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Diário Oficial 

Nº 1730 - ANO VIII QUARTA-FEIRA, 30 DE MAIO 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 

 
DECRETO Nº 006/2018.  

 
Decreta ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da 
Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do 
Município de Extremoz/RN.  

 
 O Prefeito Constitucional de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 10, da Lei Orgânica do Município de Extremoz, e;  
CONSIDERANDO o Feriado Nacional de Corpus Christi comemorado no dia 31 de maio de 2018, 

Quinta-Feira 
 

DECRETA:  
Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta, 

Autárquica e Fundacional de Extremoz, no dia 01 de junho de 2018, Sexta-Feira, excetuando-se aquelas 
atividades que sejam consideradas essenciais.  

Art. 2º - Que seja enviado cópia do presente decreto aos poderes Legislativo e Judiciário, Ministério 
Público, assim como dado conhecimento a toda população com a sua publicação no diário oficial do município.  

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se, cumpra-se, arquive-se.  
Prefeitura de Extremoz, 30 de maio de 2018. 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Constitucional 

 

LEI Nº 940/2018 
 

 
Institui a política municipal de desenvolvimento da agricultura e 
dá outras providências. 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA, Prefeito Municipal de Extremoz/RN, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso IV, do art. 10, da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º - Fica instituída a Política Municipal de Desenvolvimento da Agricultura - PMDA, aplicada no âmbito do 
município de Extremoz/RN, pelo Poder Executivo Municipal, cujos objetivos são:  
I - Objetivo Geral: fomentar e incentivar a agricultura no município como forma de diversificação de atividade 
econômica integrada e sustentável, aumentando a geração de emprego e renda, melhorando a qualidade de 
vida dos agricultores familiares;  
 
II - Objetivos Específicos: 
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a) criação do centro de apoio ao produtor rural; 
b) promover e estimular as atividades agrícolas, a produção agrícola, agropecuária, de piscicultura, de 

apicultura através da organização dos núcleos de produção nas comunidades; 
c) gerar trabalho e renda; 
d) instituir a política municipal de aquisição de alimentos da agricultura familiar; 
e) diversificar de forma direta a oferta de alimentos oriundos da agricultura familiar na merenda das 

escolas, creches, programas sociais e repartições do município; 
f) promover atividades de capacitação na área de agricultura (cursos, seminários, missões técnicas 

visando a capacitação e difusão tecnologias agrícolas sustentáveis, tardes de campo, etc.) 
g) auxiliar a aquisição de mudas certificadas pelo Ministério da Agricultura; 
h) subsidiar a aquisição de insumos e embalagens; 
i) buscar a agregação de valor aos produtos através do incentivo a pequenas agroindústrias familiares; 
j) apoiar a comercialização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar; 
 
k) apoio ao desenvolvimento das agroindústrias que utilizem parte da matéria prima produzidas no 

próprio município; 
l) instituir compensação financeira, em razão de restrições econômicas decorrentes de norma 

ambiental aos agricultores que explorem áreas rurais em regime de economia familiar, cujas glebas 
possuem área de preservação permanente APP, Reserva Legal e Remanescentes florestais; 

m) incentivar a prática da agricultura orgânica; 
n) fortalecer a agricultura como atividade econômica sustentável; e, 
o) incentivar a aplicação de boas práticas agrícolas.  

 
Parágrafo único. O Poder Público Municipal poderá firmar parcerias e convênios com demais órgãos 
governamentais ou não governamentais, que visem à adoção das seguintes medidas, dentre outras: 
I - criação de canal de comunicação para troca de informações agrícolas e qualificação do trabalhador rural; 
II - desenvolvimento do cooperativismo e associativismo rural; 
III - apoio à iniciativa de comercialização direta entre agricultores familiares e consumidores; 
IV - incentivo ao desenvolvimento do turismo rural; 
V - promoção da inclusão social do trabalhador agrícola e redução das desigualdades sociais; 
VI - criação de incentivos fiscais para as empresas adquirirem produtos do agricultor extremozense.  
 
Art. 2º. A PMDA tem como diretriz o estimulo à organização de núcleos de produção nas comunidades rurais 
e a aquisição de alimentos produzidos e/ou beneficiados pelos agricultores, agricultores familiares, se 
aplicando também as ações de segurança alimentar e nutricional desenvolvidas com famílias em estado de 
vulnerabilidade social, devidamente cadastradas pelo setor competente no município. 
 
§1°. Os produtos amparados pela Política Municipal de Desenvolvimento da Agricultura - PMDA são: carnes 
frescas ou beneficiadas e/ou processadas (carne de sol, defumados, linguiças, etc.), ovos, peixes frescos 
beneficiados e/ou processados (filé, etc.), leite de vaca ou de cabra in natura beneficiado e/ou processado 
(iogurte, coalhada, manteigas, queijos, requeijão, doces caseiros, de caldas e de cortes), frutas em unidade 
ou beneficiada e/ou processada (polpa de frutas para sucos, doces caseiros, de caldas e de cortes), farinhas, 
mel de abelha, hortaliças, verduras, legumes e raízes, ou outros produtos não mencionados neste parágrafo. 
 
§2°. Fica estabelecido que os produtos amparados por esta Lei, não podem obter o uso de agrotóxicos para 
sua produção e conservação, nem produtos químicos. 

 
§3°. Os alimentos adquiridos pela política mencionada no caput do artigo anterior são para: o abastecimento 
do estoque alimentar das escolas do município para inclusão no cardápio da merenda escolar; o 
abastecimento do estoque alimentar dos estabelecimentos, autarquias, empresas públicas, unidades de 
saúde e outros próprios municipais e atendimento da demanda de alimentos das famílias alcançadas pelas 
ações de segurança alimentar e nutricional. 
 
Art. 3°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado para providenciar logística para armazenamento e/ou 
processamento dos produtos amparados pela Política Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura 
Familiar através da organização de centros de distribuição ou equipar espaços públicos existentes com 
equipamentos de conservação de armazenamento. 
 
Art. 4º. É autorizada a edição de normas regulamentares que se fizerem necessárias para a realização das 
medidas dispostas no artigo anterior. 
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Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessárias. 

 
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Extremoz / RN 07 de maio de 2018 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 
Lei nº 941/2018 
 
 
 

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) PARA A ADEQUAÇÃO À POLÍTICA 
NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA, Prefeito Municipal de Extremoz/RN, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso IV, do art. 10, da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 
Art. 1º. Passam a integrar as atribuições do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), com 

base nas disposições previstas na Lei Federal nº. 11.445, de 5 de janeiro de 2007 – a qual estabelece as 
diretrizes nacionais para o saneamento básico -,  as atividades próprias da gestão e da prestação dos 
serviços de manejo de resíduos sólidos, no âmbito do município de Extremoz. 

 
Art. 2º. O Art. 2º, caput e incisos da Lei nº. 90 de 31 de março de 1978 passam a vigorar com a 

seguinte redação, ficando acrescidos os incisos do VI ao IX: 
 

“Art. 2º. O SAAE exercerá a sua ação em todo o município de Extremoz, 
competindo-lhe com exclusividade, quando do abastecimento de água potável, e 
subsidiariamente à competência, quando relativamente ao esgotamento sanitário e 
ao manejo de resíduos sólidos: 
 
I – estudar, projetar e executar diretamente ou mediante contrato com organizações 
especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção ampliação 
ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos; 
 
II – atuar, como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios 
firmados entre o Município e os órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos 
e obras de construção, ampliação ou remodelação dos serviços públicos de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e manejo de resíduos 
sólidos; 
 
III – operar, manter, conservar e explorar diretamente os serviços de abastecimento 
de água potável, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos; 
 
IV - lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas e preços dos serviços de abastecimento 
de água potável, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos e as taxas de 
contribuição de melhoria que incidirem sobre os terrenos beneficiados com tais 
serviços; 
 
V - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, 
inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, 
observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água;  
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VI – Implantar sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema 
Nacional de Informações em Saneamento, abrangendo as áreas de abastecimento 
de água potável, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos; 
 
VII exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e manejo de resíduos 
sólidos, compatíveis com as leis gerais e especiais.  
 
VIII - promover ações objetivando a implementação dos serviços de abastecimento 
de água potável, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, nas 
localidades do município, conforme tecnologia apropriada ao saneamento rural.  
 
IX - fomentar ações e regulamentar as atividades de apoio às cooperativas e outras 
entidades que trabalham com materiais recicláveis. ” 

 
 

Art. 3º. Fica acrescida a alínea i, além das já existentes, no art. 5º da Lei nº. 90 de 31 de março 
de 1978: 

 
“i) da prestação de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 
sólidos.” 

 
 

Art. 4º. O caput do art. 9 da Lei nº. 90 de 31 de março de 1978 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 9. É vedado ao SAAE conceder isenção ou redução de taxas ou tarifas 
cobradas pela prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e manejo de resíduos sólidos, exceto os caso previstos em Lei.” 

 
Art. 5º. Fica o Município de Extremoz autorizado a adequar a estrutura organizacional do SAAE 

e a criar, por meio de lei, os cargos públicos necessários à execução das atividades do manejo de resíduos 
sólidos, fixando as respectivas remunerações. 

 
Parágrafo Único: O Município de Extremoz cederá ao SAAE, os servidores municipais que 

atualmente desempenham suas funções no manejo de resíduos sólidos, sem ônus para a Autarquia. 
 
Art. 6º. Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do Município de Extremoz 

autorizado a celebrar convênios, termos de cooperação técnica e documentos congêneres, com a finalidade 
de desenvolver as ações que lhe são atinentes, em especial as previstas nesta Lei e na Lei Federal nº. 
11.445, a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.  

 
Art. 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta do orçamento do 

SAAE vigente, suplementado se necessário e das transferências do tesouro municipal. 
 
Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
 

Extremoz/RN, 07 de maio de 2018. 
 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

Prefeito de Extremoz 

 

 

LEI Nº 942 / 2018 
INSTITUI A CONTRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO ESPONTÂNEO, 
A SER DESTINADA ÀS ENTIDADES PÚBLICAS SEM FINS 
LUCRATIVOS. 
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JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA, Prefeito Municipal de Extremoz/RN, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso IV, do art. 10, da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 
Art. 1º Institui a CONTRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO ESPONTÂNEO, a serem realizadas por usuários do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE deste município em favor das entidades socioassistenciais 
conforme preconiza resolução 14/2014 publicada no Diário Oficial da União Nº 92 de 16 de maio de 2014; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A contribuição mensal dos usuários dos serviços do SAAE Extremoz será 
de qualquer valor acima de R$ 2,00 (dois reais), que serão repassados diretamente as entidades 
socioassistenciais deste município. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Os contribuintes voluntários devem manifestar-se expressamente, através 
de formulários próprios fornecidos pelas entidades públicas sem fins lucrativos que o usuário decidir 
contribuir voluntariamente. 

Art. 2º Serão contribuintes todos aqueles que sejam proprietários, possuidores ou detentores de 
domínio útil de imóveis em Extremoz, tanto pessoa física ou jurídica desde que se manifestem conforme 
consta no parágrafo segundo do artigo 1º. 

Art. 3º Fica proibido o uso de funcionários da prefeitura, do SAAE ou de qualquer outra repartição 
pública do município de Extremoz em horário de expediente ou usar o nome da prefeitura e/ou outra 
repartição pública para proceder o cadastramento de qualquer munícipe.  

PARAGRAFO PRIMEIRO: Cada entidade pública sem fins lucrativos é responsável para proceder o 
cadastro dos doadores espontâneos por meio do formulário por ela fornecido, o mesmo deve ser timbrado e 
devidamente preenchido por voluntários da entidade beneficiada, deve ser entregue ao setor responsável no 
SAAE; 

PARAGRAFO SEGUNDO: O formulário poderá ser retirado na sede da entidade escolhida pelo doador 
por qualquer munícipe, desde que, preenchido, assinado tanto pelo doador como por um responsável da 
entidade beneficiada e entregue ao Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Extremoz, atualmente localizado 
na rua Antônio Cabral de Brito, 208 – Centro – Extremoz. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Os proprietários, possuidores ou detentores de domínio útil de imóveis em 
Extremoz que aderirem a contribuição espontânea, estará livre para a qualquer momento retirar sua 
contribuição. O mesmo terá que informar a entidade receptora de suas doações, a data em que deixará de 
fazer as doações, bem como a empresa de Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Extremoz sem onerar 
em nada para os envolvidos, quando então o SAAE deixará de recolher e obviamente fazer o repasse. 

Art. 4º Fica o Serviço Autónomo de Água e Esgoto – SAAE autorizado a receber os valores relativos a 
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA repassando diretamente a entidade escolhida pelo doador;  

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os recursos deverão ser repassados integralmente para as entidades 
escolhidas pelos doadores até o quinto dia útil do mês subsequente ao pagamento devendo ser divulgados 
no rodapé das contas de água e esgoto a data do repasse para entidade escolhida. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Em caso do usuário não pagar a conta do mês vigente, automaticamente 
exime o SAAE de fazer o repasse do referido valor. 

Art. 5º Ao ser aprovado pela Câmara dos Vereadores e sancionado pelo chefe do poder executivo, fica 
o SAAE responsável para fazer constar nas contas de água e esgoto, o informe da lei e seu número e como 
proceder para aderir a CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA. O mesmo tem 60 dias, a contar da data em que a 
lei for sancionada pelo chefe do executivo municipal. 

PARAGRAFO ÚNICO: A entidade escolhida após a lei ser sancionada pelo chefe do executivo terá 
liberdade de proceder com o cadastramento. 

Art. 6°. As entidades beneficiadas deverão prestar contas semestralmente a Prefeitura Municipal e a 
Câmara Municipal de Extremoz bem como divulgar por pelo menos um meio de comunicação disponível na 
cidade para fins de conhecimento de seus doadores, órgãos fiscalizadores e quem mais se interessar. 

PARAGRAFO ÚNICO: O não cumprimento deste artigo ou qualquer outro, torna a entidade inapta a se 
beneficiar desta lei, mesmo havendo interesses por parte dos munícipes. 

Art. 7°. Esta lei terá como objetivo:  
a) Viabilizar a prestação de serviços pelas relevantes entidades públicas sem fins lucrativos; 
b) O desenvolvimento de uma consciência cidadã. 
Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações próprias 

consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. 
Art. 9° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Extremoz / RN 07 de maio de 2018 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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* PORTARIA Nº 425/2018 – GP *Republicado por incorreção 

 
Designar servidores para Comissão Permanente de Licitação 
e dá outras providências.  
 

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, e 

CONSIDERANDO a necessidade da realização de procedimentos licitatórios para a regular 
manutenção dos serviços das diversas unidades administrativas deste município, 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1 - Designar a senhora SANDRA GERVAISE DE ARAÚJO, inscrito no Ministério da Fazenda 
Sob o N.º 444.684.584-53, ocupante do cargo de Pregoeira, a Sra. AMIRES DANIELLA SALES DE 
OLIVEIRA, inscrita no Ministério da Fazenda Sob o N.º 032.056.854-74, ocupante do cargo de diretora como 
membro, a Sra. CECÍLIA MATIAS DO NASCIMENTO, inscrita no Ministério da Fazenda Sob o N.º 
523.346.514-00 ocupante do cargo de professora como membro, a Sra. FRANCISCA ROSÂNGELA 
RIBEIRO MONTEIRO, inscrita no Ministério da Fazenda Sob o Nº 039.492.844-00, ocupante do cargo de 
comissionado de Secretária Adjunta do Gabinete Civil como Suplente e a Sra. JÚLIA LARYSSA VIRGOLINO 
PERÔNICO, inscrita no Ministério da Fazenda Sob o Nº 010.337.014-59, ocupante do cargo de comissionado 
de Secretária Adjunta Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações como Suplente, 
todos da Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura Municipal. 

Art.  2 – A Comissão acima nomeada tem poderes para dirigir todos os procedimentos licitatórios no 
âmbito do Poder Executivo Municipal durante o exercício de 2018, elaborando editais, atas, pareceres, 
emitindo julgamentos e promovendo diligências necessárias ao bom andamento dos procedimentos 
licitatórios desencadeados. 
             Art. 3 – O mandato da Comissão ora nomeada tem vigência de 04 de maio a 31 de dezembro de 
2018, retroagindo os seus efeitos ao dia 04 de maio de 2018. 

 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 24 de maio de 2018. 

 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 
*PORTARIA Nº 426/2018 – GP * Republicado por incorreção 
 

Designar servidores como Pregoeiro e Equipe de Apoio do 
Município e dá outras providências.  
 

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, e 

CONSIDERANDO a necessidade da realização de procedimentos licitatórios tipo pregão para a 
regular manutenção dos serviços e aquisições das diversas unidades administrativas deste município, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1 - Designar a senhora SANDRA GERVAISE DE ARAÚJO, inscrito no Ministério da Fazenda 

Sob o N.º 039.363.474-41, ocupante do cargo de Pregoeiro Oficial, a Sr. AMIRES DANIELLA SALES DE 
OLIVEIRA, inscrita no Ministério da Fazenda Sob o N.º 032.056.854-74, ocupante do cargo de diretora e a 
Sra. CECÍLIA MATIAS DO NASCIMENTO, inscrita no Ministério da Fazenda Sob o N.º 523.346.514-00 
ocupante do cargo de professora, a Sra. FRANCISCA ROSÂNGELA RIBEIRO MONTEIRO, inscrita no 
Ministério da Fazenda Sob o Nº 039.492.844-00, ocupante do cargo de comissionado de Secretária Adjunta 
do Gabinete Civil e a Sra. JÚLIA LARYSSA VIRGOLINO PERÔNICO, inscrita no Ministério da Fazenda Sob 
o Nº 010.337.014-59, ocupante do cargo de comissionado de Secretária Adjunta Municipal de Planejamento, 
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Administração, Finanças e Informações como, ambas como equipe de apoio do pregoeiro deste Poder 
executivo Municipal. 

Art. 2 – O mandato do Pregoeiro e equipe de apoio tem vigência de 02 de maio a 31 de dezembro de 
2018, retroagindo os seus efeitos ao dia 04 de maio de 2018. 

 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 24 de maio de 2018. 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 21/2018 

 
O Município de Extremoz/RN, através de sua Pregoeira oficial, torna público o Ato de Homologação da 
licitação acima epigrafada – Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE EXTREMOZ.. Empresas Vencedoras CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA - 
EPP- CNPJ: 15.160.493/0001-02, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 22, 24, 27, 43, 63 ; totalizando o valor de 
R$ 6.225,00 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais). JOÃO HELDER BEZERRA SOARES- CNPJ: 
27.626.128/0001-11 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 4, 7, 8, 19, 20, 21, 26, 29, 31, 33, 37, 38, 40, 41, 46, 
54, 57, 59, 60, 61, 62 ; totalizando o valor de R$ 20.789,00 (vinte mil, setecentos e oitenta e nove reais). 
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME- CNPJ: 11.886.312/0001-60 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 
3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 30, 32, 36, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 64 ; 
totalizando o valor de R$ 33.860,40 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos). Fica 
Assim a presente licitação HOMOLOGADA. 
Extremoz/RN, em 28 de maio de 2018. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 21/2018 

 
O Município de Extremoz/RN, através de sua pregoeira oficial, torna público o resultado da licitação acima 
epigrafada – Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
EXTREMOZ.. Empresas Vencedoras CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA - EPP- CNPJ: 
15.160.493/0001-02, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 22, 24, 27, 43, 63 ; totalizando o valor de R$ 6.225,00 
(seis mil, duzentos e vinte e cinco reais). JOÃO HELDER BEZERRA SOARES- CNPJ: 27.626.128/0001-
11 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 4, 7, 8, 19, 20, 21, 26, 29, 31, 33, 37, 38, 40, 41, 46, 54, 57, 59, 60, 
61, 62 ; totalizando o valor de R$ 20.789,00 (vinte mil, setecentos e oitenta e nove reais). MARIA DE 
FATIMA ARAUJO SILVA - ME- CNPJ: 11.886.312/0001-60 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3, 5, 6, 9, 
10, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 30, 32, 36, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 64 ; totalizando o 
valor de R$ 33.860,40 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos). 
Extremoz/RN, em 28 de maio de 2018 
 

Sandra Gervaise de Araújo 
Pregoeira 

 

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 21/2018 

 
O Município de Extremoz/RN, através de sua Pregoeira oficial, torna público o Ato de Adjudicação da 
licitação acima epigrafada – Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE EXTREMOZ.. Empresas Vencedoras CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA - 
EPP- CNPJ: 15.160.493/0001-02, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 22, 24, 27, 43, 63 ; totalizando o valor de 
R$ 6.225,00 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais). JOÃO HELDER BEZERRA SOARES- CNPJ: 
27.626.128/0001-11 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 4, 7, 8, 19, 20, 21, 26, 29, 31, 33, 37, 38, 40, 41, 46, 
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54, 57, 59, 60, 61, 62 ; totalizando o valor de R$ 20.789,00 (vinte mil, setecentos e oitenta e nove reais). 
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME- CNPJ: 11.886.312/0001-60 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 
3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 30, 32, 36, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 64 ; 
totalizando o valor de R$ 33.860,40 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos). 
Fica Assim a presente licitação ADJUDICADA. 
Extremoz/RN, em 28 de maio de 2018. 

 
Sandra Gervaise de Araújo 

Pregoeira 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PODER LEGISLATIVO 

 

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 

 
 
Portaria 058/2018 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ, no uso de suas atribuições legais, consoante 
permissibilidade do inciso XIX do artigo 30 e artigo 201, do Regimento Interno, 
RESOLVE: 
 
Art. 01º. Fica estabelecido ponto facultativo para todos os servidores da Câmara Municipal de Extremoz no 
dia 01 de junho de 2018 (Sexta-Feira), razão pela qual não haverá expediente ao público. 
 
Art. 02º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
Extremoz/RN, 30 de maio de 2018. 
 

Vereador: FÁBIO VICENTE DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de 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 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  
DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.EXTREMOZ.RN.GOV.BR/DOM DE SEGUNDA À SEXTA, OU EM EDIÇÕES ESPECIAIS. 
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