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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 II – Nº 276 – EXTREMOZ/RN, SEXTA- FEIRA, 01 DE ABRIL DE 2011  

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

 
 

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

 

PODER EXECUTIVO          

 
INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
HOSPEDAGEM 

 
São partes neste instrumento: 
I . Na qualidade de CONTRATANTE: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ –, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF sob o nr. 08.204.497/0001-71, com sede 
à Rua. Cap. José da Penha, s/n, Centro, Extremoz /RN, CEP: 
59.575-000, telefone de contato: 3279-4912. 
 
 
II. Na qualidade de CONTRATADA: 
 
INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 
com sede na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do 
Norte, na Rua Romualdo Galvão, n. 1436A, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nr. 07.387.503/0001-00 
 
 

Toda pessoa devidamente nomeada e qualificada no 
Termo de Adesão anexo a este instrumento que, após ciência 
inequívoca do conteúdo deste, faça uso dos serviços ora 
ofertados pela CONTRATADA. 

 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de 

Direito, as partes têm entre si, justo e acertado o presente 
Instrumento Particular de Contrato, mediante as seguintes 
cláusulas e condições que, mutuamente aceitam e outorgam, 
a saber: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
 O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços 
de hospedagem (gravação dos arquivos digitais em diretório 
específico), bem como o acesso de qualquer internauta, de 
qualquer ponto da internet mundial a esses arquivos usando o 
protocolo HTTP. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DO SERVIÇO DE 
HOSPEDAGEM 
 
 A CONTRATADA põe a disposição do CONTRATANTE o 
seguinte pacote de hospedagem, a saber: 
 

Plataforma Linux    Interjato WEB II light   

 Linguagens    HTML, PHP   

 Domínio Virtual    2   

 Espaço em Disco    500MB   

 Transferência Mensal    7GB   

 Contas de Email    65   

 Banco de Dados MySQL    Sim   

 Banco de Dados PostgreSQL    -  

 Gerenciamento on-line B.D.    -  

 Webmail    Sim   

 Painel de Controle    Sim   

 Estatísticas de acesso    Sim   

 Suporte 24h    Sim   

 Págs de erro configuráveis    -  

 Alias ilimitado    -  

 Ativação    Grátis   
 
 
 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEFINIÇÕES 
 
 
 Os termos abaixo indicados, usados ao longo do presente 
contrato, deverão ter os seguintes significados, quais sejam: 
 
 GIGABYTES - Gbytes, unidade de medida de quantidade de 
informação digital (1 Gbyte = 1024 megabytes - 1 Byte=8 bits); 
 
 INTERNET - Rede mundial de computadores; 
 
 PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO PREVISÍVEIS: Fatos 
supervenientes e imprevisíveis que não poderiam ser evitados 
pela PROVEDORA em nenhuma hipótese; 
 
 SPAM - É o envio de mensagens eletrônicas não solicitadas, 
geralmente contendo propagandas, anúncios, ofertas, etc., 
para milhares de endereços na internet; 
 
 TRÁFEGO - Todo o fluxo de informações na INTERNET 
gera o que chamamos de tráfego. O que "baixamos" da 
INTERNET (Download) ou enviamos através dela (Upload). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS CONTRATADOS 
 
  
 Pela remuneração dos serviços ora contratados, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, valor em moeda 
corrente nacional, de acordo com o serviço contrato nos 
termos do presente instrumento. Os valores do serviço serão 
de R$ 61,00 (sessenta e hum reais) ao mês. 
 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento pela utilização do 
serviço contratado será realizado na forma escolhida pelo 
CONTRATANTE dentre as oferecidas pela CONTRATADA. 
 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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 PARÁGRAFO SEGUNDO: Será cobrado do 
CONTRATANTE o valor de mês em curso, mais a proporção 
dos dias utilizados no mês anterior a partir da data da ativação 
do serviço ora contratado, independente da forma de 
pagamento escolhida. 
 
 PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONTRATANTE declara 
saber e concorda que o não pagamento no prazo máximo de 
30 (trinta) dias após a entrega do relatório resumo acarretará 
na remoção do site e todo seu conteúdo, porém a 
CONTRATADA se compromete em entregar todos os dados 
do site (arquivos e bancos de dados) em forma de backup, 
atualizado, em CD-R e/ou DVD-R. 
 
 PARÁGRAFO QUARTO: O tráfego mensal é limitado de 
acordo com o pacote de hospedagem ora contratado. A título 
da remuneração pelo tráfego excedente será cobrada uma 
taxa de excesso de tráfego de R$ 15,00 (quinze reais) por 
cada gigabyte ultrapassado, contudo a CONTRATADA 
entregará relatório de excedente conforme Parágrafo Primeiro 
da Cláusula Primeira. 
 
 PARÁGRAFO QUINTO: No caso de não recebimento do 
aviso de cobrança, por e-mail ou boleto físico, até 5 (cinco) 
dias antes do vencimento, deverá a CONTRATANTE informar 
à CONTRATADA para emissão de segunda via e possíveis 
ajustes da data de vencimento; sob pena de sujeitar-se aos 
efeitos do atraso.   
 
 PARÁGRAFO SEXTO: Qualquer solicitação formal do 
CONTRATANTE ou da CONTRATADA para redefinição dos 
serviços profissionais, que impliquem em qualquer alteração 
no pagamento estipulado, deverá ser formalizada por escrito, 
por sistemas on-line ou por e-mail; no caso deste último, com 
a devida confirmação de recebimento.   
 
 PARÁGRAFO SÉTIMO: Os valores previstos neste contrato 
serão reajustados na menor periodicidade permitida em lei, no 
caso, anualmente, em conformidade com a variação 
acumulada no período do IGPM-FGV.  
 

PARÁGRAFO OITAVO: O descumprimento, pelo 
CONTRATANTE, das condições de pagamento estabelecidas, 
acarretará aplicação de multa contratual no valor de 2% (dois 
por cento) sobre a quantia em atraso, além de juros de mora 
na ordem de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia.  
 
  

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL 
 
 O presente contrato tem duração de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura, sendo renovado, por igual 
período, com a concordância das partes, a qual se fará por 
escrito, até 30 dias antes do vencimento do prazo contratual. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 
OFERECIDOS 
 

Os serviços ora contratados estarão disponíveis ao 
CONTRATANTE durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, podendo haver interrupções ou 
suspensões de natureza técnica e profissional, hipóteses em 
que haverá  informação prévia ao CONTRATANTE por parte 
da CONTRATADA. 
 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO: O serviço oferecido pela 
CONTRATADA poderá, ainda, ser interrompido ou suspenso 
em virtude da ocorrência de problemas técnicos e não 
previsíveis, hipóteses em que a CONTRATADA estará isenta 
de quaisquer responsabilidades, quando se tratar de caso 
fortuito ou força maior. 
  
 PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de haver interrupção 
do serviço, que acarrete num aproveitamento inferior a 98% 

(noventa e nove por cento) no período de um mês, em virtude 
de interrupções e suspensões não programadas, a 
CONTRATADA fornecerá desconto proporcional ao tempo em 
que o serviço ficou desativado, excluídas as hipóteses em que 
as interrupções e suspensões não se derem por culpa da 
CONTRATADA. 
 
 PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA deverá 
informar à CONTRATANTE com 3 (três) dias de antecedência 
sobre as interrupções necessárias para ajustes técnicos ou 
manutenção, sendo: 
 
 a. A interrupção necessária para manutenção será 

realizada num período não superior a 04 (quatro) 
horas, entre 00:00 às 06:00 e/ou 22:00 às 00:00 
horas. Salvo em casos excepcionais ou de urgência. 

 
  
CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS E PENALIDADES 
 
 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO: O descumprimento, pelo 
CONTRATANTE, das condições de pagamento estabelecidas, 
acarretará aplicação de multa contratual no valor de 2% (dois 
por cento) sobre a quantia em atraso, além de juros de mora 
na ordem de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia. 
 
 PARÁGRAFO SEGUNDO: O não cumprimento por parte da 
CONTRATADA em manter o "site" no ar durante 99,5% do 
tempo, acarretará nas sanções: 
 

a. A CONTRATANTE ficará dispensada do 
pagamento de uma mensalidade seguinte 
proporcional ao tempo que o serviço ficou 
desativado. 

 
b. A CONTRATADA não concederá o abono em 

caso de falha na conexão (LINK) fornecida por 
empresa fornecedora responsável por este 
serviço, sem culpa da CONTRATADA; 

 
c. Falhas de programação do "site" de 

responsabilidade da CONTRATANTE; 
 

d. Excluem-se da garantia as interrupções 
necessárias para ajustes técnicos ou 
manutenção por parte da CONTRATANTE. 

 
e. Salvo na ocorrência de problemas técnicos 

não previsíveis. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

a. Enviar à CONTRATANTE os documentos de 
cobrança relativos à prestação de serviços com 5 
(cinco) dias de antecedência da data do seu 
vencimento, ou tomar as providências compatíveis 
em adequação à forma de pagamento escolhida 
pelo CONTRATANTE dentre as oferecidas pela 
CONTRATADA. 
 
c. Agir com probidade e boa-fé na continuidade da 
relação contratual objetivando a materialização de 
vantagens para ambas às partes na fruição dos 
deveres e direitos constantes no presente 
instrumento, bem como os previstos na legislação 
civil. 
 
d. A CONTRATADA não é responsável pelos 
serviços prestados pela FAPESP ou pela INTERNIC 
em relação aos nomes de domínio. Domínios 
desativados ou sem resposta, são de única e 
exclusiva responsabilidade dos órgãos competentes 
responsáveis pela administração dos mesmos. 
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e. Prestar os serviços descritos na cláusula primeira 
de forma eficiente e responsável, informando a 
CONTRATANTE sobre quaisquer problemas que 
possam advir deste serviço. 

  
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATANTE 
 
 São obrigações do CONTRATANTE, oriundas do presente 
instrumento: 
 

a. Não divulgar, na forma de textos, sons ou 
imagens que estimulem ou façam apologia do uso 
de drogas ilegais, uso da violência, ou ensinem 
métodos de fabricação de armas e explosivos. 
 
b. Não utilizar a Internet para transmitir e ou divulgar 
material que caracterize pornografia, racismo ou 
qualquer tipo de atividade que venha a violar a 
legislação pátria. 
 
c. O CONTRATANTE declara saber que não poderá 
publicar ou manter no diretório programas, textos, 
código-fonte, roteiros, receitas, enfim, qualquer 
arquivo digital que atente contra a segurança dos 
sistemas e computadores da CONTRATADA, de 
outros usuários ou internautas, sejam eles clientes 
da CONTRATADA ou não. Incluem-se neste artigo 
quaisquer tipos de vírus, vermes (worms), cavalos-
de-tróia (trojans), programas para ataque, 
prejudiciais acesso remoto não autorizado. 
 
d. O CONTRATANTE também declara e sabe que 
deverá providenciar, manter e atualizar em seus 
próprios equipamentos e sistemas uma cópia de 
segurança de todo o conteúdo do diretório, não 
tirando também a responsabilidade da 
CONTRATADA em fazer o mesmo. 
 
e. Assumir inteira responsabilidade pelas 
informações, dados ou comunicações que 
disponibilizar através dos serviços utilizados. 
 
f. Respeitar as leis de direito autoral e de 
propriedade intelectual. 
 
g. O CONTRATANTE não poderá fazer spam em 
nossos servidores, assim como inserir o e-mail para 
respostas do spam. 
 
h. Usufruir os serviços prestados pela 
CONTRATADA na conformidade do uso regular e 
de boa-fé. 
 
i. Abster-se, em especial atenção, de condutas 
lesivas aos direitos e interesses das crianças e 
adolescentes, sobretudo, no que se refere a 
apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou 
publicar fotografias ou imagens com pornografia ou 
cenas de sexo explícito envolvendo criança ou 
adolescente através das vias de comunicação ora 
ofertadas, ou seja, a rede mundial de computadores 
ou internet, pois constituirá clara e contundente ação 
contrária ao interesse social e empresarial da 
CONTRATADA que poderá, em caráter instantâneo, 
rescindir o contrato e encaminhar competente 
noticia criminis (informação a cerca de conduta 
criminosa, nos termos do Código de Processo Penal 
Brasileiro e do art. 241 da Lei nr. 8.069/90) ao 
Ministério Público Federal. 
 
j. Efetuar o pagamento das obrigações pecuniárias 
respectivas aos serviços prestados pela 
CONTRATADA, observando o prazo máximo de 30 
(trinta) dias após a entrega do relatório resumo. 

 
l. Não divulgar propaganda ou anunciar produtos e 
serviços através de correio eletrônico, salvo nos 
casos de prévia e expressa anuência dos 
destinatários quanto a este tipo de conteúdo. 
 
m. Não divulgar, em sua página privativa, material 
que esteja em desacordo com a legislação vigente 
e/ou aos usos e costumes. 
 
n. Agir com probidade e boa-fé na continuidade da 
relação contratual, objetivando a materialização de 
vantagens para ambas às partes na fruição dos 
deveres e direitos constantes no presente 
instrumento, bem como os previstos na legislação 
civil. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Na ocorrência dos fatos não 
desejados e mencionados nas alíneas 
supramencionadas, a CONTRATADA não se 
responsabilizará pelas perdas e danos de qualquer 
natureza, causados direta ou indiretamente a 
terceiros, pela má utilização dos serviços. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
IMOTIVADA: Este contrato poderá ser rescindido por 
qualquer das partes, a qualquer tempo, bastando apenas 
prévia notificação por escrito à outra, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, em cujo prazo as partes estarão 
obrigadas ao acerto de contas. 
 
 I - No decorrer do período de 30 (trinta) dias, as 

partes acertarão todas as eventuais pendências 
decorrentes do contrato, devendo o 
CONTRATANTE pagar inteiramente à 
CONTRATADA os serviços prestados durante este 
lapso, se o prazo da notificação para a rescisão 
coincidir com o mês contratual, ou 
proporcionalmente, se forem prestados serviços 
durante alguns dias que excedam o mês contratual 
já pago. 

 
 PARÁGRAFO SEGUNDO - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
MOTIVADA: O presente contrato poderá ser rescindido nas 
hipóteses a seguir discriminadas: 
 

a) No caso do descumprimento dos termos e 
condições do presente contrato, por qualquer uma 
das partes; 

b) Se a parte inadimplente ou culpada, notificada para 
sanar a irregularidade, não o fizer no prazo de 10 
(dez) dias, contado da notificação: 

c) No caso de uso inadequado dos serviços, assim 
considerado aquele que acarrete prejuízos à 
CONTRATANTE, ou quaisquer terceiros, e/ou que 
esteja em desacordo com a legislação vigente; 

d)  Na hipótese da CONTRATADA descumprir com 
quaisquer das obrigações assumidas no corpo deste 
instrumento contratual ou prestar os serviços aqui 
definidos de forma inadequada; 

e) Nas demais possibilidades previstas neste termo 
contratual. 

f) No caso de concordata, falência e insolvência de 
qualquer uma das partes ora contratantes assim 
decretados judicialmente; 

g) No caso de força maior ou caso fortuito.  
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DOS 
SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS POR TERCEIROS 
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 PARÁGRAFO PRIMEIRO: Uma vez que o servidor a ser 
utilizado para a hospedagem do "site" poderá ser 
compartilhada, para garantir o bom funcionamento do servidor 
impedindo que problemas advindos de outros "sites" 
instalados no mesmo servidor prejudiquem a CONTRATANTE 
e os demais usuários, fica autorizada a CONTRATADA a: 
 
 a) Alterar a configuração do servidor quando 

necessário ao seu bom funcionamento, respeitando 
os horários estipulados para manutenção pela 
CONTRATANTE e; 

 
 b) Habilitar ou desabilitar comandos que 

comprometam o bom funcionamento do servidor. 
 
 
 PARÁGRAFO SEGUNDO: Declara neste ato a 
CONTRATADA para ciência da CONTRATANTE, que tal 
antivírus não representa uma proteção integral, podendo 
sempre existir vírus desconhecidos e/ou falhas do programa 
antivírus.  
 
 PARÁGRAFO TERCEIRO: A disponibilidade do serviço ora 
contratado poderá eventualmente estar condicionada à 
prestação de serviços de responsabilidade de terceiros, 
hipóteses em que a CONTRATADA não poderá ser 
responsabilizada por perdas e danos causados pela 
CONTRATANTE advindos de alguma manutenção ou 
atualização por parte da mesma. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS 
 
 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA reserva-se o 
direito de suspender ou alterar, a seu exclusivo critério, 
qualquer benefício concedido ao CONTRATANTE, por mera 
liberalidade, mediante informação prévia com 72 (setenta e 
duas) horas de antecedência. 
 
 PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA deverá dispor 
de ampliações de softwares, tráfego e espaço utilizado, para 
eventuais ampliações do "site". Neste caso, nos termos legais 
será feita proposta pela CONTRATADA para esses serviços 
adicionais e realizado um aditivo neste contrato. 
 
 PARÁGRAFO TERCEIRO: Os casos omissos neste contrato 
serão dirimidos à luz da legislação e dos usos e costumes em 
vigor. 
 
 PARÁGRAFO QUARTO: A tolerância das partes a qualquer 
infração às obrigações ora pactuadas não implicará em 
renúncia, novação ou alteração dos termos do presente 
contrato. 
 
 PARÁGRAFO QUINTO: Os direitos e obrigações 
decorrentes do presente contrato não poderão ser, de 
qualquer forma, cedidos ou transferidos por qualquer das 
partes a terceiros estranhos à presente avença. 
 
 PARÁGRAFO SEXTO: Constitui prova de aceitação das 
condições contratuais a ocorrência de qualquer um dos 
seguintes fatos: 
 a) assinatura do contrato; 
 
 b) a utilização do serviço após regular recebimento 

dos termos do contrato respectivo; 
 
 c) efetivo pagamento pelo serviço prestado pela 

CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 

As partes elegem de comum acordo o foro da Comarca da 
Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir 
quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, por 
mais privilegiado que outro possa ser. 
 
 E, por estarem justas e contratadas, as partes concordam 
plenamente com o presente contrato e seu respectivo anexo, 
surtindo o mesmo, os seus jurídicos e legais efeitos. 
 
Natal, 01 de __abril___de 2011 

 
Klauss Francisco Torquato Rêgo 

Prefeito 
(CONTRATANTE) 

 
Erich Matos Rodrigues 

Diretor Geral – INTERJATO SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

(CONTRATADA) 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA DE EXTREMOZ 
GABINETE DO PREFEITO 

 
   PORTARIA Nº 039/2011 – GP 

 

 

                          O PREFEITO  DE EXTREMOZ, ESTADO DO 

RIO GRANDE NORTE, no uso de suas atribuições que lhe 

são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Artigo 10, da 

Lei Orgânica do Município, 

          

 CONSIDERANDO: 

  A aplicação do principio da publicidade, o que 

determina a Lei Orgânica do Município, com fulcro no art.18 V, 

§  2º, 42-B e IV. 
 

  A eficiência no setor público não pode ser 

buscada sem o concomitante atendimento de outros princípios 

inscritos no art. 37 da Constituição, que regem a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos 

poderes da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Assim, é preciso observar os princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade 

e razoabilidade, este último, implícito no texto constitucional. 

                        Que não podemos fugir das amarras da Lei, a 

pretexto de buscar agilidade e eficiência, na coisa pública só o 

que a lei autoriza, com a  transparência que  a sociedade  

clama. 

                        Tendo tomado conhecimento da reportagem 

veiculada na Inter Tv Cabugi, no programa RN Comunidade 

no dia 31 de março de 2011. 

              

                       RESOLVE: 

 

Art. 1º  Determinar a Secretaria de 

Planejamento, Administração e Finanças do Município que 

abra processo administrativo notificando a empresa para 

responder aos fatos narrados na reportagem veiculada pela 

Inter Tv Cabugi no dia 31 de março de 2011; 
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Art. 2° Que seja disponibilizado até dois ônibus escolares de 

acordo com a demanda das necessidades para atender o 

transporte dos universitários que já era feito pelo município, 

tendo em vista a surpresa da denúncia veiculada que não era 

de conhecimento da edilidade pública municipal; 

 

 Art. 3° Que a Assessoria de Imprensa do Município proceda 

com os trâmites de finalização junto a direção de reportagem 

do veículo de comunicação, resolvendo definitivamente os 

fatos narrados e posicionando-os da solução definitiva do 

problema; 

Art. 4º Esta  portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrario. 

                      Extremoz, em 31 de março de 2011. 

Klauss Francisco Torquato Rêgo 
PREFEITO  
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ATO ORDINATÓRIO N° 002/2011 - SMPAF 

 
 O Secretário Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças do Município de Extremoz/RN, no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas, com 
fundamento no Artigo 11°, Inciso I,II,IV da Lei Orgânica. 
 
CONSIDERANDO: 
 
  
  A aplicação do principio da publicidade, o que 
determina a Lei Orgânica do Município, com fulcro no art.18 V, 

§  2º, 42-B e IV. 
 

 
 
RESOLVE: 
 

 
Com fulcro na Portaria 039/2011 GP, 

cumprindo o que determinou o artigo 1°, notifico a Empresa 
Terceirize Limpeza Urbana e Locação Ltda. CNPJ n° 
04.236.007/0001-68, para que no prazo de 10 (dez) dias, a 
partir da ciência do presente Ato, confortar o Município de 
Extremoz, com os elementos de veracidade no tocante ao 
inteiro teor dos fatos narrados na reportagem veiculada pela 
Inter TV Cabugi no dia 31 de março de 2011.  
 

Fica concedido por esse Ato o direito da 
ampla defesa e do contraditório, que será analisado o mérito 
na apreciação do devido processo legal da instrução do feito, 
ocasionando a autuação ou arquivamento de acordo com os 
elementos apresentados que servirão de convencimento para 
decidir a matéria. 
 
 
Extremoz, em 01 de abril de 2011. 
 
 
 

Antônio Lisboa Gameleira 
Secretário de Planejamento Administração e Finanças 
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