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Diário Oficial 
Nº 2168 -  ANO X SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

 
DECRETO Nº 013/2020 

 

 

DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, ECONÔMICA 

E FINANCEIRA E ESTABELECE REGIME DE QUARENTENA NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

 
O Prefeito Municipal de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que 

lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica: 

CONSIDERANDO a situação epidemiológica mundial e brasileira e a declaração de situação de PANDEMIA 

pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março de 2020;  

CONSIDERANDO a necessidade de ações de prevenção para evitar a ocorrência de transmissão e óbitos 

por Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  

CONSIDERANDO as atribuições inerentes ao poder de polícia sanitária, conferidas pelo art. 15, inciso XX da 

Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;  

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 

responsável pelo surto de 2019;  

CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 

Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-

nCoV);  

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de 

março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública relativamente à União para os fins do 

artigo 65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;  

CONSIDERANDO a necessidade de adequação no âmbito municipal do disposto no artigo 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;  

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, da Presidência da República, que 

regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades 

essenciais;  
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CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;  

CONSIDERANDO uma série de medidas já tomadas por meio do Decreto Municipal nº. 09/2020, de 17 de 

março de 2020 no tocante ao funcionamento de órgãos públicos, medidas administrativas relativas a 

suspensão parcial de serviços públicos não essenciais, funcionamento e Poder de Polícia da Vigilância 

Sanitária, Administração Pulica Municipal seus servidores e demais colaboradores, aquisição de bens e 

serviços por meio de dispensa de licitação nos moldes da Lei Federal 8.666/93;  

CONSIDERANDO a Criação do Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus 

(COVID-19) pela Portaria 072/2020;  

CONSIDERANDO que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE adiou o Censo Populacional e 
Demográfico que seria realizado no ano de 2020, em razão da pandemia mundial do Coronavírus (COVID-
19); 
 
CONSIDERANDO que o Município de Extremoz recebe alíquota de FPM referente a 28.583 (vinte e oito mil, 
quinhentos e oitenta e três) habitantes, enquanto precisa custear serviços essenciais de saúde, educação, 
infraestrutura para uma população acima de 60 (sessenta mil) habitantes, conforme levantamentos feitos e 
estudos que tiveram como base, financiamentos dos programas habitacionais, onde o município chegou a ter 
o maior número de financiamentos do Estado; a quantidade de matrículas de imóveis junto a secretaria de 
tributação e SAAE, ligações da Cosern; produção de lixo, imagens aéreas, dentre outros aspectos 
externados, inclusive em ação própria, junto à Justiça Federal; 
 
CONSIDERANDO que o Município já sofre a queda na sua receita, proveniente da arrecadação de tributos, 
consequência das medidas de enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), o que agravará ainda mais a 
situação financeira do Município, uma vez que o censo só irá ocorrer em 2021, adiando a atualização do 
coeficiente do FPM, acumulando assim 12 anos de desatualização, causando um prejuízo irreparável a toda 
população; 
 

DECRETA:  

Art. 1º Fica decretada situação de calamidade pública no Município de Extremoz/RN, para enfrentamento da 

pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19), pelo prazo de noventa dias, prorrogável por igual período, 

caso perdure a pandemia. 

Art. 2º Para o enfrentamento da calamidade pública, fica decretada quarentena no âmbito do Município de 

Extremoz, a partir da publicação desse Decreto estendendo-se pelo período que as autoridades 

epidemiológicas de Saúde Pública entenderem necessário para conter a transmissão e preservar a vida da 

população, limitada ao prazo estabelecido no artigo anterior.  

Art. 3º Durante a quarentena estão autorizados a funcionar exclusivamente as atividades privadas 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles 

que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais 

como:  

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;  

II - atividades de segurança privada; 

III - transporte de passageiros por táxi ou aplicativos;  

IV – serviços de alimentação, como restaurantes, padarias e congêneres, os quais devem atender in loco 

com no máximo 30% da capacidade, devendo priorizar os serviços de entrega;  

V – supermercados, atacadistas e comércios em geral que vendam gêneros alimentícios e produtos de 

limpeza;  

VI – farmácias;  
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VII- serviços bancários, nestes incluídos as casas lotéricas;  

VIII- fábricas e indústrias, as quais deverão respeitar a capacidade máxima de 30% em seus restaurantes.  

IX – Serviços destinados aos animais. 

§ 1º Não estão incluídos nos serviços de alimentação autorizados no caput e inciso IV deste artigo os bares, 

cafés, casas de eventos e restaurantes situados em clubes, os quais não poderão funcionar durante a 

quarentena.  

§ 2º As atividades autorizadas a funcionar durante a quarentena deverão respeitar estritamente as regras de 

vigilância sanitária.  

Art. 4º Durante a quarentena poderá ser interrompido o serviço regular de transporte público municipal, caso 

as autoridades sanitárias entendam necessário, devendo garantir atendimento mínimo à população. 

Art. 5º Os serviços públicos municipais, com exceção do transporte público municipal, durante a quarentena, 

continuarão a ser regulamentados pelos decretos municipais já editados até o presente momento para o 

enfrentamento da pandemia de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  

Art. 6º Os titulares dos órgãos da administração direta, autarquias e fundações, no âmbito de suas 

competências, poderão expedir normas complementares, relativamente à execução deste decreto, bem 

como decidir sobre os casos omissos.  

Art. 7º Fica autorizado que a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações 

promova o remanejamento, a transposição, a transferência das dotações orçamentárias necessárias para o 

cumprimento de todas as medidas previstas neste Decreto, independente de autorização legal mediante 

Portaria conjunta.  

Art. 8º Fica determinado à Controladoria Geral do Município para que estabeleça, em até 72 (setenta e duas) 

horas, da publicação deste Decreto, a orientação normativa que julgar necessária visando traçar diretrizes e 

alertar as unidades administrativas orçamentárias, acerca de procedimentos e boas práticas de instrução, 

governança e transparência relacionadas a eventuais contratações diretas, por emergência ou Calamidade 

Pública, com fulcro no inciso IV do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de novembro 1993.  

Art. 9º Ficam dispensados de licitação, os contratos para aquisição de bens, serviços, produtos e insumos 

necessários às atividades de resposta de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), e de prestação de serviços e de obras relacionadas a 

estes, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, contados a partir do reconhecimento da Calamidade Pública, vedada a prorrogação dos 

contratos.  

Parágrafo único. A disposição constante no caput está de acordo com o inciso IV do art. 24, da Lei n° 8.666, 

de 21 de junho de 1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 

Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.  

Art. 10 As regras dispostas neste Decreto poderão ser alteradas, conforme a atualização do quadro de 

contágio do Coronavírus (COVID-19), com objetivo de flexibilizar a norma.  

Art. 11 Em razão da suspensão das aulas no âmbito municipal, estão suspensos os contratos temporários 

e/ou bolsistas provenientes dos processos seletivos e estágios, enquanto não iniciar o ano letivo. 

Art. 12 Fica autorizada a Secretaria Municipal de Trabalho e de Assistência Social a aumentar o numero de 

beneficiados, diante do estado de calamidade publica, econômica e financeira, estabelecido no presente 

decreto, para atender pessoas em vulnerabilidade social, que tenham a situação social e econômica afetada 

pelos efeitos da pandemia mundial do Coronavirus (COVID-19). 
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Art. 13 Fica autorizado o Município a receber doações de pessoas físicas ou jurídicas para serem 

incorporadas ao patrimônio da administração pública direta e indireta para que venham auxiliar no 

enfrentamento do Coronavirus (COVID-19), seguindo o previsto no Decreto Municipal n° 11/2017, devido ao 

impacto econômico que poderá limitar a capacidade de investimento e manutenção da Prefeitura Municipal 

nos serviços de infraestrutura e serviços essenciais. 

Art. 14  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  

EXTREMOZ/RN, 30 de março de 2020. 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
PORTARIA Nº 093/2020 – GP  

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 

 
RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar, JÉSSICA THEREZA VALENTIN DE OLIVEIRA -  CPF: 706.959.404-65 do cargo 
Comissionado de Coordenadora de Programa e Projetos – CC-3, da Fundação de Cultura Aldeia Guajiru 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 30 de março de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 094/2020 – GP  

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 

 
RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar, JOSENILSON ALVES SILVA DA PAZ -  CPF: 071.956.874-90 do cargo 
Comissionado de Supervisor do Departamento de Folha de Pagamento – CC-2, da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração, Finanças e Informações. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 30 de março de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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PORTARIA Nº 095/2020 – GP  

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 

 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear, JOSENILSON ALVES SILVA DA PAZ -  CPF: 071.956.874-90 para o cargo 
Comissiona de Gerente – CC-2, da Secretaria Municipal de Defesa e Guarda do Patrimônio Público. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 30 de março de 2020. 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

 

PORTARIA Nº 096/2020 – GP  

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 

 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear, FRANCISCO AGAPITO NETO, CPF Nº 785.913.504-30 para o cargo 
comissionado de Assessor Especial – CC-2 da Secretaria Municipal de Gabinete Civil. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 30 de março de 2020. 
 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

 

 
 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


6 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


7 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


8 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


9 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


10 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


11 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


12 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


13 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


14 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 

 
 
 

 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


15 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


16 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


17 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


18 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 
 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


19 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 
 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


20 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 
 
 
 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


21 
ANO X – Nº 2168 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 

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

 

 
 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 17/2019 –  Pregão Eletrônico nº 
36/2019 
Contratante: Município de Extremoz/RN, através da Secretaria Municipal de Saúde. 
Contratado: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
05.340.639/0001-30. 
Objeto: O presente Aditivo tem como objeto, o acréscimo de 8,70% (oito vírgula setenta por cento) ao valor 
Contratual, o que representa a importância de 16.000,00 (dezesseis mil reais), passando o valor total 
estimado do Contrato de R$ 184.091,29 (cento e oitenta e quatro mil, noventa e um reais e vinte e nove 
centavos), para o valor total de R$ 200.091,29 (duzentos mil, noventa e um reais e vinte nove centavos), para 
fornecimento de DIESEL S10 (item 3, do lote 1). 
Base Legal: Artigo 65, inciso I, alínea b, §1°, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas 
apensas ao processo. 
Extremoz/RN, em 24 de março de 2020. 
Elaine Regina V. do Nascimento Neves/Secretária Municipal de Saúde 
Flavia Thais Gomes Moreira – Pela Contratada 

 

 

 
DESPACHO  

 
 
Assunto: Suspensão de Contrato. 
 
 

Considerando os termos do artigo 78, XIV, da Lei 8.666/93 que autoriza a suspensão dos 
contratos administrativos pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias para situações ordinárias, bem como 
previsão contratual. 
 
  Considerando contrato nº 023/2018, o qual tem como objeto a prestação dos serviços de 
locação de 3 veículos automotores tipo caminhonete (pick-up), sem combustível e sem motorista. 
  
  Determino a suspensão parcial do contrato nº 023/2018 pelo prazo de até 120 (cento e vinte) 
dias, a partir da presente data. Portanto, faz-se necessário a devolução de 2 veículos automotores tipo 
caminhonete (pick-up). 
 
  Revoga-se disposições anteriores. 

 
Publique-se a decisão na impressa oficial.  
 
Após, dê-se ciência formal ao Contratado da presente suspensão. 
 

Extremoz/RN, 27 de março de 2020. 
 

 
ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

Diretora Presidente - SAAE de Extremoz/RN 
 

DESPACHO  
 
 
Assunto: Suspensão de Contrato. 
 
 

Considerando os termos do artigo 78, XIV, da Lei 8.666/93 que autoriza a suspensão dos 
contratos administrativos pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias para situações ordinárias, bem como 
previsão contratual. 
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  Considerando contrato nº 007/2018, o qual tem como objeto a prestação dos serviços de 
locação de um 1 veículos automotor tipo caminhonete (pick-up), sem combustível e sem motorista. 
  
  Determino a suspensão do contrato nº 007/2018 pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a 
partir da presente data. Portanto, faz-se necessário a devolução de 1 veículo automotor tipo caminhonete 
(pick-up). 

 
Publique-se a decisão na impressa oficial.  
 
Após, dê-se ciência formal ao Contratado da presente suspensão. 
 

Extremoz/RN, 27 de março de 2020. 
 

 
ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

Diretora Presidente - SAAE de Extremoz/RN 

 

 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
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 Presidente: Fábio Vicente da Silva  
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 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
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Sem atos oficias nesta data 
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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;  
 
• 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 15 horas 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 subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à 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: 
I - 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.  
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