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Diário Oficial 

Nº 1786 - ANO VIII SEXTA-FEIRA, 17 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 532/2018 – GP 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 935/2018. 
 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear, THARCYONE FERNANDE CONFESSOR, CPF: 068.645.324-70 para o Cargo 
Supervisor de Departamento, da Coordenação de Gestão Educacional e Pedagógica, CC-2, da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 
retroagindo seus efeitos ao dia 10 de agosto de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 17 de agosto de 2018. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

PORTARIA Nº 533/2018 – GP 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 935/2018. 
 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear, DANIEL LADISLAU DA SILVA, CPF: 095.013.257-84 para o Cargo de Gerência – 
CC-1, da Gerência de Planejamento, Orçamentos e Projetos, da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração, Finanças e Informações. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

retroagindo seus efeitos ao dia 14 de agosto de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 17 de agosto de 2018. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

PORTARIA Nº 534/2018 – GP 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 935/2018. 
 
RESOLVE: 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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Art. 1º - Nomear, MARIA JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, CPF: 852.329.204-72 para o Cargo de 
Assessor de Inspeção de Qualidade, do Departamento de Atividade Pesqueira – CC-4, da Secretaria 
Municipal de Pesca. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

retroagindo seus efeitos ao dia 01 de agosto de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 17 de agosto de 2018. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

PORTARIA Nº 535/2018 – GP 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 935/2018. 
 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear, MEIRE FRANKLIN DA COSTA, CPF: 915.609.694-15 para o Cargo de Assessor 
de Comunicação, da Assessoria de Comunicação – CC-3, da Secretaria Municipal de Gabinete Civil. 

 
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, arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 17 de agosto de 2018. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

PORTARIA Nº 536/2018 – GP 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 935/2018. 
 
RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar, GARIBALDO FABRICIO CARIDADE, CPF 655.623.304-82 do cargo de Chefe do 
Setor de Licenciamento e Fiscalização de Obras, CC-4, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos. 

 
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, arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 17 de agosto de 2018. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

 

PORTARIA Nº 537/2018 – GP 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 935/2018. 
 
RESOLVE: 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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Art. 1º - Nomear, GARIBALDO FABRICIO CARIDADE, CPF 655.623.304-82 para o cargo de 
Assessor de Classificação de Pescados, CC-4, do Departamento de Atividade Pesqueira, da Secretaria 
Municipal de Pesca. 

 
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, arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 17 de agosto de 2018. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 
2º TERMO ADITIVO  - CONC. N.º 01/2016 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN  
CONTRATADO: CST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP  
OBJETO DO CONTRATO: Serviços de engenharia para executar os serviços de pavimentação e drenagem 
da localidades de Murici, Central Park, Parques das Jaqueiras e Vila de Fatima, todos no município de 
Extremoz/RB. 
LICITAÇÃO: Concorrência Publica N.º 001/2016. 
OBJETO TERMO ADITIVO: Modificação Clausula Sexta do presente contrato (prazo). 
VIGÊNCIA: 180 (Cento e oitenta) dias. 
FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 57, Parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN  
Joaz Oliveira Mendes da Silva  
Pela Contratante 
CONTRATADO CST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP  
CNPJ: 09.376.468/0001-50   
Mario Sergio Pimentel Azevedo. 
Pela Contratada 
EXTREMOZ/RN, 11 de junho de 2018. 
 
EXTRATO DA DISPENSA Nº 55/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ  
Contratada: NAZARE GEANE BARROS GALVAO 01061646432 
Processo nº 2.587/2018 - Dispensa nº 55/2018 - CPL 
Objeto: Fornecimento de Refeições prontas (almoços) e lanches para o dia D de Campanha de Vacinação 
contra Pólio e Sarampo. 
Tanto o lanche quanto os almoços deverão ser entregues no dia 18/08/2018 às 10:30 horas no Hospital e 
Maternidade Presidente Café Filho. 
VALOR: R$ 1.313,50 (um mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos). 
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 
Contratante 
NAZARE GEANE BARROS GALVAO 01061646432 
Contrata 
Extremoz/RN, 16 de agosto de 2018. 
 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 30/2018 

 
O Município de Extremoz/RN, através de sua pregoeira oficial, torna público o resultado da licitação acima 
epigrafada – Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE CONDICIONADORES DE AR PARA 
CLIMATIZAÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN. Empresa Vencedora: EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 
23.446.094/0001-22 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3 ; totalizando o valor de R$ 28.920,00 (vinte e oito 
mil, novecentos e vinte reais),  e  a empresa: J R INDUSTRIA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME- CNPJ: 
17.570.889/0001-45 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 4 ; totalizando o valor de R$ 41.968,00 (quarenta e 
um mil, novecentos e sessenta e oito reais). 
 Extremoz/RN, em 17 de agosto de 2018. 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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Sandra Gervaise de Araújo 

Pregoeira 

 

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 30/2018 

 
O Município de Extremoz/RN, através de sua Pregoeira oficial, torna público o Ato de Adjudicação da 
licitação acima epigrafada – Objeto AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE CONDICIONADORES DE AR PARA 
CLIMATIZAÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN. Empresa Vencedora: EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 
23.446.094/0001-22 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3 ; totalizando o valor de R$ 28.920,00 (vinte e oito 
mil, novecentos e vinte reais),  e  a empresa: J R INDUSTRIA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME- CNPJ: 
17.570.889/0001-45 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 4 ; totalizando o valor de R$ 41.968,00 (quarenta e 
um mil, novecentos e sessenta e oito reais). Fica Assim a presente licitação ADJUDICADA. 
 Extremoz/RN, em 17 de agosto de 2018. 
 

Sandra Gervaise de Araújo 
Pregoeira 

 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 30/2018 

O Município de Extremoz/RN, através de sua Pregoeira oficial, torna público o Ato de Homologação da 
licitação acima epigrafada – Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE CONDICIONADORES DE AR 
PARA CLIMATIZAÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN. Empresa Vencedora: EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 
23.446.094/0001-22 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3 ; totalizando o valor de R$ 28.920,00 (vinte e oito 
mil, novecentos e vinte reais),  e  a empresa: J R INDUSTRIA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME- CNPJ: 
17.570.889/0001-45 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 4 ; totalizando o valor de R$ 41.968,00 (quarenta e 
um mil, novecentos e sessenta e oito reais). Fica Assim a presente licitação HOMOLOGADA. 
 Extremoz/RN, em 17 de agosto de 2018. 

 
Ângela Cristina Nascimento Braz Paiva 

Secretária/Gestora do Fundo Municipal de Saúde 
 
 

A Presidente da CPL do Município de Extremoz/RN torna público, que fará realizar, no dia 23 de agosto de 
2018, às 13h00, na sede da prefeitura situada a Rua São Pedro, S/N – Loteamento São Miguel Arcanjo, 
Extremoz/RN, CEP 59.575-000, a sessão pública para sorteio dos profissionais que irão compor a 
Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas 
no âmbito da concorrência nº 001/2018, que tem por objeto contratação de serviços de publicidade 
prestados por intermédio de 01 (uma) agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades 
realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, 
a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações 
publicitárias junto a públicos de interesse, conforme especificações mínimas constantes no Briefing. Serão 
sorteados 03 (três) nomes dentre os profissionais convidados, respeitando o disposto no §3º do art. 10 da Lei 
nº 12.232/2010, de modo que a subcomissão técnica seja formada por pelo menos, 1/3 (um terço) de 
profissionais que não mantenham nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura 
Municipal de Extremoz/RN. 
  
Extremoz/RN, 17 de agosto de 2018. 
 

Sandra Gervaise de Araújo 
Presidente da CPL 

 
 

 
PORTARIA Nº 057/2018 – PRESI-SAAE/ EXTREMOZ-RN 
 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

  CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter um fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;  

 
RESOLVE:  
 
  Art. 1º Designar o servidor ISMAR ALONÇO, matrícula 24, para exercer a função de Gestor 

do Contrato n°. 018/2018, decorrente do processo com protocolo nº. 043/2018, celebrado com a empresa 
PINHEIRO & ROCHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n°. 27.232.729/0001-40, que trata 
da prestação de serviços locação de Maquinas Pesadas, conforme o item n° 1 da ata de registro de preço de 
número 14/2018 do SAAE/ EXTREMOZ, durante sua vigência (31/12/2018) e enquanto perdurar obrigações 
contratuais, devendo: 

I- auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
II- acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
III- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

IV- providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

V- sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
VI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
VII- zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
VIII- verificar as recargas dos cartões,  preços e quantitativos estão sendo cumpridas de acordo 

com o instrumento contratual e instrumento convocatório;  
IX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
X- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
  Art. 2º Designar o servidor, EDIPO MARQUES CORDEIRO, matrícula n°. 53, para exercer a 

função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descrita no art. 1º, quando o 
mesmo estiver em substituição legal. 

 
  Art. 4º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 5º Autue-se no processo. 
 
  Art. 6º Esta portaria entrará em vigor a partir da sua publicação. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 14 de julho de 2018. 
 
 

 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 

DIRETOR PRESIDENTE 
 

PORTARIA Nº 058/2018 – PRESI – EXTREMOZ/ RN 
 

 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

  CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter um fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;  

 
RESOLVE:  
 
  Art. 1º Designar o servidor ISMAR ALONÇO, matrícula 24, para exercer a função de Gestor 

do Contrato n°. 018/2018, decorrente do processo com protocolo nº. 043/2018, celebrado com a empresa 
SANTOS & FERNANDES EIRELLI, inscrita no CNPJ n°. 02.909.308/0001-80, que trata da prestação de 
serviços locação de Maquinas Pesadas, conforme o item n° 2 e n° 3 da ata de registro de preço de número 
15/2018 do SAAE/ EXTREMOZ, durante sua vigência (31/12/2018) e enquanto perdurar obrigações 
contratuais, devendo: 

XI- auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
XII- acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
XIII- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

XIV- providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

XV- sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
XVI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
XVII- zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
XVIII- verificar as recargas dos cartões,  preços e quantitativos estão sendo cumpridas de acordo 

com o instrumento contratual e instrumento convocatório;  
XIX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
XX- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
  Art. 2º Designar o servidor, EDIPO MARQUES CORDEIRO, matrícula n°. 53, para exercer a 

função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descrita no art. 1º, quando o 
mesmo estiver em substituição legal. 

 
  Art. 4º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 5º Autue-se no processo. 
 
  Art. 6º Esta portaria entrará em vigor a partir da sua publicação. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 14 de julho de 2018. 
 
 

 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 

DIRETOR PRESIDENTE 

 
PORTARIA Nº 059/2018 – PRESI – EXTREMOZ/ RN 
 

 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

  CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter um fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;  

 
RESOLVE:  
 
  Art. 1º Designar o servidor ISMAR ALONÇO, matrícula 24, para exercer a função de Gestor 

do Contrato n°. 018/2018, decorrente do processo com protocolo nº. 043/2018, celebrado com a empresa 
LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANPORTES LTDA - ME, inscrita no CNPJ n°. 40.796.658/0001-76, que trata 
da prestação de serviços locação de Maquinas Pesadas, conforme o item n° 4 e n° 5 da ata de registro de 
preço de número 16/2018 do SAAE/ EXTREMOZ, durante sua vigência (31/12/2018) e enquanto perdurar 
obrigações contratuais, devendo: 

XXI- auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
XXII- acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
XXIII- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

XXIV- providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

XXV- sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
XXVI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
XXVII- zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
XXVIII- verificar as recargas dos cartões,  preços e quantitativos estão sendo cumpridas de acordo 

com o instrumento contratual e instrumento convocatório;  
XXIX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
XXX- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
  Art. 2º Designar o servidor, EDIPO MARQUES CORDEIRO, matrícula n°. 53, para exercer a 

função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descrita no art. 1º, quando o 
mesmo estiver em substituição legal. 

 
  Art. 4º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 5º Autue-se no processo. 
 
  Art. 6º Esta portaria entrará em vigor a partir da sua publicação. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 14 de julho de 2018. 
 
 

 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 

DIRETOR PRESIDENTE 

 

PORTARIA Nº 060/2018 – PRESI – EXTREMOZ/ RN 
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  O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

  CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter um fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;  

 
RESOLVE:  
 
  Art. 1º Designar o servidor ISMAR ALONÇO, matrícula 24, para exercer a função de Gestor 

do Contrato n°. 018/2018, decorrente do processo com protocolo nº. 043/2018, celebrado com a empresa MS 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n°. 24.415.659/0001-77, que trata da prestação de 
serviços locação de Maquinas Pesadas, conforme o item n° 6 da ata de registro de preço de número 17/2018 
do SAAE/ EXTREMOZ, durante sua vigência (31/12/2018) e enquanto perdurar obrigações contratuais, 
devendo: 

XXXI- auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
XXXII- acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
XXXIII- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

XXXIV- providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

XXXV- sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
XXXVI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
XXXVII- zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
XXXVIII- verificar as recargas dos cartões,  preços e quantitativos estão sendo cumpridas de 

acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;  
XXXIX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
XL- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
  Art. 2º Designar o servidor, EDIPO MARQUES CORDEIRO, matrícula n°. 53, para exercer a 

função de fiscal do contrato em menção, devendo ser observadas as obrigações descrita no art. 1º, quando o 
mesmo estiver em substituição legal. 

 
  Art. 4º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 5º Autue-se no processo. 
 
  Art. 6º Esta portaria entrará em vigor a partir da sua publicação. 
 
  Art. 7º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 14 de julho de 2018. 
 
 

 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 

DIRETOR PRESIDENTE 
 

 

EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO 
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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°. 062/2018 
INTERESSADO: SANEACAP - MEDIÇÕES TECNICAS, COMERCIAIS E CAPACITAÇÃO LTDA. CNPJ N° 
19.426.472/0001-39 
OBJETO: O presente termo tem por objeto a inscrição no treinamento prático para recuperação de 
faturamento combatendo irregularidades fraudulentas ou não de sistema de água, visando otimizar o serviço 
de localização, classificação e resolução, de maneira rápida e objetiva, os problemas de água entregue e não 
faturada, melhorando as ações que diminuem a inadimplência dos usuários. 
VALOR ORDINARIO: R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária – 020020; Projeto/Atividade – 04.122.007.2010; 
Elemento de Despesa – 339039-00; Fonte de Recursos – 10004. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
DATA: 17 de agosto de 2018. 
  
Extremoz/RN, 17 de agosto de 2018. 
 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor Presidente - SAAE – Extremoz/RN 

 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
 

  O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE – EXTREMOZ/RN, vinculado a 
Prefeitura Municipal de Extremoz, nos termos da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
realização do Contrato abaixo descrito, consoante se segue: 
 
PROCESSO Nº: 004/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 005/2018 
CONTRATO Nº: 022/2018 – SAAE – EXTREMOZ/RN 
CONTRATADO: PINHEIRO & ROCHA LOCAÇÕES – LTDA 
CNPJ N.º: 27.232.729/0001-40 
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviço de locação de maquinas pesadas, conforme itens 
01 e 02 da Ata de Registro de Preço Nº 018/2018. 
VALOR ESTIMADO: Corresponde ao item 01 o valor estimado de R$ 160.200,00 (cento e sessenta mil e 
duzentos reais), e importando ao item 02 o valor estimado R$ 192.500,00 (cento e noventa e dois mil e 
quinhentos reais), perfazendo a soma total dos itens o valor de R$ 352.700,00 (trezentos e cinquenta mil e 
setecentos reais), dividido em 12 (doze) parcelas mensais. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas correrão a conta da classificação: 02.020 (Gestão); 
04.122.007.2010 (Gestão e Administração Geral do SAAE); 339039-00 (Elemento de Despesa); e Fonte de 
Recursos – 1004. 
VIGÊNCIA: O presente instrumento terá validade de 12 meses a contar da data de emissão da Ordem de 
Serviço. 
LOCAL E DATA: Extremoz/ RN, 16 de agosto de 2018. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93. 
 
 

Extremoz/ RN, 17 de agosto de 2018 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor Presidente  

 

 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PODER LEGISLATIVO 
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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 

 
 

Sem atos oficiais nesta data. 
 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 

 
PEDIDO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
SSB COMBUSTÍVEIS EIRELI, CNPJ: 29.074.353/0001-18, torna público que está requerendo a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo do Município de Extremoz – SEMUR a Licença de Instalação, para 
um posto de revenda de combustíveis líquidos, localizado a Rod. RN 307, S/N, entre Estivas e Vila de 
Fátima, Distrito de Simão, Extremoz/RN, CEP: 59.575-000. 

 
SAULO DE SOUSA BATISTA 

PROPRIETÁRIO 
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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 
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