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Diário Oficial 

Nº 1685 - ANO VIII QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO 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 

 
AVISO DE RESULTADO DE CHAMADA PÚBLICA - Nº 001/2018 

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: Chamada Pública nº 001/2018 objetivando: aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento a Lei nº. 11.947/2009 e Resolução FNDE/CD nº 
26/2013, que teve como capacitado e melhor proposta as associações: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E 
BENEFICIENTE MARIA AMÉLIA GOMES – APBMAG – CNPJ: 12.926.297/0001-08, foi vencedora para os 
itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 16 e para associação ASSOPROVE ASSOCIAÇÃO 
DOS PRODUTORES DO VALE DO EXTREMOZ – CNPJ: 08.080.648/0001-27, para os itens 05, 13, 14  e 
15, ficando os itens 05 e 13, momento em que a comissão decide dividir as quantidades igualitária para os 
itens empatados. 
Extremoz/RN, 19 de março de 2018. 
 
Cícero Antônio Bezerra Junior 
Pregoeiro – PME/RN 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 024/2018 

Município: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 11.362.487/0001-79. 
Fornecedor: CRM COMERCIAL LTDA - ME – CNPJ: 04.679.119/0001-93. 
Objeto: aquisição de peças diversas, destinado ao raio x do hospital municipal maternidade pres. Café 
Filho do município de Extremoz/RN. 
Valor R$ 7.281,90 (Sete mil duzentos e oitenta e um reais e noventa centavos). 
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, II. 
Vigência: 30 (Trinta) dias. 
Pela Município: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 11.362.487/0001-
79 – Ângela Cristina Nascimento Braz Paiva – GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Pelo Fornecedor: CRM COMERCIAL LTDA - ME – CNPJ: 04.679.119/0001-93.  
Extremoz/RN, 21 de março de 2018. 
 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2018 
 
Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71. 
Fornecedor: ARGUS ASSESSORIA E EVENTOS DE TURISMO LTDA – CNPJ: 13.505.964/0001-33. 
Objeto: pagamento de taxa de participação do município de Extremoz/RN na 4ª FEMPTUR (feira dos 
municípios e produtos turísticos do RN) e 9º fórum de turismo do RN, que ocorrerão paralelamente 
nos dias 23 e 24 de março de 2018, sendo stand de 04 x 04, 16 (dezesseis) M2, no centro de 
convenções de Natal/RN. 
Valor Mensal R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais). 
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 25, Caput. 
Vigência: 30 (trinta) dias. 
Pela Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71 – JOAZ OLIVEIRA MENDES 
DA SILVA – CPF: 061.242.554-13 – PREFEITO MUNICIPAL 
Pelo Fornecedor: ARGUS ASSESSORIA E EVENTOS DE TURISMO LTDA – CNPJ: 13.505.964/0001-33. 
Extremoz/RN, 20 de março de 2018. 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2018 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 
 

ATO DE ADJUDICAÇÃO 
  De acordo com os atos da comissão de Licitação e o que fundamenta a Lei nº. 8.666/93 e 
legislação complementar e ainda de conformidade com o resultado do presente certame, ADJUDICO, o 
presente evento que teve como vencedora a empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEFICIENTE 
MARIA AMÉLIA GOMES – APBMAG – CNPJ: 12.926.297/0001-08, foi vencedora para os itens 01, 02, 03, 
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 16 e para associação ASSOPROVE ASSOCIAÇÃO DOS 
PRODUTORES DO VALE DO EXTREMOZ – CNPJ: 08.080.648/0001-27, para os itens 05, 13, 14  e 15, 
ficando os itens 05 e 13, momento em que a comissão decide dividir as quantidades igualitária para os itens 
empatados. Dê-se ciência e cumpra-se. 
Extremoz/RN, 20 de março de 2018. 

 
Cícero Antônio Bezerra Junior 

PRESIDENTE CPL 
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN 

 
Amires Daniella Sales de Oliveira 

Membro 
 

Cecilia Matias do Nascimento 
Membro 

 
PORTARIA Nº 009/2018 – PR 

 
  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 557/2009, 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 a servidora ECLESIA FERREIRA DE FARIAS, matrícula 18, para exercer a 

função de Gestor do Contrato n°. 003/2018, decorrente do processo com protocolo nº. 050/2017, celebrado 
com a empresa FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO 
RN - FUCERN, inscrita no CNPJ n°. 02.852.277/0001-78, que trata da prestação de serviço de Coleta e 
Análise Laboratoriais da Água fornecida pelo SAAE aos seus usuários, com o fito de aferir o padrão de 
potabilidade para consumo humano, bem como garantir o controle de qualidade, nos termos da Portaria nº 
2.914/2011 do Ministério da Saúde, durante sua vigência (14/02/2019) 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; 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
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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 ISMAR ALONCO, matrícula n°. 24, 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, 21 de março de 2018. 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 
PORTARIA Nº 010/2018 – PR 

 
  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 MANOEL FERREIRA GOMES JÚNIOR, matrícula 20, para 

exercer a função de Gestor do Contrato n°. 004/2018, decorrente do processo com protocolo nº. 006/2018, 
celebrado com a empresa J3A SOLUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n°. 18.146.900/0001-07, que trata 
da aquisição de forma parcelada de Bobinas Térmicas Personalizadas, com o fito de atender as 
necessidades do SAAE/ EXTREMOZ, durante sua vigência (06/03/2019) 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 a servidora, TAISE SOARES PEREIRA, matrícula n°. 46, 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. 
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  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, 21 de março de 2018. 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 
ADENDO MODIFICADOR AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2018 

 
   A Pregoeira do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, nomeada pela Portaria nº. 037/2017 
– DRP/SAAE, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados, em especial, as empresas 
que retiraram o instrumento convocatório do Pregão Presencial n°. 004/2018, cujo objeto é o Registro de 
Preços para Eventual Aquisição de Bombas Centrífugas e Mangotes, que equivocadamente foi invertida a 
média mercadológica dos itens 02 e 04 no Termo de Referência – Anexo I.  
 
 Portanto, eis a média mercadológica correta dos itens:  
 
 

ITEM DISCRININAÇÃO UNID QUANT 
MÉDIA 

UNITÁRIA 
R$ 

1 

Motobomba a Diesel BD 717 E - Centrífuga - 
Motor de 13 CV - Altura Manométrica Máxima 66 
MCA - 3 x 3 Polegadas - Partida Elétrica Tipo de 
Combustível Diesel Sucção (mm) 3Recalque 
3Número de Rotores 1 Tipo de Rotor Fechado. 
Altura Manométrica Máxima (MCA) 66Vazão 
Máxima (m³/h) 37,5 Sucção Máxima (m) 7. 
Outros Carcaça em ferro fundido e rotor em 
alumínio Peso (kg) 83Motor (cv) 13,0 Diâmetro 
de rotores (mm) 180 Capacidade do Tanque (l) 
10,0, similar a Branco.  

Unid. 04 

 
 

6.660,02 
 
 

2 Mangote 4 Polegadas de 50 mts. Unid. 05 4.510,33 

3 Mangote 3 Polegadas de 50 mts. Unid. 05 2.728,67 

4 Mangote 2 Polegadas de 50 mts. Unid. 05 1.189,17 

 
 
  Desta feita, considerando que a adequação acima não altera a descrição dos itens a serem cotados 
pelas empresas interessadas, a data da sessão de abertura do Pregão Presencial n°. 004/2018, 
permanecerá para o dia 28 de março de 2018, 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.  
 
  Natal/RN, 21 de março de 2018. 
 
 

RENATA THAIS S. DOS SANTOS REIS 
Pregoeira - SAAE-Extremoz/RN 
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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.  

 

A DIREÇÃO 
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