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Diário Oficial 

Nº 1778 - ANO VIII TERÇA-FEIRA, 07 DE AGOSTO DE 2018 
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 
 

GABINETE CIVIL 

 
PORTARIA Nº 515/2018 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no inciso ll, do Art. 10° da Lei Orgânica e Lei 
Municipal Nº 557/2009. 
 
                       RESOLVE: 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo para comporem o Corpo Técnico em prevenção combate a incêndio 
e emergências do Município, em conformidade com a Lei Federal 13.425, de 30 de março de 2017; 
I – Membros: 
 

a) Jaherson Anastácio Paixão da Silva, matrícula 5056-3;  
b) João Paulo de Jesus Silva, matrícula: 5531-3; e 
c) Jacob Araújo da Costa, matrícula: 5673-1. 

 
Art. 2º O corpo técnico referido é parte integrante da Defesa Civil Municipal e para tanto responde como tal, 
dotados seus membros de treinamento de prevenção, combate a incêndio e emergências. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, ficando 
revogadas as disposições em contrário.  
 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, para o conhecimento de todos, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se.  
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 08 de agosto de 2018.  
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
PORTARIA Nº516 /2018  
                   
                        Dispõe sobre a liberação de eventos e aglomeração de pessoas em espaços públicos e 
privados abertos ou fechados e regula os critérios de fiscalização e penalidades aplicadas a irregularidades 
pertinentes a esta matéria. 
                      O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições legais, torna público as medidas adotadas em cumprimento a Lei Municipal 
685/2012 e Lei Federal 13.425 de 30 de março de 2017, em trâmites relacionados à liberação de eventos e 
concentração de público em ambientes públicos ou privados, abertos ou fechados, assim como regula a 
fiscalização e penalização das irregularidades encontradas. 
RESOLVE: 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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                      Artigo 1º - Normatiza a inclusão de documentos que atestem a presença de Bombeiros Civis 
em anexo aos demais documentos já exigidos por esta secretaria para a liberação de eventos e aglomeração 
de pessoas neste Município. 
                      Artigo 2º - Os eventos ou similares realizados no município deverão obedecer ao número 
mínimo de 1 (um) Bombeiro Civil para cada 100 pessoas, expectativa de público declarada abaixo do citado 
por esta portaria será avaliado pelo Corpo Técnico de Prevenção, Combate a incêndio e emergências do 
Município quanto ao grau de risco e estrutura utilizada. 
                      Artigo 3º - O produtor do evento ou similar deverá formalizar o seu pedido de liberação em 
ofício endereçado a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo devendo constar o local, dia e hora, 
expectativa de público, dimensões do espaço onde será realizado, se há área coberta, assim como a 
estrutura que será utilizada se fixa ou móvel, se dispõe de gerador, se móvel deverá apresentar em anexo as 
ARTs das estruturas. 
                     Artigo 4º - Eventos onde haja deslocamento com trio elétrico ou similar deverão apresentar em 
anexo cópia do ofício endereçado a Cosern assim como o croqui do percurso. 
                     Artigo 5º - A solicitação de liberação para eventos ou similares deve ser apresentada a esta 
secretaria com o prazo mínimo de antecedência de 15 (quinze) dias. 
                     Artigo 6º - Não serão protocoladas ou admitidas solicitações de liberação de eventos ou 
similares que não atendam ao previsto no artigo 5º da presente portaria. 
                     Artigo 7º - A solicitação para liberação dos eventos será remetida ao Corpo Técnico de 
Prevenção, Combate a incêndio e emergências do Município que por sua vez avaliará e validará as 
normativas referentes ao dimensionamento dos Bombeiros Civis na planta e apontará as necessidades 
pertinentes a esta matéria quanto ao espaço onde será realizado o evento ou similar. 
                     Artigo 8º - O Corpo Técnico de Prevenção Combate a incêndio e emergências do Município 
deverá atender o prazo de 3 (três) dias úteis para validar ou apontar as adequações que deveram ser 
atendidas pelo produtor do evento em observância as leis vigentes no tocante a segurança contra incêndio e 
pânico assim como as preventivas de emergência e socorro. 
                     Artigo 9º - Após a análise prevista no Artigo 8º da presente portaria o produtor do evento ou 
similar deverá ser contatado pelo Corpo Técnico de Prevenção Combate a incêndio e emergências do 
Município via e-mail no prazo máximo apontado pelo artigo 8º da presente portaria, sendo informado acerca 
da situação do seu processo de liberação no que diz respeito à prevenção contra incêndio pânico e 
emergência. 
                     Artigo 10º - As fiscalizações poderão ocorrer nos locais de realização dos eventos ou similares 
sem aviso prévio e poderão resultar nas sansões previstas na Lei Municipal 685/2012 se constatado 
irregularidades referentes à presença destes profissionais. 
                     Artigo 11º - Os documentos pertinentes à liberação do evento assim como a devida certificação 
dos profissionais Bombeiros Civis deverão estar prontos a serem apresentados no local do evento para 
apresentação aos fiscais 
                     Artigo 12º - A secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo se utilizará de parcerias com o 
Grupamento de Bombeiros Civis do Município, Defesa Civil do Município e Corpo Técnico de Prevenção 
Combate a incêndio e emergências do Município para fins de fiscalização dos eventos aqui tratados. 
                      Artigo 13º - Além do espaço físico onde se realiza o evento também serão avaliados a 
estrutura móvel a ele destinado, a estrutura de ambulantes no entorno no que tange ao uso da eletricidade, 
do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) e demais condições que possam oferecer riscos ao público. 
                      Artigo 14º - A responsabilidade sobre a contratação de empresas idôneas passa a ser do 
produtor do evento que fica sujeito às penalidades constantes no Capítulo IX, artigos 17, 18 e 19 da Lei 
Municipal 685 de 14 de dezembro de 2012. 
                      Artigo 15º - A estrutura destinada ao atendimento as emergências ou intervenções preventivas 
por parte dos Bombeiros Civis a disposição do evento também serão inspecionadas ficando obrigatório estar 
presente no mínimo os seguintes itens aqui descriminados. 
 
A – Destinados à proteção e biossegurança: 

 Luvas de procedimento em quantidade nunca inferior a 50 (cinquenta) pares; 
 Mascara descartável simples para proteção respiratória quantidade nunca inferior a 50 (cinquenta) 

unidades; 
 Frasco de álcool 70° nunca inferior a 500 ml; 
 Uniforme especial a expensas do empregador, mas que garanta o mínimo de conforto e de proteção 

tendo em vista a atividade que se presta. 
 
B – Destinados à remoção em caráter de emergência: 

 Prancha rígida composta por aranha coxins e tirantes; 
 Colar cervical P, M, G; 
 KED (colete imobilizador dorsal). 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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C – Destinados ao monitoramento e estabilização de sinais vitais: 

 Esfignomanômetro e Estetoscópio; 
 Oxímetro de pulso; 
 Lanterna clínica no mínimo 2 (duas) unidades; 
 Manta aluminizada térmica quantidade nunca inferior a 3 (três) unidades; 
 Termômetro mercúrio ou digital em quantidade nunca inferior a 2 (duas) unidades. 

    
D – Destinados a curativos e assepsia: 

 Soro fisiológico quantidade nunca inferior a 2 (dois) frascos de 500 ml cada; 
 Gaze quantidade nunca inferior a 20 (vinte) pacotes; 
 Atadura quantidade nunca inferior a 20 (vinte) pacotes; 
 PVPI ou Antisséptico quantidade nunca inferior a 2 (dois) frascos de no mínimo 50 ml cada; 
 Esparadrapo quantidade nunca inferior a 2 (duas) embalagens de 5 (cinco) metros cada; 
 Talas para estabilizar fraturas em quantidade nunca inferior a 10 (dez) unidades; 
 Tesoura ponta romba em quantidade nunca inferior a 2 (duas) unidades. 
 Protetor de queimadura e evisceração. 

   
E – Destinados à inspeção e sinalização: 

 Lanterna no mínimo 2 (duas) unidades; 
 Fita zebrada no mínimo 2 (dois) rolos; 
 Chave teste neon no mínimo 2 (duas) unidades; 
 Cones de sinalização nunca inferior a 4 (quatro) unidades. 

 
F – Destinado ao suporte respiratório: 

 Kit para oxigeno terapia completo; 
 Dispositivo bolsa válvula máscara (AMBU); 
 Pocket mask (máscara para RCP); 

 
 

Artigo 16º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Publique-se, cumpra-se, arquive-se.  
 

Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 08 de agosto de 2018.  
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
PORTARIA Nº 064/2018 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES DE 
EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com 
fundamento no Art. 11 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 935/2018.  
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Conceder três (03) diárias ao conselheiro tutelar EMERSON ALMEIDA ARNAUD – CPF 

012.500.054-50 – que participará do 1º Seminário Regional de Conselheiros Tutelares e Operadores do 
SGD, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2018, na cidade de Areia Branca/RN, conforme 
Decreto Nº 170/2013, de 05 de março de 2013. 

 
 Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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Extremoz/RN, 07 de agosto de 2018. 

 
 

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA 
Secretário de Planejamento, Administração, Finanças e Informações 

 

PORTARIA Nº 065/2018 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES DE 
EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com 
fundamento no Art. 11 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 935/2018.  
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Conceder três (03) diárias a conselheira tutelar ALISSANDRA CABRAL DA SILVA– CPF 

038.028.594-05 – que participará do 1º Seminário Regional de Conselheiros Tutelares e Operadores do 
SGD, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2018, na cidade de Areia Branca/RN, conforme 
Decreto Nº 170/2013, de 05 de março de 2013. 

 
 Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 

Extremoz/RN, 07 de agosto de 2018. 
 

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA 
Secretário de Planejamento, Administração, Finanças e Informações 

 
 

PORTARIA Nº 066/2018 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES DE 
EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com 
fundamento no Art. 11 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 935/2018.  
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Conceder três (03) diárias a conselheira tutelar JADNA MARIA RAMOS DE SOUZA– CPF 

852.864.274-72 – que participará do 1º Seminário Regional de Conselheiros Tutelares e Operadores do 
SGD, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2018, na cidade de Areia Branca/RN, conforme 
Decreto Nº 170/2013, de 05 de março de 2013. 

 
 Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 

Extremoz/RN, 07 de agosto de 2018. 
 

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA 
Secretário de Planejamento, Administração, Finanças e Informações 

 

PORTARIA Nº 067/2018 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES DE 
EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com 
fundamento no Art. 11 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 935/2018.  
 

RESOLVE: 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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Art. 1º - Conceder três (03) diárias ao servidor PEDRO DOS SANTOS – CPF 041,804.684-09 – que 

viajará a cidade de Areia Branca/RN, conduzindo os Conselheiros que participarão do 1º Seminário Regional 
de Conselheiros Tutelares e Operadores do SGD, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2018, 
na cidade de Areia Branca/RN, conforme Decreto Nº 170/2013, de 05 de março de 2013. 

 
 Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 

Extremoz/RN, 07 de agosto de 2018. 
 

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA 
Secretário de Planejamento, Administração, Finanças e Informações 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
EXTRATO DE CONTRATO – 1º ADITIVO – CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Extremoz/RN. 
CONTRATADA: H.S. BESERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
15.033.936/0001-96. 
OBJETO: Autoriza prorrogar por até 27/07/2019, o prazo para prestação de serviços de limpeza pública, na 
área territorial do município de Extremoz/RN, celebrado em 27.07.2017 entre as partes acima mencionadas, 
oriundo da Licitação – CONCORRÊNCIA Nº 001/2017.  
BASE LEGAL: Artigo 57, Parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 
DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas as demais condições contidas no Contrato de Prestação de 
Serviços, celebrado em 27.07.2017, inclusive as condições de pagamento. 
DATA: 03/07/2018. 
ASSINATURA: Emerson Silva da Cruz/Pela Contratante/Sec. de Infraest. e Serv. Públicos e Hudson Silvestre 
Beserra/Pela Contratada/Sócio. 

 

 
EXTRATO DE TERMO DE RETIFICAÇÃO 

 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO – SAAE – EXTREMOS/RN, vinculado a Prefeitura de 
Municipal de Extremoz, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização da 
dispensa de licitação abaixo descrito, consoante se segue: 
 
PROCESSO n°. 043/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 010/2018 – SAAE/EXTREMOZ 
CONTRATO Nº: 019/2018 – SAAE – EXTREMOZ/RN  
CONTRATADO: SANTOS & FERNANDES EIRELLI 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto é a de Prestação de Serviços de Locação de Maquinas 
Pesadas, Caminhões e Equipamentos para Execução e Manutenção, com fito de atender as necessidades 
do SAAE/EXTREMOZ. 
VIGÊNCIA CONTRATUAL: Onde ler: CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, O presente instrumento terá 
validade a contar da sua assinatura até 31 de dezembro de 2018. 
Deverá ler: CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, O presente instrumento terá validade a contar da data de 
emissão da Ordem de Serviço até 12 (doze) meses depois. 
VALOR CONTRATADO: Onde ler: Pela prestação ora pactuados, será devido o pagamento à 
CONTRATADA da quantia de R$ 90,00 (Noventa reais) referente ao ITEM 2 (Dois) e de R$ 165,00 (Cento e 
sessenta e cinco reais) ao ITEM 3 (Três), de acordo com a prestação dos serviços (hora trabalhada). 
Deverá ler: Pela prestação dos serviços ora pactuados, será devido o pagamento à CONTRATADA referente 
ao item 02 o valor estimado de R$ 115.200,00 (Cento e quinze mil e duzentos reais), e referente ao item 03 o 
valor estimado de R$ 79.200,00 (Setenta e nove mil e duzentos reais), sendo a soma total dos valores 
estimados de R$ 194.400,00 (Cento e noventa e quatro mil e quatrocentos reais), dividido em 12 (doze) 
meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas correrão à conta da classificação: 020020 (SAAE), 
04.122.007.2010 (Gestão e Administração Geral do SAAE), 339039-00 (Elemento de Despesa), 10004 
(Fonte).  

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e Legislação Superveniente.  
DATA: 14 de julho de 2018. 
  
Extremoz/RN, 07 de agosto de 2018. 
 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor Presidente  

 SAAE – Extremoz/RN 

 

EXTRATO DE TERMO DE RETIFICAÇÃO 
 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO – SAAE – EXTREMOS/RN, vinculado a Prefeitura de 
Municipal de Extremoz, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização da 
dispensa de licitação abaixo descrito, consoante se segue: 
 
PROCESSO n°. 043/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 010/2018 – SAAE/EXTREMOZ 
CONTRATO Nº: 020/2018 – SAAE – EXTREMOZ/RN  
CONTRATADO: LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA – ME  
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto é a de Prestação de Serviços de Locação de Maquinas 
Pesadas, Caminhões e Equipamentos para Execução e Manutenção, com fito de atender as necessidades 
do SAAE/EXTREMOZ. 
VIGÊNCIA CONTRATUAL: Onde ler: CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, O presente instrumento terá 
validade a contar da sua assinatura até 31 de dezembro de 2018. 
Deverá ler: CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, O presente instrumento terá validade a contar da data de 
emissão da Ordem de Serviço até 12 (doze) meses depois. 
VALOR CONTRATADO: Onde ler: Pela prestação ora pactuados, será devido o pagamento à 
CONTRATADA da quantia de R$ 179,00 (Cento e setenta e nove reais) referente ao ITEM 4 (Quatro) e de 
R$ 169,00 (Cento e sessenta e nove reais) ao ITEM 5 (Cinco), de acordo com a prestação dos serviços (hora 
trabalhada). 
Deverá ler: Pela prestação dos serviços ora pactuados, será devido o pagamento à CONTRATADA referente 
ao item 04 o valor estimado de R$ 128.880,00 (Cento e vinte oito mil e oitocentos e oitenta reais) e referente 
ao item 05 o valor estimado de R$ 162.240,00 (Cento e sessenta e dois mil e duzentos e quarenta reais), 
sendo a soma total dos valores estimados de R$ 291.120,00 (Duzentos e noventa e um mil e cento e vinte 
reais), dividido em 12 (doze) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas correrão à conta da classificação: 020020 (SAAE), 
04.122.007.2010 (Gestão e Administração Geral do SAAE), 339039-00 (Elemento de Despesa), 10004 
(Fonte).  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e Legislação Superveniente.  
DATA: 14 de julho de 2018. 
  
Extremoz/RN, 07 de agosto de 2018. 
 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor Presidente  

 SAAE – Extremoz/RN 
 

EXTRATO DE TERMO DE RETIFICAÇÃO 
 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO – SAAE – EXTREMOS/RN, vinculado a Prefeitura de 
Municipal de Extremoz, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização da 
dispensa de licitação abaixo descrito, consoante se segue: 
 
PROCESSO n°. 043/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 010/2018 – SAAE/EXTREMOZ 
CONTRATO Nº: 021/2018 – SAAE – EXTREMOZ/RN  
CONTRATADO: MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto é a de Prestação de Serviços de Locação de Maquinas 
Pesadas, Caminhões e Equipamentos para Execução e Manutenção, com fito de atender as necessidades 
do SAAE/EXTREMOZ. 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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VIGÊNCIA CONTRATUAL: Onde ler: CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, O presente instrumento terá 
validade a contar da sua assinatura até 31 de dezembro de 2018. 
Deverá ler: CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, O presente instrumento terá validade a contar da data de 
emissão da Ordem de Serviço até 12 (doze) meses depois. 
VALOR CONTRATADO: Onde ler: Pela prestação ora pactuados, será devido o pagamento à 
CONTRATADA da quantia de R$ 123,93 (Cento e vinte e três e noventa e três centavos) referente ao ITEM 6 
(Seis), de acordo com a prestação dos serviços (hora trabalhada). 
Deverá ler: Pela prestação dos serviços ora pactuados, será devido o pagamento à CONTRATADA referente 
ao item 06 o valor estimado de R$ 59.486,00 (Cinquenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e seis reais), 
dividido em 12 (doze) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENT ÁRIA: As despesas correrão à conta da classificação: 020020 (SAAE), 
04.122.007.2010 (Gestão e Administração Geral do SAAE), 339039-00 (Elemento de Despesa), 10004 
(Fonte).  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e Legislação Superveniente.  
DATA: 14 de julho de 2018. 
  
Extremoz/RN, 07 de agosto de 2018. 
 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor Presidente  

 SAAE – Extremoz/RN 
 

EXTRATO DE TERMO DE RETIFICAÇÃO 
 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO – SAAE – EXTREMOS/RN, vinculado a Prefeitura de 
Municipal de Extremoz, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização da 
dispensa de licitação abaixo descrito, consoante se segue: 
 
PROCESSO n°. 043/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 010/2018 – SAAE/EXTREMOZ 
CONTRATO Nº: 018/2018 – SAAE – EXTREMOZ/RN  
CONTRATADO: PINHEIRO & ROCHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto é a de Prestação de Serviços de Locação de Maquinas 
Pesadas, Caminhões e Equipamentos para Execução e Manutenção, com fito de atender as necessidades 
do SAAE/EXTREMOZ. 
VIGÊNCIA CONTRATUAL: Onde ler: CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, O presente instrumento terá 
validade a contar da sua assinatura até 31 de dezembro de 2018. 
Deverá ler: CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, O presente instrumento terá validade a contar da data de 
emissão da Ordem de Serviço até 12 (doze) meses depois. 
VALOR CONTRATADO: Onde ler: Pela prestação ora pactuados, será devido o pagamento à 
CONTRATADA da quantia de R$ 140,00 (Cento e quarenta reais) referente ao ITEM 1 (um), de acordo com 
a prestação dos serviços (hora trabalhada). 
Deverá ler: Pela prestação dos serviços ora pactuados, será devido o pagamento à CONTRATADA referente 
ao item 01 o valor estimado de R$ 268.800,00 (Duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais), dividido 
em 12 (doze) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas correrão à conta da classificação: 020020 (SAAE), 
04.122.007.2010 (Gestão e Administração Geral do SAAE), 339039-00 (Elemento de Despesa), 10004 
(Fonte).  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e Legislação Superveniente.  
DATA: 14 de julho de 2018. 
  
Extremoz/RN, 07 de agosto de 2018. 
 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor Presidente  

 SAAE – Extremoz/RN 
 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PODER LEGISLATIVO 

 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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MESA DIRETORA 
Presidente: Fábio Vicente da Silva 

Vice-Presidente: Aderson Araújo da Cunha 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

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

 
AVISO DE RESULTADO 

PP SRP 003.2018 
 
A Câmara Municipal de Extremoz/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela portaria nº. 003/2018, 
torna público para os interessados o resultado do Pregão Presencial nº. 003/2018, cujo objeto é a 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A ESTA CASA LEGISLATIVA, 
conforme especificações e quantidades descritas no Anexo I – Termo de Referência do edital de publicação, 
Onde se sagrou vencedora dos itens 01 ao 52, a empresa: J E COMÉRCIO, SERVIÇOS E 
REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME- CNPJ nº. 21.967.412/0001-75, situada a Rua Flores das Acácias, 46, 
Cidade das Flores, São Gonçalo do Amarante/RN, conforme previsto na Lei, conforme Ata de Julgamento 
anexa aos autos do processo. 
Extremoz/RN, em 06 de Agosto de 2018. 
 

Danilo S. Bezerra 
Pregoeiro 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 003.2018 

  
                Conforme os autos do processo administrativo relativo a Contratação de empresa para a Aquisição 
de Gêneros Alimentícios, conforme especificações. Contidas no Pregão Presencial N° 003/2018 Da incursão 
procedida nos autos, observei que foi rigorosamente cumprido o rito legal estabelecido na Lei 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 em sua atual redação, inclusive, na fase externa do processo, conforme o 
caso. Após examinar todos os procedimentos administrativos contidos nos autos pertinentes ao certame 
licitatório em epígrafe, HOMOLOGO a proclamação de vencedora a empresa JE COMÉRCIO & 
REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: 21.967.412/0001-75, com o valor global de R$ 
42.642,89 (Quarenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos), 
Considerando satisfatória a proposta vencedora, tendo apresentando-se como a mais vantajosa, segundo os 
critérios previstos no ato convocatório, para atender às conveniências e necessidades da Administração. 
Resguardada a “supremacia do interesse público”, reserva-se a Administração a deliberação da contratação, 
observada às exigências legais e edilícias e sua conveniência. 
  
Extremoz/RN, 07 de Agosto de 2018. 
  

Fabio Vicente da Silva 
Presidente 

 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
https://maps.google.com/?q=Rua+Flores+das+Ac%C3%A1cias,+46,+Cidade+das+Flores,+S%C3%A3o+Gon%C3%A7alo+do+Amarante/RN&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Flores+das+Ac%C3%A1cias,+46,+Cidade+das+Flores,+S%C3%A3o+Gon%C3%A7alo+do+Amarante/RN&entry=gmail&source=g
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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.  
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