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SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÃO 

Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro – Extremoz – 
RN 

CNPJ 08.204.497/0001-71 – Telefone: (84) 3279-4912 
E-mail: sempafextremoz@hotmail.com 

PORTARIA Nº 003/2015 – SMPAFI 

  O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E INFORMAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE EXTREMOZ/ RN, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, com fundamento no Art.11°, inciso I, 
II, IV da Lei Orgânica e com fulcro na Lei 557/2009, Art. 17°, 
XII e Carta Magna no Art. 37, caput. 

  CONSIDERANDO: 
 

 Que a eficiência no setor público não pode ser 
buscada sem concomitante atendimento de 
outros princípios inscritos no Art. 37 da 
Constituição, que regem a Administração 
Publica direta e indireta de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Assim, e preciso 
observar os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade 
da isonomia e razoabilidade, este ultimo, 
implícito no texto constitucional. 

 Que não podemos fugir das amarras da Lei, a 
pretexto de buscar agilidade e eficiência, na 
coisa publica só o que a lei autoriza, com a 
transparência que a sociedade clama; 

 Que para existência de um vínculo, se faz 
necessário comprovar a freqüência mensal da 
quantidade de horas que o servidor foi 
aprovado em concurso. 

RESOLVE: 

Art. 1º - O Secretário de Planejamento 
Administração, Finanças e Informação, determina a Gerente 
de Recursos Humanos, que só proceda com o pagamento 
dos servidores que encontram-se cedidos a órgãos federais, 
estaduais e municipais, sindicatos... etc, com a 
comprovação da sua freqüência mensal. 

 Art. 2º - Que sejam notificados pelo Gerente de 
Recursos Humanos todos que estejam albergados, se a 
freqüência não vier, será considerado falta e o servidor está 
obrigado a comprovar a quantidade de horas para qual, em 
carga horária ele foi albergado pelo concurso público. 
 
 Art. 3º - Passados 30 (trinta) dias, se não for 
confirmada a freqüência, deverá ser emitida, certidão pela 
Gerente de Recursos Humanos para que, com fulcro na lei 

822/2015, art. 17, IV, o Secretário ultime as providencias 
que a matéria requer. 
 
 Art. 4º - Para salvaguardar o dinheiro público, está 
obrigado sim, todo servidor a comprovar a sua freqüência 
em função da qual fica autorizado o seu pagamento. 
Existem direitos e deveres que estão albergados pelo 
Regime Jurídico do Servidor, Lei 305/1997, art. 182, e pelo  
do Art. 37 da Constituição Federal. 
 
 Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogada as disposições em contrario. 
 
 
  Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se.  

Extremoz,  20 de maio de 2015. 
 

Antônio Lisboa Gameleira 
Secretario Municipal de Planejamento, Administração e 

Finanças. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 002/2015  
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Planejamento 
Administração, Finanças e Informação. 
ASSUNTO: CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS 
APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO (Edital n°. 
002/2015). 

 
DESPACHO DE CONTINUIDADE 

    
 Volta a esta Secretaria o processo Administrativo n°. 
02/2015, com a juntada de parecer ofertado pela 
Excelentíssima Doutora Adriana Cavalcanti Magalhães, 
Procuradora Geral do Município de Extremoz, parecer este, 
em 3 (três) laudas. 
  
DECISÃO: 
 
     Baixo diligência para em até 24hs (vinte e quatro 
horas), ouvir o Controlador do Município, a respeito da 
matéria. 
 
 Em ato contínuo, venha o processo a este 
secretário para a conclusão final do referido processo. 
   
Assim decido, 

Extremoz,  21 de maio de 2015. 

 

Antônio Lisboa Gameleira 
Secretario Municipal de Planejamento, e Finanças. 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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LICITAÇÃO 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
 
A comissão permanente de licitações da prefeitura 
municipal de Extremoz/RN, torna público extrato de contrato 
CARTA CONVITE Nº 0001/2015. Objeto: contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia para 
executar os serviços de extensão de rede de 
microdrenagem da bacia do hospital maternidade presidente 
café filho, no município de extremoz/rn Licitante: MIRAGE 
CONSTRUCÕES E SERVICOS LTDA foi vencedor com 
proposta no valor global de R$ 143.286,41 (Cento e 
Quarenta e Três Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e 
Quarenta e Um Centavos). Vigência: até 27 de junho de 
2015. a comissão informa ainda que o processo licitatório 
está disponível na sala da cpl, endereço cap. José da 
penha, s/n, centro – Extremoz/RN, horário de 08:30hs às 
12:30hs. Helton Luiz da silva dias – presidente cpl. 
 
A comissão permanente de licitações da prefeitura 
municipal de Extremoz/RN, torna público extrato de contrato 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015. Objeto: aquisição 
parcelada de fardamentos, kits escolar, camisetas e bolsas 
para prefeitura municipal de extremoz/rn Licitante: FOX 
PRODUÇÕES E SERVIÇOES LDTA-ME foi a vencedora do 
lote (B), no valor global de R$ 100.620,00 (cem mil 
seiscentos e vinte reais); MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 
SILVA-ME foi a vencedora dos lotes (A), (C) e (D), no valor 
total global de 598.795,00 ( quinhetos e noventa e oito mil 
setecentos e noventa e cinco reais) Vigência: até 31 de 
dezembro de 2015. a comissão informa ainda que o 
processo licitatório está disponível na sala da cpl, endereço 
cap. José da penha, s/n, centro – Extremoz/RN, horário de 
08:30hs às 12:30hs. Helton Luiz da silva dias – presidente 
cpl. 
 
A comissão permanente de licitações da prefeitura 
municipal de Extremoz/RN, torna público extrato de contrato 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015. Objeto: contratação 
de empresa especializada para executar ações de 
educação em saúde ambiental no município de extremoz/rn. 
Licitante: NDS NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, com o valor de R$ 302.820,00 ( Trezentos e Dois 
Mil, Oitocentos e vinte Reais) foi a vencedora; Vigência: até 
27 de outubro de 2015. a comissão informa ainda que o 
processo licitatório está disponível na sala da cpl, endereço 
cap. José da penha, s/n, centro – Extremoz/RN, horário de 
08:30hs às 12:30hs. Helton Luiz da silva dias – presidente 
cpl. 
 
A comissão permanente de licitações da prefeitura 
municipal de Extremoz/RN, torna público extrato de contrato 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015. Objeto: aquisição 
parcelada de grama sintética e grama esmeralda no 
município de Extremoz/rn. Licitante: LYRA 

AGROPÉCUARIA LTDA-ME, com o valor de R$ 24.000,00( 
vinte e quatro mil) foi a vencedora; Vigência: até 06 de maio 
de 2016. a comissão informa ainda que o processo licitatório 
está disponível na sala da cpl, endereço cap. José da 
penha, s/n, centro – Extremoz/RN, horário de 08:30hs às 
12:30hs.  
 
Helton Luiz da silva dias – presidente cpl. 
 
 A comissão permanente de licitações da prefeitura 

municipal de Extremoz/RN, torna público extrato de contrato 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015. Objeto: aquisição 

parcelada de material de construção no município de 

extremoz/rn. Licitante: JOSÉ ALBERTO DE SOUZA 

MACIEL, foi vencedora dos lotes (a),(d),(e),(f),(g),(h) e (i) , 

no valor total global de R$ 2.224.500,00 ( dois milhões 

duzentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais). ZADYR 

FELIPE -ME foi a vencedora do lote (B) e (C), no valor total 

global de R$ 271.9000,00 (duzentos e setenta e um mil e 

novecentos reais) Vigência: até 31 de dezembro de 2015. a 

comissão informa ainda que o processo licitatório está 

disponível na sala da cpl, endereço cap. José da penha, s/n, 

centro – Extremoz/RN, horário de 08:30hs às 12:30hs.  

Helton Luiz da silva dias – presidente cpl. 

A comissão permanente de licitações da prefeitura 
municipal de Extremoz/RN, torna público extrato de contrato 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015. Objeto: contratação 
de empresa especializada manutenção preventiva e 
corretiva com reposição de peças de equipamentos da 
secretaria municipal de saúde no município de extremoz/rn. 
Licitante: E.R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS 
LTDA-ME, com o valor total de R$ 69.600,00( sessenta e 
nove mil reais) foi a vencedora; Vigência: até 31 de 
dezembro de 2015. a comissão informa ainda que o 
processo licitatório está disponível na sala da cpl, endereço 
cap. José da penha, s/n, centro – Extremoz/RN, horário de 
08:30hs às 12:30hs. 
 
 Helton Luiz da silva dias – presidente cpl. 
 
A comissão permanente de licitações da prefeitura 
municipal de Extremoz/RN, torna público extrato de contrato 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015. Objeto: contrato de 
aquisição parcelada de água mineral, através da prefeitura 
municipal de extremoz/. Licitante:INAMAR INDUSTRIA DE 
AGUA MINERAL LTDA-EPP, com o valor total de R$ 
59.9000,00( cinqüenta e nove mil e novecentos reais) foi a 
vencedora; Vigência: até 31 de dezembro de 2015. a 
comissão informa ainda que o processo licitatório está 
disponível na sala da cpl, endereço cap. José da penha, s/n, 
centro – Extremoz/RN, horário de 08:30hs às 12:30hs.  
 
Helton Luiz da Silva Dias – presidente cpl. 
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