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Diário Oficial 

Nº 1510 - ANO VII QUINTA - FEIRA, 06 DE JULHO DE 2017 Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

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 
 

ATO CONVOCATÓRIO 03/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ, no uso de suas atribuições legais, e da 

competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município; 
Considerando a Decisão Judicial proferida no Manado de Segurança nº 0102290-

07.2016.8.20.0162 pelo Exmo Sr. Juiz da Vara Única de Extremoz. 
Considerando, ainda, a recomendação do Ministério Público Estadual, relativa à 

contratação de pessoal efetivo em detrimento de temporários. 
Convoca o candidato RAFAELA FERREIRA COSTA LIMA APROVADA do Concurso 

Público nº 01/2012 para compor equipe de servidores de diversas áreas do município a comparecer ao 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Extremoz, sito à Rua Capitão José da 
Penha, S/N, Centro, Extremoz/RN, a partir do dia 07 de julho de 2017, obedecendo ao prazo de até 30 
(trinta) dias, das 08:00hs, às 12:00hs, munido da seguinte documentação: 
1. Diploma, Certidão, Certificado ou Atestado com o histórico da escolaridade necessária, de acordo com 

as exigências para o exercício do cargo (revalidado, no caso de o mesmo ter sido expedido no exterior); 
2. Cédula de Identidade ou Carteira Profissional; 
3. C.P.F.; 
4. Título de Eleitor; 
5. Certidão de Quitação Eleitoral emitida no site do Tribunal Superior Eleitoral; 
6. Certificado do Serviço Militar (sexo masculino); 
7. Certidão de Nascimento ou Casamento; 
8. Cópia da Declaração de IRRF ou, em caso de desobrigado, declaração de bens atual; 
9. Carteira do Órgão representativo da classe profissional, quando houver; 
10. Cópia da página da Carteira de Trabalho que contém a série, a data de emissão; 
11. Comprovante de residência de no máximo 90 dias (documento que contenha o CEP); 
12. Fotocópia do PIS/PASEP; 
13. 01 (uma) fotos 3x4 (recente); 
14. Conta Bancária (Caixa Econômica Federal) para pagamento; 
15. Declaração de não acumulação ilegal de cargo. 

A não apresentação dos comprovantes exigidos nos subitens acima implicará o não 
aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se os atos ou efeitos decorrentes da aprovação do 
Concurso Público. 

Após o prazo estipulado, o candidato que não atender à convocação reservará ao Município 
o direito de convocar o próximo classificado. 

Extremoz/RN, em 06 de julho de 2017. 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
PREFEITO 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
AVISO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2017 

O município de Extremoz/RN, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ: 08.204.497/0001-71, 
através de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, resolve suspender a sessão inaugural do Pregão 
Presencial N.º 034/2017, marcada para o dia 07 de julho de 2017 as 13:00, para analisar e julgar 
impugnação apresentada tempestivamente, pela empresa TRANSPORTE GENIPABU LTDA, CNPJ: 
24.361.7680001-59. Comunicamos aos interessados que a nova data será informada pela imprensa oficial 
deste município. 

Extremo/RN, 06 de julho de 2017. 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.extremoz.rn.gov.br/
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Cícero Antônio Bezerra Junior 
Presidente da CPL 
 
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA N. º 097/2017 
 
Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71. 
Fornecedor: CDL – CAMARA DIRIGENTES LOJISTA DE NATAL – CDL NATAL – CNPJ: 08.343.675/0001-
45. 
Objeto: serviços de licenciamento de certificado digital (Pessoa Jurídica), visando atender as necessidades 
de transmissão via web de documentos de interesse do município de Extremoz/RN. 
Valor global R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). 
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, Inciso II. 
Vigência da Licença: 03 (três) anos. 
Pelo Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71 – Francistony Joaquim 
Valentim da Silva, Sec. M. de Planejamento, Administração, Finanças e Informações.  
Pelo Fornecedor: CDL – CAMARA DIRIGENTES LOJISTA DE NATAL – CDL NATAL – CNPJ: 
08.343.675/0001-45. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA N. º 098/2017 
 
Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71. 
Fornecedor: CDL – CAMARA DIRIGENTES LOJISTA DE NATAL – CDL NATAL – CNPJ: 08.343.675/0001-
45. 
Objeto: serviços de licenciamento de certificado digital (Pessoa Física), visando atender as 
necessidades de transmissão via web de documentos de interesse do setor tributário do município de 
Extremoz/RN. 
Valor global R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). 
Vigência da Licença: 03 (três) anos. 
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, Inciso II. 
Pelo Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71 – José Leandro Moreira  -  Sec. 
M. de Tributação.  
Pelo Fornecedor: CDL – CAMARA DIRIGENTES LOJISTA DE NATAL – CDL NATAL – CNPJ: 
08.343.675/0001-45. 

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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