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IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

DECRETO Nº 019/2017. *republicado por incorreção 
Decreta ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da 
Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do 
Município de Extremoz/RN.  

O Prefeito Constitucional de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 10, da Lei Orgânica do Município de Extremoz,  
CONSIDERANDO as comemorações alusivas ao padroeiro do município de Extremoz; 
 DECRETA:  
 Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta, 
Autárquica e Fundacional de Extremoz, no dia 29 de setembro de 2017, Sexta - Feira, excetuando-se 
aquelas atividades que sejam consideradas essenciais.  
 Art. 2º- Que seja enviado cópia do presente decreto aos poderes Legislativo e Judiciário, Ministério 
Público, assim como dado conhecimento a toda população com a sua publicação no diário oficial do 
município.  
 Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se. Cumpra-se.  

Prefeitura de Extremoz, 28 de setembro de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 046/2017 
 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial SRP nº 046/2017, objetivando registro de 
preços para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’S) destinado a garantir o devido 
aparelhamento de segurança dos funcionários do Município de Extremoz/RN, foi declarada como 
vencedora a licitante GF COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI - CNPJ: 28.335.924/0001-68. 

Extremoz/RN, 27 de Setembro de 2017. 
Cícero Antônio Bezerra Junior 
Pregoeiro – PME/RN 
 
 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 047/2017 
 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial SRP nº 047/2017, objetivando registro de 
preços para aquisição de Tablets, destinado a equipamento para os agentes comunitários de saúde 
do Município de Extremoz/RN, foi declarada vencedora do presente certame a licitante CÂMARA 
CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA EPP – CNPJ: 15.160.493/0001-02. 

Extremoz/RN, 27 de Setembro de 2017. 
Cícero Antônio Bezerra Junior 
Pregoeiro – PME/RN 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.extremoz.rn.gov.br/
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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 048/2017 
 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial SRP nº 048/2017, objetivando registro de 
preços para Fornecimento de Refeições, destinada a diversas secretarias da administração municipal, 
para atender as necessidades administrativas do município de Extremoz/RN, foi declarada como 
vencedora a licitante L K REFEIÇÕES COMÉRCIO S.C NUTRICIONAL EIRELI EPP – CNPJ: 
26.617.052/0001-03. 

Extremoz/RN, 22 de Agosto de 2017. 
Cícero Antônio Bezerra Junior 
Pregoeiro – PME/RN 

 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP DE N.º 051/2017 – PP-SRP 

CONTINUIDADE 
 

O Município de EXTREMOZ/RN, torna público que fica marcado da sessão para o dia 05 de Outubro 
de 2017 as 10:00 Hrs, onde fará realizar a continuidade da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
SRP N.º 051/2017-PP-SRP, visando o registro de preços para aquisição futura parcelada de material 
médico hospitalar, destinada a atender a demanda da rede municipal de saúde de Extremoz/RN. Fica 
convocada as empresas já cadastrada no presente processo afim da continuidade da sessão na sede da 
prefeitura sitio a Rua São Pedro, S/N – Loteamento São Miguel Arcanjo, Extremoz/RN, CEP 59.575-000. A 
sessão realizar-se-á na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN –  

Extremoz/RN, 28 de Setembro de 2017.  
Cícero Antônio Bezerra Junior  
Pregoeiro Municipal. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2017 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE 
REGULAÇÃO PARA DÁ APOIO E PRESTAR SERVIÇOS NO ACESSO DOS USUÁRIOS AOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE COMO MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS NO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN. 
 
ATO DE HOMOLOGAÇÃO 
    
   De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº. 10.520/02 e 
legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE REGULAÇÃO PARA 
DÁ APOIO E PRESTAR SERVIÇOS NO ACESSO DOS USUÁRIOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO 
MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, usando das 
atribuições que são conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes a interposição de 
recursos decorrente dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, HOMOLOGO o presente evento que 
teve como vencedor para todos os itens a Pessoa Física: RITA DE KASSIA DA SILVA, inscrita no cadastro 
geral de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o N.º 093.496.844-50.Dê-se ciência e cumpra-se. 
 

Extremoz/RN, 02 de Outubro de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2017 
 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição futura e parcelada de Tabletes, conforme exigência do 
Ministério da Saúde, destinado aos agentes comunitário de saúde, destinado a atender a demanda da 
população do município de Extremoz/RN. 
 
ATO DE HOMOLOGAÇÃO 
    
   De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº. 10.520/02 e 
legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é 
Registro de Preços para Aquisição futura e parcelada de Tabletes, conforme exigência do Ministério 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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da Saúde, destinado aos agentes comunitário de saúde, destinado a atender a demanda da população 
do município de Extremoz/RN, usando das atribuições que são conferidas, em função de terem sido 
cumpridos os ditames inerentes à interposição de recursos decorrente dos atos relacionados com o pleito ora 
chancelado, HOMOLOGO o presente evento que teve como vencedor para todos os itens a empresa 
CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA EPP – CNPJ: 15.160.493/0001-02. Dê-se ciência e 
cumpra-se. 

Extremoz/RN, 02 de Outubro de 2017. 
 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/2017 
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’S) 
destinado a garantir o devido aparelhamento de segurança dos funcionários do Município de 
Extremoz/RN. 
 
ATO DE HOMOLOGAÇÃO 
    
   De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº. 10.520/02 e 
legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é 
Registro de Preços para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’S) destinado a 
garantir o devido aparelhamento de segurança dos funcionários do Município de Extremoz/RN, 
usando das atribuições que são conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes a 
interposição de recursos decorrente dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, HOMOLOGO o 
presente evento que teve como vencedor para todos os itens a empresa GF COMÉRCIO E SERVIÇOS 
TERCERIZADOS EIRELI - CNPJ: 28.335.924/0001-68. Dê-se ciência e cumpra-se. 
 

Extremoz/RN, 02 de Outubro de 2017. 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma 
comissão encarregada de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto;  
 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à 
Comissão Gestora do DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;  
 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o 
respectivo motivo, no prazo Máximo de 48 horas; 
  
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à 
Comissão Gestora do Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 
  
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade 
inadiável da publicação de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade;  
 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será 
encaminhada à análise no dia seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24 (vinte 
e quatro) horas contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos 
pedidos de sustação de matéria através de telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma 
digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados os limites de horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do 
documento a ser publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: 
diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos:em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser 
publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II- por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III- as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio 
assinado pelo Titular do órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos 
responsáveis pelo envio das matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja no padrão 
acima, ou caso o CD, ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver 
o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para 
reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu 

recolhimento.  

 

A COMISSÃO 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – EXPEDIENTE  
DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.EXTREMOZ.RN.GOV.BR/DOM DE SEGUNDA À SEXTA, OU EM EDIÇÕES ESPECIAIS. 

PREFEITURA DE EXTREMOZ 
 

Joaz oliveira Mendes da silva 
PREFEITO 

 
Francistony Joaquim Valentin da Silva 

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES 

DIÁRIO OFICIAL 
DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 

 
Rubens Danilo Sousa Damião 

DIRETOR GERAL 
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