

2.1.2. O FORNECEDOR obriga-se a:

a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da convocação;

b) entregar o material solicitado no prazo máximo definido na proposta
de preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da
nota de empenho;

c) fornecer o material conforme especificação, marca e preço registrados
na presente ARP;

d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do órgão
participante da presente ARP;

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

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

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

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e
participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;

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

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE

3.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12
(doze) meses, iniciando em 13/06/2019 prolongando-se até 12/06/2020,
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do
fornecimento.

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

5. CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

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

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

5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de
Registro de Preços é o especificado no quadro constate do item 4.3 desta
ata de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial n.º
06/2019-CMP.

5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas,
quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Presencial N.º 06/2019-CMP, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento deverá preferencialmente ser feito através de crédito
em conta, mediante autorização do CONTRATANTE em conta corrente a
ser informada pela CONTRATADA, cujo titular é a própria
CONTRATADA, ou em cheque nominativo a esta.

a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;

b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), Trabalhistas
(CNDT), (FGTS), tributos federais, estaduais e municipais.

c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o
crédito.

§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações
fixadas na presente ARP.

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

7.1 A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a
firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao
particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de
condições.

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

7.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em
decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao
ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

7.4. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as
seguintes condições:

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

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

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

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

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

7.5.2 Não serão aceitos equipamentos amassados, qualquer tipo de
problema ou garantia inferior ao definido na proposta apresentada na
licitação, a contar do seu recebimento definitivo.

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

7.5.4 Cada item desta ARP será recebido:

7.5.4.1 Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, por servidor ou
comissão responsável, desde que:

7.5.4.1.1 a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;

7.5.4.1.2 o prazo de validade esteja conforme a alínea “b” deste Artigo; e,

7.5.4.1.3 a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado
acondicionamento.

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

7.5.4.2.1 a especificação esteja em conformidade com a proposta da
licitante vencedora;

7.5.4.2.2 o objeto esteja adequado para utilização.

7.5.4.3 O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será
realizado após o recebimento definitivo.

7.5.4.4 Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção
Judiciária poderá:

7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de
quantidade ou de partes;

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

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

7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta
ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
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da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:

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

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

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

7.6.4 multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da ata de
registro referente ao fornecedor;

7.6.5 suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos
termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.

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

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

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

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

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

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

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

7.7 . O Fornecedor terá seu registro cancelado:

7.7.1 – Por iniciativa da Administração, quando:

7.7.1.1 não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as
condições da presente ARP.

7.7.1.2 recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido,
salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;

7.7.1.3 der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;

7.7.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo
ao presente Registro de Preços;

7.7.1.5 não manutenção das condições de habilitação;

7.7.1.6 não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na
legislação; e

7.7.1.7 em razões de interesse público, devidamente justificadas.

7.7.2 – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente
solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das
exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.

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

7.7.2.2 - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo
administrativo com despacho fundamentado do Presidente desta Casa
Legislativa.

8. CLÁUSULA OITAVA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os
termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

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

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

Parnamirim/RN, 13/06/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

CNPJ: 09.116.070/0001-84

IRANI GUEDES DE MEDEIROS

CPF: 294.150.124-04

PRESIDENTE

VANDEVAL TARGINO DA SILVA77839277420

CNPJ: 16.698.876/0001-93

Vandeval Targino da Silva

CPF: 778.392.774-20

 

 

Resolução nº011/2019.

Autoriza e Concede licença para ausentar-se das suas obrigações
parlamentares a Vereadora do Município de Parnamirim/RN, Senhora
Rhalessa Cledylane Freire dos Santos por período compreendido de
17, 18 e 19 de junho de 2019, e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM:

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu seu Presidente
PROMULGO o seguinte, em conformidade com o disposto nos Artigos:
Art. 39, Inciso VI, e Art. 45, da Lei Orgânica do Município; e nos
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IRANI GUEDES DE MEDEIROS

Vereador/Presidente

ROGÉRIO CÉSAR SANTIAGO

Vereador/Vice - Presidente

VANDILMA MARIA DE
OLIVEIRA

Vereador/1ª Secretária

GUSTAVO NEGÓCIO DE
FREITAS

Vereador/2º Secretário

termos dos Artigos: Art. 8º, inciso VIII, e Art. 44, Inciso V, do
Regimento Interno:

Art. 1º - Fica autorizada e concedida licença para ausentar-se das suas
obrigações parlamentares a Vereadora do Município de Parnamirim/RN,
Senhora Rhalessa Cledylane Freire dos Santos por período
compreendido de 17, 18 e 19 de junho de 2019, em viagem para tratar de
interesse particular.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Parnmirim/RN, 12 de junho de 2019.
 




