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Diário Oficial 
Nº 2189 -  ANO X QUINTA-FEIRA, 30 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 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
Portaria 11/2020 – SME 
 
Considerando a Lei 13.987 de 07 de abril de 2020, que altera 1 Lei 11.947 de 15 de junho de 2009, para 
autorizar em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, durante o período de 
suspensão das aulas, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE; 
 
Considerando a Resolução FNDE 02, de 09 de abril de 2020, que em seu artigo 3º, § 1º, recomenda a 
entrega dos kits diretamente na casa dos estudantes ou que somente um membro da família se desloque 
para receber conforme os critérios definidos pela gestão local, observando-se evitar aglomerações; 
 
Considerando a Resolução FNDE 02, de 09 de abril de 2020, que em seu artigo 3º, § 3º, que é permitido a 
distribuição de gêneros alimentícios em equipamentos públicos e da rede socioassistencial (CRAS), desde 
que garantida a alimentação para o estudante, observados os cuidados para se evitar o contagio do COVID-
19, antes destes adentrarem na morada da família;  
 
Considerando a Resolução FNDE 02, de 09 de abril de 2020, que em seu artigo 3º, § 4º que a Entidade 
Executora deverá conferir ampla publicidade ao fornecimento da alimentação, de forma a garantir que 
aqueles que dela necessitam, tenham conhecimento de tal benefício, de forma a evidenciar a data, o local e 
o estudante contemplado, a fim de regularizar o fornecimento; 
 
Considerando a Resolução FNDE 02, de 09 de abril de 2020, que em seu artigo 5º, que sempre que 
possível a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar deve ser mantida, priorizando-se a 
compra local; 
 
Considerando as demais legislações que dispõem sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE; 
 
Considerando o o Decreto Legislativo Federal 06, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
Corona Virus – COVID-19; 
 
Considerando a legislação Estadual e Municipal que tratam deste período no que concerne à pandemia 
provocada pelo COVID-19, quanto às questões de saúde e alimentação; 
 
Considerando a necessidade de identificar os alunos matriculados na rede municipal de ensino, em todas as 
suas modalidades, de forma a garantir a lisura e transparência na entrega dos kits de merenda, em 
atendimento ao momento de excepcionalidade imposto pela suspensão das aulas face à emergência de 
calamidade pública causada pelo COVID-19; 
 
Considerando a celebração de um termo de cooperação entre a Secretaria Municipal de Educação e a 
Secretaria de Trabalho e Assistência Social; 
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Considerando que as respectivas listas, serão parte integrante da apreciação dos respectivos órgãos de 
controle e fiscalização; 
 
Considerando que essas atividades terão o acompanhamento da equipe de nutricionistas e do CAE – 
Conselho de Alimentação Escolar; 
 
Solicitamos aos diretores que apresentem, no prazo de 03 (três) dias da data de publicação desta portaria, os 
dados que se pedem no Anexo 1 abaixo, que será enviado preenchido e assinado pelo responsável pela 
direção da unidade de ensino (ambos os diretores) ou apenas 01 (um) quando se aplicar à escola com 01 
diretor apenas.  
 
As respectivas listas serão utilizadas: 
 
1 – O (a) responsável pelo aluno (a) matriculado (a) receberá uma cesta básica, por família que tenha alunos 
matriculados na rede municipal de ensino; 
 
2 – A cesta básica é 01 (uma) por família, atingindo desta maneira, todos os alunos matriculados na rede 
municipal de ensino; 
 
3 – A outra lista, deve conter o nome de todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino e norteará 
a entrega de kits de produtos em natura a todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino, 
composto este kit por alimentos in natura da agricultura familiar, conforme designado pela política de 
merenda escolar do PNAE – Plano Nacional de Alimentação Escolar. 
 
 
 

JOSÉ ELIÊ RIBEIRO 
Secretário Municipal de Educação e Cultura 

 
 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
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Extrato de Dispensa de Licitação nº 020/2020 
Contratante: Prefeitura Municipal de Extremoz/RN. 
Contratado: DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 055.874.644-66 
Objeto: Locação de imóvel para atender as necessidades do Conselho Tutelar dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes do Município de Extremoz-RN. 
Valor Mensal R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). 
Base Legal: Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas apensas 
ao processo. 
Extremoz/RN, em 30 de abril de 2020. 
Francisca Rosangela Ribeiro Monteiro - Secretária Adjunta do Gabinete Civil 

 

*AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 
 

O Presidente da CPL do Município de Extremoz/RN torna público para conhecimento dos 
interessados a ABERTURA DE LICITAÇÃO sob a modalidade Concorrência, execução indireta, do tipo 
empreitada por TÉCNICA E PREÇO, para a contratação de concessão de serviço público, prevista no inciso I 
do artigo 2º da Lei 8.987/95, para prestação e exploração do serviço abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, na área do Município de Extremoz.  

A sessão de abertura desta sessão será no dia 16 de junho de 2020 às 10:00 horas, na 
Prefeitura Municipal de Extremoz, sito a Rua Cap José da Penha, - Centro - Extremoz/RN. Setor: Comissão 
Permanente de Licitações 

O Edital e seus respectivos modelos e anexos, serão disponibilizados aos interessados via 
solicitação dos mesmos, através do e-mail: cplextremoz2017@gmail.com , no horário comercial, de segunda 
a sexta das 8:00 as 12:00 hs, 13:00 as 17:00 hs. Quaisquer dúvidas e esclarecimento serão esclarecidas 
pelo e-mail acima informado. 

Extremoz/RN, 24 de abril de 2020. 
 

ANDERSON DE VASCONCELOS LIMA 
Presidente da Comissão de Licitação 

*Republicado por incorreção 

 
 
 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 126/2020 
 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO – SAAE – EXTREMOZ/RN, vinculado a Prefeitura de 
Municipal de Extremoz, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização do 
Contrato abaixo descrito, consoante se segue: 
PROCESSO Nº: 126/2020 
CONTRATO Nº: 003/2020 
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ/RN  
CONTRATADO: J3A SOLUÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ (MF- EPP) sob o nº 18.146.900/0001-07. 
OBJETO: Aquisição de bobina térmica personalizadas para atendimento às necessidades do SAAE – 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz/RN. 
VALOR GLOBAL: R$14.170,00 (quatorze mil e cento e setenta reais reais) 
 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos para execução da presente despesa correrão á Conta da 
classificação: Unidade Orçamentária – 20.001 (Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE)–Ação – 
2010(Gestão e Administração Geral do SAAE) – Natureza – 3.3.90.30 (Material de Consumo) – Fonte – 
10010000 (Recursos Ordinários) – Região – 0001 (Extremoz). 
DATA: 29 de abril de 2020 
BASE LEGAL: Inciso II, do art. 24 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
PELA CONTRATANTE: ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE - DIRETORA-PRESIDENTE 
PELA CONTRATADA: JAIRO JORGE AGUIAR JUNIOR – SÓCIO. 

 
 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
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Portaria nº 077/2020 - PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN                 
                  
                      A Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE EXTREMOZ, no 
uso das suas atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e 
Lei nº 671/2012 e em conformidade com os anexos XX e XXIII, da Lei nº 822/2015 de 24 de abril de 2015. 
 
                     RESOLVE: 
 
                     Art. 1º - Nomear, CARLOS VINICIUS ROCHA DA SILVA, CPF: 701.101.064-58, para o cargo 
comissionado de Gerente de Transporte CC-1, no Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. 
                 
                   Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
 
 

Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 30 de abril de 2020. 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
Diretora Presidente 

 
 

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 
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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.  

 

A DIREÇÃO 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – EXPEDIENTE  
DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.EXTREMOZ.RN.GOV.BR/DOM DE SEGUNDA À SEXTA, OU EM EDIÇÕES ESPECIAIS. 

 
PREFEITURA DE EXTREMOZ 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

PREFEITO 

 
Djalma de Sales 

VICE-PREFEITO 

 
Maria Mércia de Brito Ferreira 

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, 

FINANÇAS E INFORMAÇÕES 
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Francinilson Rodrigues de Castro 
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