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Diário Oficial 

Nº 1641 - ANO VIII QUARTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO 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 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2017 
 
OBJETO: Contratação dos serviços especializados na assessoria e consultoria nas áreas Técnico-
contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de controle interno na adequação e orientação dos 
procedimentos administrativos, com ênfase na execução da despesa orçamentaria para atender as 
necessidades das secretarias municipais 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 
Contratação dos serviços especializados na assessoria e consultoria nas áreas Técnico-contábil, 
financeira, orçamentária, patrimonial e de controle interno na adequação e orientação dos 
procedimentos administrativos, com ênfase na execução da despesa orçamentaria para atender as 
necessidades das secretarias municipais 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 a empresa: AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA – CNPJ: 10.552.820/0001-40. 
 
Dê-se ciência e cumpra-se. 
 
Extremoz/RN, 09 de janeiro de 2018. 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 070/2017 
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de motocicletas, para atender as 
necessidades das diversas secretarias 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 motocicletas, para atender as necessidades 
das diversas secretarias 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 a 
empresa: SOLARES MOTOS PEAÇS E SERVIÇOS LTDA - EPP – CNPJ: 22.208.833/0001-85. 
 
Dê-se ciência e cumpra-se. 
 
Extremoz/RN, 09 de janeiro de 2018. 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.extremoz.rn.gov.br/
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JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

 Prefeito Municipal 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/2017 
 
OBJETO: Contratação de empresa para desenvolver os serviços de controle de comunicação de 
dados, monitoramento e assessoria de equipe tecnologia das escolas da rede de ensino 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 
Contratação de empresa para desenvolver os serviços de controle de comunicação de dados, 
monitoramento e assessoria de equipe tecnologia das escolas da rede de ensino 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 a empresa: ALEXANDRE SOARES GOMES 
CONSULTORIA EDUCACIONAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 00810635470 – CNPJ: 
22.097.705/0001-01. 
 
Dê-se ciência e cumpra-se. 
 
Extremoz/RN, 09 de janeiro de 2018. 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 072/2017 
 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial SRP nº 072/2017, objetivando Registro de 
preços para aquisição futura e parcelada de estruturas de eventos diversos, para as festividades do 
município de Extremoz/RN, foi declarada como DESERTA, por não comparecer nenhum interessado. 

 
Extremoz/RN, 10 de janeiro de 2018. 

Cícero Antônio Bezerra Junior 
Pregoeiro – PME/RN 

 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2017 – SAAE/EXTREMOZ 
PROCESSO N°. 018/2017 
 
O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE EXTREMOZ - 
SAAE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei nº. 10.520/02 e legislação complementar, 
bem como com fulcro no resultado do certame oriundo do Pregão Presencial n°. 018/2017 - SAAE, cujo 
objeto é Contratação de empresa especializada para gerenciamento do fornecimento de combustíveis 
(gasolina comum e aditivada), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema 
eletrônico, com cartão magnético, com vistas ao atendimento das necessidades de abastecimento dos 
veículos automotores, gerador e motobomba submersível do SAAE/Extremoz, resolve HOMOLOGAR o 
certame, no valor global de R$ 52.189,20 (Cinquenta e dois mil cento e oitenta e nove reais e vinte centavos), 
em favor da empresa POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A, inscrita no CNPJ sob o n°. 00.904.951/0001-
95. 
 
Dê-se ciência e cumpra-se.  
 
Extremoz/RN, 10 de janeiro de 2018. 
 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor Presidente - SAAE/Extremoz 

 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO – SAAE – EXTREMOZ/RN, vinculado a Prefeitura de 
Municipal de Extremoz, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização do 
Contrato abaixo descrito, consoante se segue: 
 
PROCESSO Nº. 087/2017 
CONTRATO Nº. 001/2018 – SAAE - EXTREMOZ/RN 
CONTRATADO: COMERCIAL PAIVA FLOR LTDA  
CNPJ: 16.783.593/0001-40 
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis (gasolina comum), para uso exclusivo da frota de 
automotores do SAAE/EXTREMOZ, com fito de atender as necessidades do SAAE. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 6.972,00 (Seis mil novecentos e setenta e dois reais) 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas correrão à conta da classificação: 02.020 (Gestão); 

04.122.007.2010 (Gestão e Administração Geral do SAAE); 339030-00 (Elementos de Despesa); e Fonte de 

Recursos – 100. 

VIGÊNCIA: O prazo de duração do contrato será de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato; 

ou até que a licitação e/ou processo administrativo para o objeto em apreço seja finalizado. 

LOCAL E DATA: Extremoz /RN, 05 de janeiro de 2018. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
ASSINATURAS: JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO – Diretor Presidente; DENIKELLE LOPES DE FARIAS 

- Diretora Administrativa e Financeira; e TÉRCIO CÂMARA FLÔR – Sócio Administrador. 

Extremoz/RN, 10 de janeiro de 2018. 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 

Diretor Presidente 
 

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 

 
PORTARIA  013/2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ – RN, no uso de suas atribuições legais 

que lhe são conferidas nos termos do Regimento Interno e da Lei Orgânica deste Município. 
           RESOLVE: 
           Art. 1º Nomear o Sr.(a) Edson do Nascimento Silva; portador do CPF,087.048.634-96, no Cargo em 
Comissão de Assessor Especial desta Casa Legislativa. 
          Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 
02/01/2018, para o conhecimento de todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Extremoz/RN, 10 de janeiro de 2018. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
FÁBIO VICENTE DA SILVA 

PRESIDENTE 
PORTARIA  014/2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ – RN, no uso de suas atribuições legais 

que lhe são conferidas nos termos do Regimento Interno e da Lei Orgânica deste Município. 
           RESOLVE: 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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           Art. 1º Nomear o Sr. (a) Douglas Souza de Sales; portador do CPF,124.384.314-40, no Cargo em 
Comissão de Assessor Legislativo desta Casa Legislativa. 
          Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 
02/01/2018, para o conhecimento de todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Extremoz/RN, 10 de janeiro de 2018. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

FÁBIO VICENTE DA SILVA 
PRESIDENTE 

PORTARIA  015/2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ – RN, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas nos termos do Regimento Interno e da Lei Orgânica deste Município. 
           RESOLVE: 
           Art. 1º Nomear o Sr. (a) Luiz Thiago de Souza Manoel; portador do CPF,046.447.634-89, no Cargo 
em Comissão de Assessor Especial desta Casa Legislativa. 
          Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 
02/01/2018, para o conhecimento de todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Extremoz/RN 10 de janeiro de 2018. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

FÁBIO VICENTE DA SILVA 
PRESIDENTE 

PORTARIA  016/2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ – RN, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas nos termos do Regimento Interno e da Lei Orgânica deste Município. 
           RESOLVE: 
           Art. 1º Nomear o Sr. (a) Jefferson Ramos Caridade; portador do CPF,013.484.994-94, no Cargo em 
Comissão de Assessor Parlamentar desta Casa Legislativa. 
          Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 
02/01/2018, para o conhecimento de todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Extremoz/RN, 10 de janeiro de 2018. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

FÁBIO VICENTE DA SILVA 
PRESIDENTE 

PORTARIA  017/2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ – RN, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas nos termos do Regimento Interno e da Lei Orgânica deste Município. 
           RESOLVE: 
           Art. 1º Nomear o Sr. (a) Honório Babosa de Lima Junior; portador do CPF,966.698.024-04, no 
Cargo em Comissão de Assessor Especial desta Casa Legislativa. 
          Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 
02/01/2018, para o conhecimento de todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Extremoz/RN, 10 de janeiro de 2018. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

FÁBIO VICENTE DA SILVA 
PRESIDENTE 

PORTARIA  018/2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ – RN, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas nos termos do Regimento Interno e da Lei Orgânica deste Município. 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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           RESOLVE: 
           Art. 1º Nomear o Sr. (a) Romário Alinson de Freitas Souza; portador do CPF,083.841.224-66, no 
Cargo em Comissão de Assessor Legislativo desta Casa Legislativa  
          Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 
02/01/2018, para o conhecimento de todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Extremoz/RN, 10 de janeiro de 2018. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

FÁBIO VICENTE DA SILVA 
PRESIDENTE 

PORTARIA  019/2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ – RN, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas nos termos do Regimento Interno e da Lei Orgânica deste Município. 
           RESOLVE: 
           Art. 1º Nomear o Sr. (a) Joberson Thalles Timoteo Leite; portador do CPF,094.494.224-51, no Cargo 
em Comissão de Assessor Especial desta Casa Legislativa. 
          Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 
02/01/2018, para o conhecimento de todos, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Extremoz/RN, 10 de janeiro de 2018. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

FÁBIO VICENTE DA SILVA 
PRESIDENTE 

 

 

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 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 DIREÇÃO 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – EXPEDIENTE  
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