
1 
ANO IX – Nº 2015 – EXTREMOZ/RN, QUARTA-FEIRA, 07 DE AGOSTO DE 2019 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

Diário Oficial 
Nº 2015 ANO IX QUARTA-FEIRA, 07 DE AGOSTO DE 2019 

Prefeitura de Extremoz 
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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 
 

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Extremoz, RN – CMDCA 

 
Comissão Especial Eleitoral  

PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR 2020/2024 
 

INFORMATIVO 004/2019 
 
 
 

  Baseando-se na resolução nº 004/2019 – CMDCA, que Dispõe sobre as condutas vedadas 
aos candidatos e respectivos fiscais e sua apuração, bem como disciplina regras referentes à campanha 
eleitoral, tudo relacionado ao Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares. 
 
  Após reunião realizada em 24 de Julho de 2019, no auditorio do CREAS, com os 20 
candidadtos aptos a concorrer o processo de escolhar do Conselho tutelar 2020/2024,  a comissão própria, 
por sua liberaldade, leva a conhecimento do Ministério público, particularidades expostas pelos candidadtos 
em reunião, onde segue os resultados, para que todos tomem conhecimento: 

 
 
  CONSIDERANDO, a Lei nº 8.069/1990, a Lei Municipal nº 975/2019, e as Resoluções nº 
170/2014, do CONANDA, e 119/2018, do CONSEC, são omissas em disciplinar o período da campanha 
eleitoral, reclamando, portanto, a disciplina desse aspecto do processo de escolha dos membros do conselho 
tutelar do Município EXTREMOZ, por parte deste CMDCA; 

 
 
DAS RESALVAS: 
 

Publicar as seguintes resalvas com relação às condutas vedadas na resuloção 004/2019. 
 

Conforme o ART. 2º paragrafo IV - a realização de propaganda eleitoral por meio de camisetas, bonés, 
adesivos em veículos, material impresso ("santinhos", panfleto, folders, flyers, banners, e assemelhados), 
bandeiras, rádio, televisão, outdoors ou espaço na mídia em geral, mediante pagamento, ressalvada a 
manutenção, pelo candidato, de página própria na rede mundial de computadores;  

 
RESOLVE: 
 

I - Autorizar exclusivamente a confecção de santinhos, sendo 1.000 (mil) unidades para cada candidadtos, 
em preto e branco, incluindo a foto do candidato em papel oficio, medindo 10cm de altura e 07cm da largura, 
a confecção deve ser realizada em gráfica com CNPJ e emissão de nota fiscal, a nota fiscal deverá ser 
entregue na sede do CMCDA, situada na rua Capitaão José da Penha, S/N, centro – Extremoz até 25 de 
setembro de 2019.     
Segue o modelo que todos os candidadtos devem seguir. 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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II – Sobre os ficais no dia eleição, cada candidato poderá ter um fiscal por escola, sendo os mesmos 
devidamente cadastrados no CMCDA e identificados através de crachás disponibilizados pela comissão 
eleitoral. 
 
III – Não será necessário o afastamento dos trabalhos realizados pelos candidatos, sejam eles remunerados, 
voluntários, como também os de conselheiros tutelares; 
 
IV- Conforme calendário oficial do processo de escolha do conselho tutelar, a divulgação dos locais de 
votação esta prevista até 16 de setembro de 2019. 
 
 

Extremoz, RN 06 de Agosto  de 2019 
 
 
 
 

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Kelly Cristiane da Silva Moura  

 
 
 

MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL 
Edvan Souza dos Santos  

Mara Paulino Nascimento e Araújo 
Andressa Kerley C. De Souza Estanislau 

Fabiano Genésio de Oliveira 
Antonio Luiz Borges da Silva 

Belanisia Fernandes de Almeida  
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA “FASE DE HABILITAÇÃO” 

 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2019 

 
O presente Relatório tem por objetivo proferir o resultado da fase inicial da Licitação – 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2019, instaurada visando à Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia, para conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Extremoz/RN, conforme 
especificações contidas no Edital. Atendendo a publicação do Aviso de Licitação na Imprensa Oficial, bem 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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como a exposição do Edital no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, compareceram na sessão pública 
realizada no dia 20 de maio do corrente ano, 03 (três) empresas licitantes, devidamente representadas, 
sendo elas: CRISAL CONSTRUÇÃO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 
00.792.407/0001-07; PLANA EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 05.346.248/0001-22; e 
ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 04.881.913/0001-
15. 
 

Promovendo uma análise minuciosa à documentação apresentada na sessão pública 
realizada, quanto a habilitação jurídica e documentos fiscais, não foram encontradas nenhuma irregularidade, 
com isso foi solicitado que o Setor de Engenharia deste município, para comparecer a sala do setor de 
licitações para proceder a análise das documentações quanto a qualificação técnica das empresas 
participantes deste certame. Após exame da documentação, o Setor de Engenharia emitiu parecer 
apontando a seguinte conclusão, o qual consta em anexado ao presente processo, disponível para consulta:  

 
 

- Empresa CRISAL CONSTRUÇÃO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA foi considerada 
“INABILITADA”, por não consegui atender em nenhum de seus Atestados Técnicos ao quantitativo mínimo 
exigido no requisito “1 – concreto armado para pilar e laje fck=35mpa, inclusive fôrma e lançamento”, tanto na 
qualificação técnico-operacional, quanto na qualificação técnica-profissional;. 
 

- Empresa PLANA EDIFICAÇÕES LTDA foi considerada “HABILITADA” tendo cumprido com 
todas as exigências editalícias.  
 

- Empresa ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP foi considerada 
“INABILITADA” não conseguiu atender a exigência do item “c” da qualificação técnica: “comprovação de 
capacidade técnica-operacional, mediante apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, relativa a execução das parcelas de maior valor 
significativo e nas quantidades e prazos mínimos, pois a maioria dos atestados apresentados são em nome 
da empresa CONSBRASIL – Construtora Brasil. Além disso, a comprovação da capacidade técnico-
profissional não foi atendida para os requisitos “1- Concreto Armado para pilar, viga e laje fck=35mpa, 
inclusive fôrma e lançamento” e “2- Aterro Compactado”.. 
 

Vale aqui destacar, que as exigências editalícias não podem ultrapassar os limites da 
razoabilidade e estabelecer cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo. Devem restringir-se 
apenas ao necessário para o julgamento objetivo e fiel cumprimento do objeto licitado. 
 

Em suma, essa Comissão reunida declara “HABILITADA” a empresa PLANA EDIFICAÇÕES 
LTDA; e “INABILITADAS” as empresas: ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP E CRISAL 
CONSTRUÇÃO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 

 
É esse o nosso Relatório Conclusivo da Fase de Habilitação da Licitação – CONCORRÊNCIA 

Nº 01/2019, onde encaminhamos para a publicação na imprensa oficial. 
 
 

Extremoz/RN, em 07 de agosto de 2019. 
 
 
 

Anderson de Vasconcelos Lima 
Presidente da CPL 

 
 
 
 

Amires Daniela Sales de Oliveira 
Membro da CPL 

Cecília Maria do Nascimento 
Membro da CPL 

 
 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - Nº 01/2019 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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A Pregoeira do Município de Extremoz/RN, torna público que fará realizar no dia 21 DE AGOSTO DE 2019 
as 09:00 hs, Licitação/PREGÃO PRESENCIAL, objetivando CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO, COM EXCLUSIVIDADE, DE 
SALÁRIOS, PROVENTOS E VENCIMENTOS, APOSENTADORIAS, PENSÕES E SIMILARES, DE 
SERVIDORES OU EMPREGADOS PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ, BEM COMO 
AQUELES ADMITIDOS DURANTE O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, CONSESSÃO DE 
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SEM EXCLUSIVIDADE, AOS SERVIDORES OU EMPREGADOS 
PÚBLICOS ATIVOS OU INATIVOS E PENSIONISTAS, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO 
MUNICIPIO DE EXTREMOZ. O edital e seus anexos estão à disposição na sede da prefeitura situada a 
Rua São Pedro, S/N – Loteamento São Miguel Arcanjo, Extremoz/RN, CEP 59.575-000 no horário da 08:00 
as 13:00 horas, ou pelo email: cplextremoz2017@gmail.com, maiores informações através do Fone: 84 – 
3279-4913. 
EXTREMOZ/RN, 07 de agosto de 2019. 
Sandra Gervaise de Araújo 
PREGOEIRA 

 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 PODER LEGISLATIVO  

 

MESA DIRETORA 
 Presidente: Fábio Vicente da Silva  

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 

Sem atos oficias nesta data 
 

 

 
PEDIDO DE RENOVAÇAO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Safra São Francisco Assistência Funerária LTDA EPP, CNPJ 70.313.051/0001-59, torna público que está 
requerendo a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Extremoz – SEMUR  a Renovação da Licença 
Simplificada para o Centro de Velório e Assistência Funerária, localizado na Rua Felipe Camarão, 118 – 
Centro – Extremoz/RN.  
 

Fernando Antonio Moreira de Amorim 
Gerente de Obras 

 

 

 

 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 

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: 
I - 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 este ja 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 DIREÇÃO 
 

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 

 
Djalma de Sales 

VICE-PREFEITO 

 
Maria Mércia de Brito Ferreira 

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, 

FINANÇAS E INFORMAÇÕES 

DIÁRIO OFICIAL 
DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 

 
Francinilson Rodrigues de Castro 

DIRETOR GERAL 
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