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SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
  
PORTARIA 007/2015     Extremoz/RN, 15 de Dezembro de 2015  
   
  
A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ, no exercício de suas atribuições,   
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Designar a servidora Maria Obelaide de Moura, inscrita sob matricula nº 105368, para assumir a Coordenação da Regulação 
de Exames e Consultas de Média e Alta Complexidade.  
  
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.  

  
 Veruska de Souza Fonseca  

Secretária Municipal de Saúde  
 

LICITAÇÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZRN 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2015-SRP 

O pregoeiro da prefeitura municipal de Extremoz/RN, torna público que fará realizar no dia 07 de janeiro ás 08:00 horas, a 

licitação/pregão presencial para registro de preço nº 039/2015, objetivando é  a Contratação de empresa especializada para locação 

de IMPRESSORAS, incluindo-se o fornecimento de acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis (toner ou cartucho, cilindro, 

bandeja), assistência técnica/manutenção (incluindo mão de obra, peças e componentes), exceto papel.  O edital está disponível na 

cpl endereço: rua cap. José da penha, s/n, Extremoz/RN, horário de 08:30 às 12:30h. PREGOEIRO - HELTON LUIZ DA SILVA DIAS. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

A comissão de licitação da prefeitura municipal de Extremoz, torna público a quantos passa interessar que a licitação cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia – para executar os serviços de reforma e ampliação das escolas 
municipais Ricardo Afonso, Sergio O. Aguiar E Isaias Lopes, ambas no município de Extremoz/RN, referente à tomada de preço  n° 
010/2015, com sessão pública realizada em 26 de novembro de 2015 , foi declarado deserto uma vez que não acudiram 
interessados presentes,diante disso a comissão comunica que esta  realizando um segundo chamamento para o respectivo objeto 
com  a nova sessão 2ª chamada  de abertura para recebimento das propostas de preço e da documentação de habilitação realizar-
se-á  no dia 17 de dezembro de 2015, as 08:00min. Extremoz/RN, 30 de novembro de 2015. Helton Luiz da Silva Dias- Presidente. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
A comissão de licitação da prefeitura municipal de Extremoz, torna público a quantos passa interessar que a licitação cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia – para executar os serviços de reforma e ampliação das escolas 
municipais Ricardo Afonso, Sergio O. Aguiar E Isaias Lopes, ambas no município de Extremoz/RN, referente à tomada de preço  n° 
010/2015, com sessão pública realizada em 26 de novembro de 2015 , foi declarado deserto uma vez que não acudiram 
interessados presentes,diante disso a comissão comunica que esta  realizando um segundo chamamento para o respectivo objeto 
com  a nova sessão 2ª chamada  de abertura para recebimento das propostas de preço e da documentação de habilitação realizar-
se-á  no dia 17 de dezembro de 2015, as 08:00min. Extremoz/RN, 30 de novembro de 2015. Helton Luiz da Silva Dias- Presidente. 
 

 
 
 
 
 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: ANTÔNIO LISBOA GAMELEIRA 

 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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