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Diário Oficial 

Nº 1603 - ANO VIII QUINTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO 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 
 

GABINETE CIVIL 

 
*PORTARIA Nº 027/2017 
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 577/2009.  

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder 03 (três) diárias ao Senhor JOSÉ ELIÊ RIBEIRO, CPF. 423.796.364-00, 

Secretário Municipal de Educação do Município de Extremoz, 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, 14 de novembro de 2017. 

 
MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA 

Secretário de Planejamento, Administração, Finanças e Informações 
*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

 

ADENDO MODIFICADOR AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2017 
 
 
   A Pregoeira do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, nomeada pela Portaria nº. 029/2017 
- DPR, no uso de suas atribuições legais, considerando os apontamentos trazidos pelo NÚCLEO DE 
ANÁLISES DE ÁGUA, ALIMENTOS E EFLUENTES – NAAE, torna público aos interessados, em especial, as 
empresas que retiraram o instrumento convocatório, a necessidade de modificação do item 9, subitem 9.4 do 
Edital, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual prestação de serviços de Coleta e Análise 
Laboratoriais de Água fornecida pelo SAAE. Sendo assim, nos termos do art. 30, inciso I da Lei 8.666/93, o 
subitem 9.4 passará a exigir a seguinte documentação das licitantes interessadas a participar do certame:  
 
9.4 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
  9.4.1 - Comprovação de capacidade técnico-operacional: apresentar atestado(s) ou declaração (ões) 
de capacidade técnica, que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 
empresas privadas, os materiais objeto de que trata a presente licitação, compatível em características e 
quantidades, conforme descrito no Termo de Referência – Anexo I, deste Edital. 
  9.4.2 - Apresentar comprovação de licença de operação (Alvará Sanitário) junto ao Município ou 
Estado da Federação onde a empresa tem sede; 
  9.4.3 - Registro da empresa no Conselho Regional de Química – CRQ ou outro a quem a lei atribua 
competência para o registro dos profissionais e das empresas que atuam no ramo de atividade pertinente ao 
objeto deste certame; 
 9.4.4 - Declaração da licitante que efetuou VISTORIA TÉCNICA, conforme modelo do ANEXO ao 
edital, nos locais de coletas, onde serão recolhidas as amostras e demais serviços, e que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
presente licitação; 
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  9.4.4.1 - Caso a licitante não realize a visita técnica, deverá apresentar, em substituição ao 
atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem 
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do 
serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por 
força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 
 
 9.4.5 - Não serão considerados documentos emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo 
comercial, industrial ou de qualquer outra atividade econômica a que pertença o licitante; 
9.4.6 - Os atestados apresentados poderão ser objeto de diligência, a critério do SAAE/RN, para a verificação 
da autenticidade do conteúdo das informações nele contidas. 
9.4.7 - Se encontrado divergência entre o especificado nos atestados de capacidade e o apurado em 
eventual diligência, além da desclassificação no presente processo licitatório, fica a licitante sujeita às 
penalidades cabíveis. 
  Desta feita, considerando que a adequação acima, a data da sessão de abertura do Pregão 
Presencial n°. 013/2017 será reaprazada para o dia 29 de novembro de 2017, às 09:00h, na sede deste 
SAAE-Extremoz. 
 
  Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto à Pregoeira ou Equipe de Apoio, através do telefone 
(84) 3279-3256, ou na Rua Antônio Cabral Brito, n°. 208, Centro, Extremoz, CEP n°. 59.575-000. 
    
    Notifiquem-se os interessados.  
  
  Extremoz/RN, 16 de novembro de 2017. 
 
 

RENATA THAIS SILVA DOS SANTOS REIS 
Pregoeira - SAAE-Extremoz/RN 

 
AVISO AOS LICITANTES (3ª chamada) 

 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2017 – SAAE/EXTREMOZ 
PROCESSO N°. 060/2017 
 
  O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE EXTREMOZ, por intermédio do 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeado através da portaria de n.º 028/2017 de 02/01/2017, torna público que 
realizará no dia 28 de novembro de 2017, às 09:00 horas, na Sede do SAAE, localizado na Rua Antônio 
Cabral de Brito, nº. 208 – Extremoz/RN, CEP n°. 59.575-000, o Pregão Presencial para Contratação de 
empresa para prestação dos serviços para cessão de direito de uso de Software com Sistemas Integrados de 
Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, Licitação, Compras e Contratos, Recursos Humanos e Folha 
de Pagamento e Portal da Transparência, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com fito de atender as 
necessidades do SAAE/EXTREMOZ. 
   O Edital da presente licitação e seus anexos poderão ser retirados na sede do 
SAAE/EXTREMOZ/RN, no enderenço acima mencionado, em horário normal de funcionamento (De segunda 
a sexta feira das 8:00 às 14:00hs), ou através do e-mail: cpl.saaeextremoz@gmail.com. 
Extremoz/RN, 16 de novembro de 2017. 
 
 
RENATA THAIS S. SANTOS REIS 
Pregoeira 
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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 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 COMISSÃO 
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