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Diário Oficial 
Nº 1827 - ANO VIII SEXTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO 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 591/2018 – 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, nos termos do Decreto Municipal de nº 04/2001, de 08 de janeiro de 2001, os novos 
membros, titulares e suplentes,  do CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, que fica assim 
constituído: 
 
TITULARES: 
 
Honório Barbosa de Lima Junior - Presidente - Representante da Sociedade Civil AMORJEX (Associação 
dos Moradores de Jardins de Extremoz); 
Luciano Borges Camargo – Vice -  Presidente - Representante da Sociedade Civil AVISA (Amor Vida Saúde 
Arte); 
Juciclea Silva  de Gois  - Representante dos Professores; 
Verônica Pedro da Silva – Representante do Poder Excutivo; 
Ana Katatarine  Pereira da Silva - Representante dos Alunos; 
Adriana Pinheiro da Silva - Representante dos pais dos Alunos; 
Daniela da Silva Salomão – Representante dos pais; 
 
SUPLENTES: 
 
Michele Lígia Bernardino - Representante da Sociedade Civil AMORJEX (Associação dos Moradores de 
Jardins de Extremoz); 
Glaucia Moraes  Camargo – Representante  da sociedade Civil AVISA (Associação Amor Vida Saúde Arte); 
Ingrid Huane Saldanha – Representante dos professores: 
Samuel Petrônio do Nascimento - Representante dos Alunos; 
Gyslene de Oliveira Victor - Representante dos Pais de Alunos; 
Joseane dos Santos Rodrigues – Representantes dos Pais; 
Valtécia Dantas de Araújo - Representante do Poder Executivo. 
 
Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 
        
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 19  de outubro de 2018. 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.extremoz.rn.gov.br/


2 
ANO VIII – Nº 1827 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2018 

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 

 

 
 

PORTARIA Nº 592/2018 – 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 a pedido, VICTOR MARIANO DE AMORIM FERNANDES, CPF: CPF: 

041.902.043-82, médico do PSF Jardins, da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua para o conhecimento de todos, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
 

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

Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 19 de outubro de 2018. 
 
 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

PORTARIA Nº 593/2018 – 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 a pedido, ARABELLA BARROS DE MELO, CPF: 040.796.864-47, médica do PSF 

Centro I, da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua para o conhecimento de todos, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
 

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

Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 19 de outubro de 2018. 
 
 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
                                                                               PREFEITO 

 

 
Ata de Julgamento - Pregão Presencial nº 22/2018 

Processo nº. 65/2018 
  
Às 09:00 do dia 18 de outubro de 2018, na Sala de Licitação do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE EXTREMOZ - SAAE, situada na Rua Antônio Cabral de Brito, nº. 208 – Extremoz/RN, CEP n°. 
59.575-000, realizou-se a análise das propostas apresentadas pelas empresas participantes do Pregão 
Presencial nº 22/2018, na modalidade Registro de Preço para cujo objeto é a Contratação de Empresa 
Especializada na terceirização dos Serviços Diversos do SAAE. Presentes o Pregoeiro, Carlos Henrique 
do Vale Xavier, bem como, a Equipe de Apoio constituída pelos servidores: Marta Aparecida de L Lopes e 
Cleusa Maria Duarte, solicitados pelo Pregoeiro para prestarem apoio técnico e operacional na devida 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.guiamais.com.br/extremoz-rn/r-antonio-cabral-de-brito
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análise da sessão de recebimento das propostas do processo licitatório ocorrido no dia 17/10/2018, 
nomeados pela Portaria nº 037/2017. O Pregoeiro iniciou a sessão informando os procedimentos da mesma.  
Após análise dos documentos relativos ao cadastramento das propostas de preços “fase de recebimento 01”, 
as empresas foram inabilitadas pelas seguintes razões: 
A empresa H.L. DOS SANTOS EIRELI, CNPJ: 01.219.144/0001-04 fez constar em ATA que, ”o salário base 
do ENGENHEIRO CIVIL adotado em todas as propostas, foi cotado em desacordo com a Lei 4950-A de 
1966”.  Em visto disso e após consulta aos sindicatos, atualizamos os valores conforme tabela 
abaixo:  

Nº horas trabalhadas/dia Qtd. de Salários Mínimos Valor Salário Mínimo 
Vigente 

Valor do S.M.P. 

06 horas 6,00 R$ 954,00 R$ 5.724,00 

07 horas 7,50 R$ 954,00 R$ 7.155,00 

08 horas 9,00 R$ 954,00 R$ 8.586,00 
Observação: O(a) engenheiro(a) que trabalha 06 horas por dia deverá receber 06 salários mínimos, e 
aqueles que trabalham acima de 06 horas, deverão acrescentar, a cada hora, o percentual de 50%. 
 
DA CONCLUSÃO  

 
Visto que a os fatos acima expostos causariam, vícios ao processo e mesmo sabendo que o 

pregoeiro poderia se utilizar do Decreto Federal nº 5.450/2005, que expressamente admite que o Pregoeiro 
exerça a prerrogativa administrativa de sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 
dos documentos e sua validade jurídica, faz-se imprescindível, nestes casos, apresentar despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, informando e justificando a medida saneadora 
deliberada conforme segue: 

Art. 26 (In omissis) 
(...) 
§ 3º No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

A comissão decide que por prudência e com o intuito de sanar possíveis questionamentos futuros 
que fará alteração da carga horária de 40h para 30h no edital e fara nova sessão no dia 30 de outubro de 
2018. 

Outrossim, ressaltamos que o escopo da Administração é, dentre outros, zelar pelo princípio da 
igualdade entre os licitantes, sem abuso das exigências que venham a colocar em risco a participação 
isonômica, nem tampouco afrontar os princípios norteadores do referido certame, decidiu publicar o resultado 
na imprensa oficial do município de Extremoz/RN.  

Pelas razões acima expostas, o pregoeiro e a equipe de apoio, baseando-se pelos princípios que 
norteiam o art. 3º da Lei nº 8.666/93. 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 
 

DO ENCERRAMENTO  
O Pregoeiro, após encerramento desta fase, concede aos licitantes no dia da reabertura da sessão vistas ao 
processo e a todos os documentos. Franqueada a palavra, para observações, questionamentos e/ou 
interposição de recursos no momento oportuno, caso alguém assim desejasse. Com tudo o Pregoeiro 
informa a todos que este é o julgamento. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 12:24 h 
do dia 18/10/2018, cuja Ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio.  
  
 

  Carlos Henrique do Vale Xavier 
Pregoeiro 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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Cleusa Maria Duarte                                                                 Marta Aparecida de L Lopes 
                 Euipe de Apoio                                                                              Equipe de Apoio                     

  

 

 

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 oficiais nesta data. 
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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 Oficia l 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. 
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Joaz Oliveira Mendes da silva 

PREFEITO 

 
Djalma de Sales 

VICE-PREFEITO 

 
Maria Mércia de Brito Ferreira 

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, 

FINANÇAS E INFORMAÇÕES 
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