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Diário Oficial 
Nº 2186 -  ANO X SEGUNDA-FEIRA, 27 DE ABRIL 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 

 
JUSTIFICATIVA PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 

Edital de Concorrência Pública 
Concorrência nº 01/2020 

 
Considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, inciso III, elenca a Dignidade da 
Pessoa Humana como fundamento da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito; 
 
Considerando que o artigo 6º, caput, do Diploma Constitucional classifica a Saúde como um Direito Social, e 
que o artigo 196, caput, o considera direito de todos e dever do Estado, que deve ser assegurado por meio 
de políticas sociais e econômicas; 
 
Considerando que o artigo 225, caput da referida Magna Carta assegura a manutenção de um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações; 
 
Considerando a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para 
promover melhorias nas condições do Saneamento Básico do país, conforme dispõe o artigo 23, inciso IX da 
Constituição Federal de 1988; 
 
Considerando que os Serviços Públicos de Saneamento Básico, quais sejam, abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de água 
fluviais, são essenciais para a promoção dos direitos constitucionais acima citados, garantindo a qualidade 
de vida e promoção da saúde aos indivíduos, bem como a preservação do meio ambiente; 
 
Considerando a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, consoante o 
artigo 30, inciso I da Constituição Federal de 1988, configurando-se como o ente responsável pelo 
planejamento, fiscalização e regulação dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento 
sanitário, conforme artigos 8º e 8º-A da Lei Federal nº 11.445/2007; 
 
Considerando que o artigo 175 da Magna Carta, alude incumbir ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação a prestação de serviços 
públicos; 
 
Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 8.987/1995, Lei Federal nº 
9.074/1995, Lei Federal nº 11.079/2004 e Lei Federal nº 11.445/2007; 
 
Considerando que a Lei Federal Nº 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para os Serviços de 
Saneamento Básico, estando englobados neste conceito, os serviços de abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário, ressaltando a competência e titularidade do Poder Público para prestação eficiente, 
adequada e satisfatória de tais serviços, afim de preservar o interesse público e às necessidades dos 
usuários; 
 
Considerando o Decreto Municipal nº 07/2020, que edita o Plano Municipal de Saneamento Básico do 
Município de Extremoz/RN vigente, o qual estipula diretrizes especificas para ordenamento, estruturação e 
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disponibilização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário com objetivos e metas a 
serem cumpridos pela Administração para alcançar a universalidade de acesso a todos os usuários do 
sistema de água e esgoto do Município; 
 
Considerando que o sistema de abastecimento de água do Município de Extremoz não possui 
universalização do acesso; 
 
Considerando que o Município de Extremoz/RN não possui sistema público de esgotamento sanitário, 
contribuindo dessa forma para a contaminação do lençol subterrâneo e degradação do meio ambiente; 
 
Considerando os termos do estudo de viabilidade técnica, econômica que apontaram para a exequibilidade 
da concessão; 
 
Considerando que a concessão, além de viabilizar a implantação da coleta e tratamento do esgoto do 
município, também possibilitará o investimento n área de infraestrutura; 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, com fundamento nos artigos 5º e 16 Lei Federal nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, vem apresentar a justificativa da conveniência de outorga da concessão 
do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Extremoz/RN, que 
compreende: a) abastecimento de água potável: constituído pelas respectivas atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais; b) esgotamento sanitário: constituído pelas respectivas atividades; infraestruturas e 
instalações operacionais; o prazo da mencionada concessão será de 30 (trinta) anos e abrangerá a área 
urbana do Município de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte. 
 
DA JUSTIFICATIVA 
 
Quando da análise das diversas modelagens de gestão disponíveis para a prestação dos serviços de 
abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, o titular dos serviços elegeu a Concessão de tais 
serviços, através de Licitação - modalidade Concorrência Pública - tipo Técnica e Preço como a mais 
adequada para o Município de Extremoz/RN. 
Fatos notórios como: (i) a atual precariedade da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água 
potável e esgotamento sanitário no Município; (ii) a capacidade limitada de endividamento do Município, (iii) 
a falta de recursos e dificuldade de acesso à financiamentos; e (iv) a insuficiência de pessoal devidamente 
qualificado e tecnologias adequadas para implantação, operação e gestão dos serviços públicos de 
abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, corroboraram para o entendimento de que a 
descentralização administrativa, por meio da concessão de tais serviços públicos nos moldes da Lei Federal 
nº 8.666/1993, Lei Federal nº 8.987/1995, Lei Federal nº 11.079/2004 e Lei Federal nº 11.445/2007, seria a 
melhor opção. 
Referido cenário resta caracterizado no Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado em conformidade 
com a Lei Federal nº 11.445/2007 e Decreto Federal nº 7.217/2010, onde mostram-se necessários 
investimentos para os próximos 30 (trinta) anos, de grande vulto na forma descrita na Lei 8.666/93, para o 
sistema de abastecimento de água potável e para o sistema de esgotamento sanitário. 
A justificativa para a escolha do modelo - Concessão - para os serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, se dá pela capacidade de tal modelagem permitir a realização dos vultuosos 
investimentos necessários para a adequada e eficiente prestação de tais serviços, haja vista, o regime 
jurídico dos contratos administrativos pautados na eficiência contratual, cláusulas exorbitantes e equilíbrio 
econômico-financeiro; A escolha do tipo de licitação - Técnica e Preço - como critério de julgamento se 
justifica, pois:  

(i) tal critério busca estabelecer um equilíbrio entre dois objetivos definidos, quais sejam: obter a melhor 
técnica relativamente ao objeto da licitação e o de desembolsar o valor compatível com essa 
melhor técnica;  

(ii) tal critério mostra-se o mais adequado para selecionar a proposta mais vantajosa, especialmente em 
contratos que intrinsicamente sejam complexos, tais como contratos de concessão, nos quais a 
Administração precisa se acautelar que o licitante terá condições técnicas e financeiras para 
cumprir o que foi estabelecido no instrumento convocatório;  

(iii) tal critério é admissível e comumente utilizado para contratação de serviços na área de Saneamento. 
A complexidade de concessões dessa natureza, demanda discussões não só sobre o preço, mas 
também sobre outras questões que não estão quantificadas no preço; 

(iv) tal critério não só se configura como o mais adequado a selecionar a proposta mais vantajosa 
quando da fase licitatória, outrossim, conforma-se como um importante instrumento da 
Administração Pública para avaliar a Concessão durante seu período de vigência. 
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(v) Neste seguimento, a proposta técnica que vincula o licitante, é um importante fator para a execução 
do contrato e para a verificação da eficiência dos serviços concedidos prestados pela 
Concessionária. 

(vi) Por fim, considerando que a proposta comercial também vincula o licitante, o Município e a Agência 
Reguladora quando da fiscalização da fase de cumprimento do Contrato de Concessão poderão 
verificar por meio das propostas apresentadas, se efetivamente os investimentos para a 
prestação adequada de tais serviços estão sendo realizados e se a tarifa proposta está sendo 
praticada.  

Ademais, o peso para a avaliação das propostas técnicas e de preço visa garantir à Administração de que o 
Licitante vencedor possui, de fato, capacidade técnica para assumir um serviço essencial. 
Não pode a Administração colocar em risco os serviços de saneamento, permitindo que empresas com 
técnica duvidosa possam assumir o serviço de água e esgotamento sanitário. Indubitável que os referidos 
serviços guardam relação com diversos setores, tais como: saúde, assistência social, educação ambiental, 
etc., portanto, a comprovação real de capacitação técnica é medida que se impõe. 
Com relação ao sistema de esgotamento sanitário, também deverá o futuro operador comprovar expertise, 
uma vez que não bastará a coleta, mas deverá o esgoto ser completamente tratado, de forma a possibilitar o 
descarte dentro dos parâmetros legais.  
Outrossim, embora o preço tenha peso inferior à técnica, não significa que a Administração permitirá que o 
serviço se torne custoso para os Munícipes. Pelo contrário, o termo de referência da licitação informará a 
tarifa teto, ou seja, não será admitido preço superior àquele informado pelo Poder Concedente. 
Ainda quanto ao preço, cumpre destacar que a modicidade tarifária está sendo garantida, pois será melhor 
pontuado aquele licitante que oferecer maior desconto sobre a tarifa teto indicada no termo de referência. Em 
linhas gerais: estará o Município contratando com aquele que possuir maior experiência técnica e que venha 
a oferecer desconto no valor da tarifa que será praticada. 
Desta forma, resta evidente que a proporção do peso do critério de julgamento do certame se encontra 
amplamente justificado, bem como permitirá ampla disputa. 
 
DA JUSTIFICATIVA DA OUTORGA 
Na presente concessão, caberá ao licitante vencedor, realizar aporte via uma das modalidades admitidas 
pelo ordenamento jurídico pátrio (outorga, adiantamento de recebíveis, obras de infraestrutura, etc), em 
especial, nos termos dispostos no edital. 
Assim, em face das justificativas acima mencionadas e visando: garantir a preservação do interesse público; 
a promoção das condições corretas de preservação da saúde pública e do meio ambiente; e ensejando 
perspectivas para o desenvolvimento social e econômico e do bem-estar da população, o Município de 
Extremoz/RN torna público que promoverá licitação objetivando a delegação dos serviços públicos de 
abastecimento de água potável e esgotamento sanitário por meio de Concessão.  
 

Extremoz/RN, 24 de abril de 2020 
 

Joaz de Oliveira Mendes da Silva  
Prefeito Constitucional 

 
 

PORTARIA Nº 145/2020 – 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, MATHEUS MAGALHAES DA CRUZ RODRIGUES BEZERRA - CPF: 017.893.134-
90 para o cargo comissionado de Assessor Especial – CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde. 

  
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, 27 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 
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PORTARIA Nº 146/2020 – 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, RONALBA FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.360.514-06 para o cargo 
comissionado de Assessora Técnica – CC-2, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Extremoz. 

  
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, 27 de abril de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2020 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 
 
 
ATO DE ADJUDICAÇÃO 
   
 
   De acordo com os atos da comissão de Licitação e o que fundamenta a Lei nº. 
8.666/93 e legislação complementar e ainda de conformidade com o resultado do presente certame, 
ADJUDICO, o presente evento que teve como vencedora a empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E 
BENEFICIENTE MARIA AMÉLIA GOMES – APBMAG inscrita no CNPJ: 12.926.297/0001-08, vencedora dos 
itens 01, 03, 06, 07, 09, 10, 12, 13 e 17 e a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO EXTREMOZ 
– ASSOPROVE inscrita no CNPJ: 08.080.648/0001-27, vencedora dos itens 02, 04, 05, 08, 11, 14, 15 e 16. 
       

Dê-se ciência e cumpra-se. 
 

Extremoz/RN, 24 de abril de 2020. 
 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

 Prefeito Municipal 
 
 

 
RESULTADO FINAL DE CHAMADA PÚBLICA - Nº 001/2020 

 
 
RESULTADO FINAL Chamada Pública nº 001/2020 objetivando: aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, em atendimento a Lei nº. 11.947/2009 e Resolução FNDE/CD nº 26/2013, que teve 
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como capacitado e melhor proposta as associações: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEFICIENTE 
MARIA AMÉLIA GOMES – APBMAG inscrita no CNPJ: 12.926.297/0001-08, vencedora dos itens 01, 03, 06, 
07, 09, 10, 12, 13 e 17 e a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO EXTREMOZ – ASSOPROVE 
inscrita no CNPJ: 08.080.648/0001-27 vencedora dos itens 02, 04, 05, 08, 11, 14, 15 e 16. 
 
Extremoz/RN, 24 de abril de 2020. 
 
 
Anderson de Vasconcelos Lima 
Presidente da Comissão de Licitação 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2020. 
 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 
 
 
ATO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 
De acordo com os atos do Presidente da CPL e o que fundamenta a Lei nº. 8.666/93 e Lei nº. 11.947/2009 e 
Resolução FNDE/CD nº 26/2013 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do 
presente certame, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, usando das atribuições que são conferidas, em 
função de terem sido cumpridos os ditames inerentes a interposição de recursos decorrente dos atos 
relacionados com o pleito ora chancelado, HOMOLOGO o presente evento que teve como vencedor: 
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEFICIENTE MARIA AMÉLIA GOMES – APBMAG inscrita no  CNPJ: 
12.926.297/0001-08, vencedora dos itens 01, 03, 06, 07, 09, 10, 12, 13 e 17 e a ASSOCIAÇÃO DOS 
PRODUTORES DO VALE DO EXTREMOZ – ASSOPROVE inscrita no CNPJ: 08.080.648/0001-27 
vencedora dos itens 02, 04, 05, 08, 11, 14, 15 e 16. 
  

Dê-se ciência e cumpra-se. 
 
 

Extremoz/RN, 24 de abril de 2020. 
 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
 Prefeito Municipal  
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE EXTREMOZ 
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DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 PODER LEGISLATIVO  

 

MESA DIRETORA 
 Presidente: Fábio Vicente da Silva  

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 

Sem atos oficias nesta data 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

NOVA EXTREMOZ COMBUSTÍVEIS EIRELI, inscrito no CNPJ: 35.854.705/0001-50, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMUR a Licença Prévia – LP para a 
instalação de um Posto de Revenda de Combustíveis, localizado na Rodovia BR- 101, S/N -  Quadra G, lote 

2A, Estivas, Município de Extremoz/RN. 
 

THEMIS DE SIQUEIRA ANDRADE MENDES 

Proprietária 

 

 

 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 
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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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