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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 V – Nº 1054 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2015  

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

 
 

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

PODER EXECUTIVO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
GABINETE DO PREFEITO 

 
PORTARIA Nº 070/2014 - GP 

   
  O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei 
Orgânica do Municipal.  
  
                               RESOLVE:  
   Art. 1º - Fica nomeada em caráter efetivo, para ocupar o 
cargo de Cirurgião Dentista, em virtude de haver sido aprovado 
(a) em concurso público, a pessoa nomeada: 

 
RANIERY SOARES CAMARA 
 

  Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Retroagindo seus efeitos ao dia 01 de abril de 2014. 
 
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
  
  Gabinete do Prefeito de Extremoz,  30 de abril de 2014.  
  

KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
PREFEITO 

 
TERMO DE POSSE 

 
 No dia 01 do mês de abril de 

2014, compareceu perante a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças do Município de 
Extremoz/ RN, RANIERY SOARES CAMARA, brasileiro (a), 
casado (a), inscrito (a) no Registro Geral sob o número 
1.502.588 SSP/ RN e CPF/ número 87.451.310.400, CTPS 
número 30.788, série 00013/RN, residente na Rua Manoel 
Palhano,1621, Centro, Ceara Mirim/RN, nomeado (a) através 
da Portaria 070/2014 – GP, de 30 de abril de 2014, para 
ocupar o cargo de Cirurgião Dentista, ficando lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, o/a qual apresentou todos os 
documentos necessários a completude de seu ato de 
provimento, e inclusive de inspeção médica, comprometendo-
se na oportunidade, a exercer as funções inerentes ao cargo 
direcionado ao bem estar da coletividade, não se descurando 
dos poderes/ deveres que lhes forem atribuídos além da estrita 
obediência aos princípios informadores da atividade 
administrativa, ficando ciente ainda que terá o prazo 
irrevogável de trinta dias para apresentar a repartição de 
origem e entrar no exercício do cargo, quando restará perfeito 
e acabado o ato de investidura. 
    E para constar, eu, Jucielly Oliveira dos Santos, 
(       ), Gerente de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal 
de Planejamento, Administração e Finanças, lavrei o presente 
termo que vai assinado por mim, pelo empossado e pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

RANIERY SOARES CAMARA  
Empossado (a) 

 
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO REGO 

Prefeito 

LICITAÇÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015 

A prefeitura municipal do Extremoz/RN, por intermédio da 

secretaria municipal de educação e cultura, através da 

comissão permanente de licitação– avisa, a todos os 

interessados, que estará realizando no período de 31/03/2015 

a 30/04/2015 das 08h30min ás 12h30min, na sede da 

prefeitura, reunião para o recebimento de habilitação e 

proposta comercial da chamada pública nº 001/2015 para 

aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e 

empreendedor familiar rural para atender as escolas da 

rede pública municipal, durante o ano letivo 2015, 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. 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 

A prefeitura municipal do Extremoz/RN, por intermédio da 

secretaria municipal de planejamento,administração e 

finanças, através da comissão permanente de licitação– 

avisa, a todos os interessados, que estará realizando no 

período de 31/03/2015 a 27/04/2015 das 08h30min ás 

12h30min, na sede da prefeitura, reunião para o recebimento 

de habilitação e proposta comercial da chamada pública nº 

002/2015 para Contratação de escritório de advocacia para 

prestação de serviços a prefeitura municipal de 

Extremoz/RN,  na área de cobrança e execução de 

créditos, seja de natureza fiscal ou qualquer outra, a qual 

poderá ser implementada pelas vias extrajudicial e judicial. 

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. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015 

O pregoeiro da prefeitura municipal de Extremoz, torna público 

que fará realizar no dia 14 de abril de 2015, às 08:00 horas, a 

licitação/pregão presencial n°012/2015, cujo o objetivo é 

aquisição parcelada de materiais de construções. 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. 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015 

O pregoeiro da prefeitura municipal de Extremoz, torna público 

que fará realizar no dia 14 de abril de 2015, às 13:00 horas, a 

licitação/pregão presencial n°013/2015, cujo o objetivo  é a 

contratação de empresa especializada manutenção preventiva 

e corretiva com reposição de peças de equipamentos da 

secretaria municipal de saúde. 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. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015 

O pregoeiro da prefeitura municipal de Extremoz/RN, torna 

público que fará realizar no dia 15 de abril ás 08:00 horas, a 

licitação/pregão presencial nº 014/2015, objetivando 

contratação de empresa do ramo de cooperativa médica, com 

profissionais da área médica, para prestarem serviços no 

pronto atendimento do município de Extremoz/RN em regime 

de plantão. 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. 

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2015 

A comissão permanente de licitações da prefeitura municipal 

de Extremoz/RN, torna público o resultado do julgamento da 

documentação de habilitação da licitação concorrência pública 

nº01/2015, cujo o objeto é a execução de obras de 

implantação do sistema de esgotamento sanitário de Extremoz, 

com execução de estação de tratamento de efluentes. 

Empresas habilitadas:  

CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/MF, 

sob o nº 05.219.643/0001-44; FJ CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP. CNPJ/MF, sob o nº 

07.484.203/0001-40 e CONSTRUTORA GALVAO MARINHO 

LTDA CNPJ/MF sob o nº:12.647.038/0001-30 

 

 

 

Empresas inabilitadas: 

CONSBRASIL – CONSTRUTOR BRASIL LTDA CNPJ/MF: 

03.086.586/0001-47 por descumprimento dos itens 4.2, 6.2.7.5, 

6.3.9,6.3.9.2 e  6.3.10  do instrumento convocatório e a 

empresa  IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA. CNPJ/MF, sob o nº 06.176.355/0001-12 por 

descumprimento do item 6.2.7.5 do instrumento convocatório. 

A comissão informa ainda que caso não haja interposição de 

recurso, será aberto as propostas de preços para o dia 09 de 

abril de 2015, às 08:00 horas na sala de reuniões de licitações 

sede da prefeitura municipal de Extremoz/RN. o processo 

licitatório está disponível diariamente, endereço cap. José da 

penha, s/n, centro – Extremoz/RN, nos horários de 08:30 às 

12:30 horas. HELTON LUIZ DA SILVA DIAS -PRESIDENTE 

DA CPL. 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 

PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA. 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA  DE INSTALAÇÃO 
E OPERAÇÃO 

A Paiva Empreendimentos Ltda, CNPJ 70.307.111/0001-20, 
torna público que está requerendo a Prefeitura Municipal de 
Extremoz - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo/ SEMUR, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA  DE 
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO – LIO para o empreendimento 
denominado LOTEAMENTO PORTAL DO SOL, localizado na 
RN – 160, BOCA DA ILHA,, Extremoz/ RN. 

  

PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA. 

 
    

 
 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
 
 
 
 
 

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 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ- EXPEDIENTE 
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