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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 
 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
Extrato de Dispensa de Licitação nº 25/2020 
Contratante: Prefeitura Municipal de Extremoz/RN – Fundo Municipal de Saúde. 
Contratado: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA inscrita no CNPJ: 
12.305.387/0001-73.  
Valor R$ 10.433,48 (dez mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos). 
Contratado: NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI inscrita no CNPJ: 18.588.224/0001-21. 
Valor R$ 3.654,94 (três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). 
Contratado: SAÚDE DOCTOR COM.LTDA inscrita no CNPJ: 11.511.020/0001-43. 
Valor R$ 19.541,80 (dezenove mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). 
Contratado: EDISANGELA DOS SANTOS COSTA TEIXEIRA 77367049453 inscrita no CNPJ: 
30.097.958/0001-03. 
Valor R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais). 
Contratado: FISIOVITALIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA inscrita no 
CNPJ: 08.842.555/0001-92. 
Valor R$ 1.006,00 (mil e seis reais). 
Objeto: Materiais médico-hospitalares para abastecimento dos equipamentos de saúde do município de 
Extremoz. 
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas apensas 
ao processo. 
Extremoz/RN, em 04 de junho de 2020. 
Elaine Regina Vasconcelos do Nascimento Neves 
Secretaria Municipal de Saúde 

 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 PODER LEGISLATIVO  

 
 

MESA DIRETORA 
 Presidente: Fábio Vicente da Silva  
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PORTARIA N.º 001, de 3 de junho de 2020. 

 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA, PRESIDENTE DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE TURISMO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE - CITURNORTE, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto do Consórcio, bem como em 
conformidade com o que dispõe o artigo 1°, II, a, 9 c/c art. 1º, IV, a da LC n° 64/1990,  

Resolve: 

Art. 1º Fica formalizado o afastamento do cargo de Presidente do CITURNORTE 
por parte do Sr. JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA, Prefeito do Município de Extremoz, por motivo de 
desincompatibilização para candidatura às eleições municipais de 2020. 

Art. 2º Além do Presidente e pela mesma razão, ficam formalizados os 
afastamentos dos demais membros da Diretoria, os senhores FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE 
ANDRADE, Vice-Presidente e Prefeito do Município de Touros, AMARILDO ELIAS MORAIS FILHO, membro 
do Conselho Fiscal e Prefeito do Município de Caiçara do Norte, e JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA, 
membro do Conselho Fiscal e Prefeito do Município de São Miguel do Gostoso. 

 Art. 3° Os prefeitos, representantes dos demais Municípios consorciados, que não 
serão candidatos à eleição assumirão interinamente a Diretoria do CITURNORTE.   

Art. 4° A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Cumpra-se e publique-se. 

Extremoz/RN, em 03 de junho de 2020. 

 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PRESIDENTE DO CITURNORTE 

 

 

 

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.  

 

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. 
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