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Diário Oficial Do Município De Extremoz 
Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ANO IV – Nº 933 – EXTREMOZ/RN, QUARTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2014  

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

 
 

Circula as terças, quartas, quintas e sextas, ou em edições especiais

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇO Nº 016/2014 
 

Objeto aquisição parcelada de material esportivo. 
Homologo pelo presente termo, para que surta os seus efeitos 
legais, o julgamento da comissão, referente a licitação na 
modalidade de pregão presencial para sistema de registro de 
preço nº. 016/2014 em favor da empresa: M BARBOSA 
COMÉRCIO LTDA, CNPJ/MF: 07.612.031/0001-42, vencedora 
no valor global de: R$.59.900,00 (cinqüenta e nove mil e 
novecentos reais) Extremoz, 13 de agosto de 2014. 
 
 KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO - PREFEITO 
MUNICIPAL 

 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz/RN – CEP 

- 59575-000 
Telefone: (84) 3279-4912 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO  N° 014/ 2014  
 
INTERESSADO (a):   Servidores da Prefeitura Municipal de 
Extremoz, conforme relação abaixo: 
REFERENTE:             Adicional por tempo de serviço.  
AUTUADO:   Em 07 de Agosto de 2014 
PARTE CONCEDENTE: Município de Extremoz 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ, SR. ANTONIO LISBOA GAMELEIRA, determina 
a Gerente de Recursos Humanos, Jucielly Oliveira dos Santos 
que a partir de junho de 2014 implante em folha de pagamento 
o adicional por tempo de serviço ao servidor que completa 25 
anos de efetivo exercício no serviço municipal , como preceitua 
a Lei 305/1997 Art. 152º seção VI. De acordo  a relação dos 
servidores abaixo relacionados. 
 

ORDEM NOME ADMISSÃO 
      

1 
ALBANISA ANASTACIO DA 
SILVA 01/10/1988 

2 
CARLOS JOSE PENHA DE 
ARAUJO 29/04/1987 

3 
EDNA CARNEIRO DOS 
SANTOS 10/09/1986 

4 
FRANCISCA AGOSTINHO DA 
SILVA 21/08/1987 

5 
FRANSSINETE VICENTE DA S 
FERREIRA 01/01/1983 

6 GILSON BEZERRA DA SILVA 19/05/1987 

7 
IZABEL CRISTINA BORBA DA 
SILVA 02/01/1984 

8 JOAO DAMASIO SEVERO DA 01/01/1989 

COSTA 
9 KATIA MARIA DE SOUZA 11/06/1987 

10 LINDALVA CANDIDA DE BRITO 28/10/1987 
11 MARIA APARECIDA DE SOUZA 02/01/1983 

12 
MARIA BERNADETE R DA 
SILVA 10/11/1987 

13 MARIA DA PAZ FERREIRA 30/04/1987 

14 
MARIA DAS GRACAS 
OLIVEIRA DE BRITO 25/02/1986 

 
15 

MARIA DE FATIMA FELIX DE 
FREITAS 05/01/1989 

16 
MARIA DO CARMO DA SILVA 
TEIXEIRA 21/02/1986 

17 
MARIA DO CARMO PAULA DE 
MORAIS 13/05/1986 

18 MARIA EUZAMAR TEIXEIRA 01/01/1982 
19 MARIA IVANDE LIRA 03/06/1986 

20 
MARIA LUCIA BORBA DA 
SILVA 30/04/1985 

21 MARIA MILCA BATISTA 02/05/1983 
22 MARIA NALVA DA SILVA 01/03/1984 

23 
MARIA OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO 08/02/1989 

24 MARTA DO VALE OLIVEIRA 13/07/1987 

25 
RITA FELISBERTO DE 
OLIVEIRA 25/07/1987 

26 
RONALDO JOSE GALVAO 
RIBEIRO 01/01/1979 

27 ROSINETE DA SILVA 01/12/1984 

28 
SELMA GONCALVES 
FABRICIO 12/04/1988 

29 
SILVANEIDE BATISTA DE 
MOURA 08/04/1985 

30 
SUELY BEZERRA DOS 
SANTOS 01/07/1984 

 
Extremoz, 07 de Agosto de 2014 

 
Antônio Lisboa Gameleira 

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 

Rua Capitão José da Penha, s/n - CENTRO - Telefone (84)3279-2466 
C.G.C. (M F) 08.204.497/0001-71 

 
 
PORTARIA Nº 004/2014 
 
 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO URBANO DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, no uso 
das competências que lhe conferem a Lei Orgânica do 
Município de Extremoz, promulgada em 03 de abril de 1990, 
art. 11, I, II e IV e a Lei Complementar nº 557, de 30 de 
dezembro de 2009, art. 27, e 
 
 
Considerando o ordenamento dos serviços de transporte 
público; 
 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Diário Oficial do Município de Extremoz, ano IV, Edição nº 933, quarta-feira,13 de agosto de 2014. 

 

 
 
 

Rua Capitão José da Penha, s/n. Centro – Extremoz/RN. CEP:59575-000. CNPJ: 08.204.497/0001-71                                                      
E-mail:diariodeextremoz@gmail.com              Disponível em www.extremoz.rn.gov.br  

 
 

 

2 2 

Considerando o disposto no artigo 2º da Lei 776 de 25 de 
junho de 2014; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º ESTABELECER nova padronização visual aos Táxis do 
Município.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As concessões que peticionarem 
alvará de circulação, a partir da publicação dessa portaria, 
deverão encontrar-se nos padrões estabelecidos no artigo 2º.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Excetuando-se os casos previsto 
no Art. 2º, parágrafo único, as concessões regularizadas terão 
90 dias para se adequarem a padronização especificada no 
Caput do Art. 2º, podendo o prazo ser prorrogado por igual 
período.  
 
Art. 2º Fica definido a cor do veículo em BRANCA, podendo 
ser pintado ou envelopado, com faixa lateral, na altura mediana 
do veículo, em cor verde contendo  na porta dianteira 
identificação da concessão (TAXI 000), na porta traseira a 
identificação do município (Extremoz – RN)  assim como o 
Brasão do município situado na lateral da traseira do veículo, 
conforme figura a baixo:   
 

 
 
Parágrafo Único – Os veículos regularizados que não possuem 
cor BRANCA, terão o prazo de 36 meses para se adequar a 
padronização.  
 
Art. 3º A sistematização e logística de implantação da 
padronização ficará a cargo da entidade representativa de 
classe: Cooperativa dos Trabalhadores e Motoristas de Táxi da 
Região Metropolitana Norte – UNITAXI. 
 
 Parágrafo Único – A entidade terá apenas função 
organizacional no que concerne a sistematização de 
implantação da padronização, independente do concessionário 
possuir vincula para com a cooperativa.   
 
Art. 4º Esta Portaria Entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN, em 08 de agosto de 
2014. 

 
  

Antônio Lisboa Gameleira 
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 

 

LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2014 

 
O pregoeiro da prefeitura municipal de Extremoz, torna público 
que fará realizar no dia 25 de agosto de 2014  ás 08:00 horas a 

licitação/pregão presencial para registro de preços nº 
022/2014, objetivando aquisição parcelada de material 
permanente. o pregoeiro informa ainda que o edital está 
disponível na cpl endereço: rua cap. José da penha, s/n. centro 
- Extremoz/RN. no horário de 08:30 às 12:30horas - 
diariamente. 
 

PREGOEIRO - HELTON LUIZ DA SILVA DIAS 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014 

 
 

A prefeitura municipal do Extremoz/RN, por intermédio da 
secretaria municipal de saúde, através da comissão 
permanente de licitação instituída pela portaria n° 035/2013– 
avisa, a todos os interessados, que estará realizando no 
período de 12/08/2014 a 12/09/2014 das 08h00min ás 
12h30min, na sede da prefeitura, reunião para o recebimento 
de credenciamento da chamada pública nº 002/2014 para 
contratação de consultas médicas especializadas em 
oftalmologia nas seguintes especialidades: consulta de 
refração, tonometria por olho, mapeamento de retina por 
olho, cons.pro.de nível superior na atenção especial, adm. 
médica na atenção especialidade por paciente, no 
município de Extremoz/RN. o edital completo juntamente com 
seus anexos, poderá ser consultado e obtido a partir desta 
data, em horário de expediente deste município, ou seja, de 
08h00min às 12h30min, na sala da comissão permanente de 
licitação, rua cap. José da penha, s/n – centro - Extremoz/RN 
 

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 objetivando a contratação de empresa especializada 
em serviços de engenharia – para executar os serviços de 
construção do centro de referencia especializado de 
assistência social-creas, no município de Extremoz/RN, 
município de Extremoz, referente à tomada de preço  n° 
006/2014, com sessão pública realizada em 05 de Agosto  de 
2014 , 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 01 de Setembro de 2014, as 
10:00min. Extremoz/RN, 13 de Agosto de 2014.  
 

Helton Luiz da Silva Dias- Pregoeiro. 
 

 

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;  
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• 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 17 horas da véspera 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 subseqüente;  
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o 
equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
• A reclamação quanto a 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: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 COMISSÃO. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
DIRETORA GERALDO DOM: GILMARA DA SILVA COSTA  
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