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Diário Oficial 
Nº 2246 -  ANO X SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO 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 032/2020, DE 20 DE JULHO DE 2020. 

Dispõe sobre o funcionamento das igrejas e templos religiosos, e 
dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais que 

lhe são conferidas por Lei e: 

CONSIDERANDO o panorama mundial a respeito da elevada capacidade de propagação do novo 
coronavírus (COVID-19), dotado de potencial efetivo para causar surtos; 

CONSIDERANDO o fato de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado, em 11 de março de 
2020, que a contaminação com o novo coronavírus (COVID-19) caracteriza pandemia; 
CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das autoridades 
sanitárias do País e do Estado, no sentido de diminuir a aglomeração e o fluxo de pessoas em espaços 
coletivos mediante o isolamento social, no escopo de mitigar a disseminação do novo coronavírus (COVID-
19); 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 29794/20, o qual dispõe sobre a retomada gradual das atividades 
econômicas no Estado do Rio Grande do Norte; 

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade, em razão da Pandemia do COVID-19 do Município de Extremoz 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do RN, e a competência municipal para regulamentar as atividades 
de interesse local, nos termos do ART. 30 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que o Excelso Supremo Tribunal Federal reconhece, através da Súmula Vinculante n. 
38, que: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.” 

CONSIDERANDO que o Min. Alexandre de Moraes do Excelso Supremo Tribunal Federal ao deferir liminar 
postulada na ADPF 672-DF, em decisão de 08/04/2020, RECONHECEU e ASSEGUROU O EXERCÍCIO 
DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR 
DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus 
respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante 
a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de 
atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; 

 
CONSIDERANDO a redução do número de casos de contaminação do novo coronavírus (COVID-19) no 
Rio Grande do Norte, bem como maior disponibilidade de leitos de UTI; 
 
DECRETA:  
 
Art. 1º. Fica autorizado o funcionamento das igrejas e templos religiosos no âmbito do Município do 
Extremoz, desde que atendidos os termos estabelecidos neste Decreto. 
 
Parágrafo Único: Cada lider religioso, responsável pela igreja ou templo, deverá assinar um termo de 
responsabilidade, se comprometendo a cumprir o estabelecido no presente decreto.    
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Art. 2º. O distanciamento mínimo entre os presentes deverá ser de 1,5m (um metro e meio), devendo haver 
controle de acesso na porta de entrada, respeitando o limite de pessoas previsto.  
 
§1º Com o intuito de evitar aglomerações e contatos mais próximos entre as pessoas, a frequência 
simultânea fica limitada a no máximo 35% (trinta e cinco por cento) da capacidade de cada igreja ou templo 
religioso, respeitando o distanciamento previsto no caput. 
 
§2º Não será permitida a entrada nas igrejas e templos religiosos de crianças e de integrantes dos grupos 
de risco como idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes. Considera-se criança, a pessoa até doze anos 
de idade incompletos, conforme artigo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Art. 3º. As fileiras dos bancos, bancadas ou cadeira deverão conter sinalização de distanciamento mínimo, 
conforme previsão no artigo anterior.  
 
Art. 4º. Caberá à administração de cada igreja ou templo religioso a higienização do local e o controle de 
acesso de pessoas, sendo proibido o acesso ou permanência de pessoas, sem a utilização de máscaras de 
proteção, devendo haver previa higienização das mãos com álcool 70º INPM – que deverá ser 
disponibilizado na porta de acesso e em locais de circulação de pessoas, assim como disponibilizar tapete 
de higienização e termômetro digital infravermelho. 
 
Parágrafo Único - Deverá existir um intervalo mínimo de 02 (duas) horas entre os eventos ocorridos nas 
igrejas e templos religiosos, ocorrendo antes a higienização de todo local.  
 
Art. 5º. Todas as áreas devem ser mantidas ventiladas, com portas e janelas abertas sempre que possível, 
vedado o uso de ar-condicionado.  
 
Art. 6º. As cantinas e similares existentes no interior das igrejas e templos religiosos deverão seguir todas 
as medidas sanitárias estabelecidas para o ramo de alimentação no Decreto Estadual vigente, bem como 
dias e horários de funcionamento. 
 
Art. 7º. Os atendimentos individuais devem ser realizados com horário agendado, devendo ser intensificada 
a higienização das mãos com álcool 70º IPNM antes e depois do atendimento.  
 
Art. 8º. Caso algum dos colaboradores venha a apresentar sintomas de contaminação pelo COVID-19, 
deve ser orientado a buscar atendimento médico, com imediato afastamento do trabalho e do atendimento 
ao público pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou conforme determinação médica.  
 
Art. 9º. Caberá à administração da igreja ou templo religioso orientar os seus frequentadores a não 
participar das cerimônias religiosas em caso de surgimento dos sintomas do COVID-19.  
 
Art. 10. A fiscalização caberá à Vigilância Sanitária, Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 
e Guarda Municipal podendo contar, ainda, com o apoio da Polícia Militar e Polícia Civil.  
 
Art. 11. Este Decreto entra em vigor no dia 26 de julho de 2020, revogadas as disposições em contrário.  

EXTREMOZ/RN, 20 de julho de 2020. 

 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 233/2020 – 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: 
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Art. 1º - Exonerar, KLIVERSON HADLAY CHAVES DA SILVA CPF 017.068.734-17 do Cargo 
Comissionado de Assessor Especial – 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, 24 de julho de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 234/2020 – 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, KLIVERSON HADLAY CHAVES DA SILVA CPF 017.068.734-17 para o Cargo 
Comissionado de Gerente de Obras – CC-1 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.  

 
 
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, 24 de julho de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2020 – ARP 54/2020 (PE – 015/2020) 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, através da Secretaria Municipal de Defesa e Patrimônio 
Público. 
CONTRATADA: B K SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 24.201.524/0001-09 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de veículos sem condutor, conforme Cláusula 
Segunda do mencionado contrato. 
Valor mensal: 12.680,00 (doze mil, seiscentos e oitenta reais). 
Dotação Orçamentária: 

15.001 SECRETARIA MUN. DE DEFESA E PATRIMÔNIO PÚBLICO 

2037 MANUT DAS ATIVID SEC. MUN. DE DEFESA E PATRIM. PÚBLICO 

01001000 RECURSOS  ORDINÁRIOS 

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  

Base Legal: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Nº 
3.555, de 08 agosto de 2000, e demais normas que regem a espécie. 
Vigência: 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 
Data Assinatura: 22/07/2020. 
Assinaturas: 
Pela Contratante: João B. de Souza Júnior/Secretário Mun. de Defesa e Patrimônio Público 
Pela Contratada: Bruno Kelvin Felipe do Nascimento - CPF: 105.782.014-88 
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AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 
O Presidente da CPL do Município de Extremoz/RN torna público, para conhecimento dos interessados, que 
a sessão de abertura da CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 foi prorrogada para o dia 17.08.2020 ás 10:00h, em 
razão do deferimento parcial e preliminar das impugnações interpostas pelas empresas PLANEX S/A 
CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO, inscrita no CNPJ nº CNPJ sob o nº 17.453.978/0001-
01 E AQUARUM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.593.151/0001-54, no 
que toca ao pedido de prorrogação de prazo para o dia da sessão. Tal medida, visa garantir a integridade do 
presente processo licitatório. Quaisquer dúvidas e esclarecimento serão esclarecidas pelo e-
mail cplextremoz2017@gmail.com. 
Extremoz/RN, 24 de julho de 2020. 
 

ANDERSON DE VASCONCELOS LIMA 
Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 
 

O Presidente da CPL do Município de Extremoz/RN torna público, para conhecimento dos interessados, que 
a sessão de abertura da CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 foi prorrogada para o dia 17.08.2020 ás 10:00h, em 
razão do deferimento parcial e preliminar das impugnações interpostas pelas empresas PLANEX S/A 
CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO, inscrita no CNPJ nº CNPJ sob o nº 17.453.978/0001-
01 E AQUARUM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.593.151/0001-54, no 
que toca ao pedido de prorrogação de prazo para o dia da sessão. Tal medida, visa garantir a integridade do 
presente processo licitatório. Quaisquer dúvidas e esclarecimento serão esclarecidas pelo e-mail 
cplextremoz2017@gmail.com. 
Extremoz/RN, 24 de julho de 2020. 

 
ANDERSON DE VASCONCELOS LIMA 
Presidente da Comissão de Licitação 

 

 
 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 017/2020 – REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ E REDECARD S.A. 
 
 
Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO DE EXTREMOZ – SAAE. 
Contratado: REDECARD S.A, inscrita no CNPJ sob n° 01.425.78710001-04. 
Objeto: Prorrogação do contrato 017/2020, celebrado com a Empresa REDECARD S.A, inscrita no CNPJ 
sob n° 01.425.78710001-04, o qual tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de fornecimento de máquina de recebimento cartões de crédito e débito, para captura, 
transmissão, roteamento, processamento e liquidação de transações eletrônicas realizadas pelo 
SAAE/extremoz. 
Fundamento Legal: art. 9º, da Lei 10.520/02 c/c art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Obs.: Fica prorrogado o prazo de prestação dos serviços contínuos por 12 (doze) meses, a contar da sua 
assinatura em 14 de junho de 2020, tendo como termo final a data de 13 de junho de 2021. 
 
 

 
ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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Diretora Presidente – SAAE Extremoz 
 

 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 020/2020 – REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ E AUDAZ SISTEMA ELETRONICO DE 
SEGURANÇA LTDA-ME. 
 
 
Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO DE EXTREMOZ – SAAE. 
Contratado: AUDAZ SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANÇA LTDA-ME, CNPJ/MF: 06.070.309/0001-
34. 
Objeto: Prorrogação do contrato 020/2020, celebrado com a Empresa AUDAZ SISTEMA ELETRONICO DE 
SEGURANÇA LTDA-ME, CNPJ/MF 06.070.309/0001-34, o qual tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de monitoramento eletrônico de alarme e de circuito fechado de 
televisão CFTV, através de redes de longa distância (inclusive por meio da (internet). 
Fundamento Legal: art. 9º, da Lei 10.520/02 c/c art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Obs.: Fica prorrogado o prazo de prestação dos serviços contínuos por 12 (doze) meses, a contar da sua 
assinatura em 24 de julho de 2020, tendo como termo final a data de 24 de junlo de 2021. 
 

 
ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

Diretora Presidente – SAAE Extremoz 

 

 
PORTARIA Nº 085/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN. 
 

 
  A Diretora Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e. 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

  CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter um fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;  

 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º Designar o(a) servidor(a) CARLOS VINICIUS ROCHA DA SILVA, matrícula 90, para 

exercer a função de Gestor(a) do Contrato n°. 005/2020 – decorrente do processo com nº. 212/2020, 
celebrado com a empresa R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ n° 
20.283.607/0001-33, que trata da Contratação de empresa para Prestação de Serviços de coleta, transporte 
e destinação final de resíduos de fossa séptica com caminhão combinado limpa fossa a vácuo, ano não 
inferior a 2010, com tanque de capacidade de no mínimo 10.000 Lts, para esgotamento da fossa séptica do 
Hospital Municipal Presidente Café Filho. Durante sua vigência (30/09/2020) e enquanto perdurar obrigações 
contratuais, devendo: 

 
I- Auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
II- Acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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III- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 
cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

IV- Providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 
as notas fiscais pertinentes; 

V- Sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
VI- Informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
VII- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

produtos fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
VIII- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços, bem como 

seus preços e quantitativos estão sendo cumpridos de acordo com o instrumento contratual e 
instrumento convocatório;  

IX- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
X- Indicar eventuais glosas das faturas.  
 
XI- Informar prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento da demais obrigações nele previstas; 
XII- Informar prejuízos causadas á Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; e  
XIII- Indicar Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração á contratada. 
 
  Art. 2º Dê ciência aos interessados. 
 
  Art. 3º Autue-se no processo. 
 
  Art. 4º Esta portaria entrará em vigor a partir da presente data.  
 

Art. 5º Revogam-se disposições anteriores em contrário. 
 
  Art. 6º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 24 de julho de 2020. 

 
 
 
 

Elaine Gurgel Carvalho De Andrade 
Diretora Presidente – SAAE Extremoz/RN 

 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 212/2020 
 

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: 212/2020 
CONTRATO Nº: 005/2020 
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ/RN  
CONTRATADO: R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ (MF- EPP) sob o nº 
20.283.607/0001-33. 
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de coleta, transporte e destinação final de 
resíduos de fossa séptica com caminhão combinado limpa fossa a vácuo, com tanque de capacidade de no 
mínimo 10.000 Lts, para esgotamento da fossa séptica do Hospital Municipal Presidente Café Filho de 
Extremoz/RN. 
VALOR GLOBAL: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 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 – 3.3.90.39 (Prestação de Serviços Pessoa 
Jurídica) – Fonte – 10010000 (Recursos Ordinários) – Região – 0001 (Extremoz). 
DATA: 24 de Julho de 2020 
BASE LEGAL: Inciso II, do art. 24 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
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PELA CONTRATANTE: ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE - DIRETORA-PRESIDENTE 
PELA CONTRATADA: RAPHAEL ALVES DE PAULA – SÓCIO. 
 

 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

ADENDO I – EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 
 
 

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) 
O Pregoeiro do SAAE de Extremoz/RN torna público a quem interessar que a promove uma alteração no 
Termo de Referência do referido instrumento conforme abaixo descrito. 
- No item do termo de referencia: 5.0. DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO, sub ítem, 5.3., 
temos a seguinte modificação: 

 ONDE LÊ-SE: “O prazo máximo para a entrega dos materiais é de 5 (cinco) dias corridos, contados a 
partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento/Aquisição, podendo esse prazo ser 
prorrogado por igual período, mediante solicitação devidamente justificada da empresa vencedora do 
certame”, LEIA-SE: “O prazo máximo para a entrega dos materiais é de 10 (dez) dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento/Aquisição, podendo esse prazo 
ser prorrogado por igual período, mediante solicitação devidamente justificada da empresa vencedora 
do certame” 

Desta feita, considerando que as alterações empreendidas não implicam em alteração nos preços das 
propostas a serem apresentadas ficam mantidos o horário e a data de realização da seção publica do 
certame em referencia. 
Extremoz/RN, em 24 de julho de 2020. 
Pregoeiro Municipal 

 

 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

RESULTADO DO JULGAMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 02/2020 

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) 
 

O Pregoeiro do SAAE de Extremoz/RN torna público a quem interessar que a empresa Distribuidora Plamax 
Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 07.918.483/0001-57, interpôs pedido de Impugnação do Edital da Licitação – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 para registro de preços, visando Registro de preços objetivando a 
aquisição futura e parcelada de material hidráulico para atendimento às necessidades do SAAE 
EXTREMOZ/RN, o qual foi NEGADO provimento da solicitação, conforme documentos apensos ao processo, 
despachado pela senhora Diretora Presidente. Ficam desde já franqueados aos interessados, os documentos 
em referencia disponíveis no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Extremoz/RN, em 24 de julho de 2020. 
Pregoeiro Municipal 
 
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
 
O SAAE do município de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e 

considerando o disposto no Art. 24  inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993. 
.“Art. 24 – É dispensável a Licitação: 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) 
do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram 
a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 
vulto que possa ser realizada de uma só vez; 

 
CONSIDERANDO: 
Que o SAAE DE Extremoz, necessita de: 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA SÉPTICA COM CAMINHÃO 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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COMBINADO LIMPA FOSSA A VÁCUO, ANO NÃO INFERIOR A 2010, COM TANQUE DE CAPACIDADE 
DE NO MÍNIMO 10.000 LTS, PARA ESGOTAMENTO DA FOSSA SÉPTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL 
PRESIDENTE CAFÉ FILHO. 
 
CONSIDERANDO: 
Que a empresa, R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.283.607/0001-
33, é reconhecidamente do ramo pertinente ao objeto dessa contratação e pratica o melhor preço do 
mercado conforme pesquisa em anexo para a contratação de empresa especializada com a finalidade de 
proceder ao SAAE, a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de fossa 
séptica com caminhão combinado limpa fossa a vácuo, para esgotamento da fossa séptica do Hospital 
Municipal Presidente Café Filho. Ao valor Global de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais). 
 

1. A Dispensa correrá à conta do Elemento Orçamentário: 

Unidade Orçamentária 20.001 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUAS E 
ESGOTOS - SAAE 

Projeto/Atividade 2010 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAAE 

Elemento de Despesa 3.3.90.39 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍCIA 

FONTE 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS 

 
2. O SAAE de Extremoz/RN, efetuará o pagamento obedecendo o disposto na Resolução nº 

032/2016 do TCE/RN. 
 

Extremoz/RN, 23 de julho de 2020. 
 
 

ELAINE GURGEL C. DE ANDRADE 
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 

 

 

 

 

 

 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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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 eletrôn ica 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 este ja 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 
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