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PODER EXECUTIVO 
 

PORTARIAS E DECRETO 
 
 

EM BRANCO 
 
 

LEIS 
 

 

EM BRANCO 
 
 

LICITAÇÕES 
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012311/2020 
 

Fica dispensada a realização do certame licitatório para a realização de 01 (uma) Herniorrafia Inguinal 
Esquerda com implante de tela e 01 (uma) Herniorrafia Umbilical (cirurgia mútipla) no paciente Sr. 
Cícero Sergio Pinheiro Lopes, referente a despesas profissionais médicos e hospitalares. Declaro o 
interessado LUCIANO A LOPES & CIA LTDA, CNPJ: 16.726.637/0001-08, como apto e fornecedor da 
proposta mais vantajosa para o fornecimento dos serviços, no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
Os serviços serão fornecidos imediatamente e sob a responsabilidade e fiscalização desta Prefeitura. A 
motivação se dá pela pandemia de coronavírus (Covid-19), sendo fundamental para o enfrentamento 
da emergência de saúde pública internacional a contratação de serviços de saúde para efetivação das 
ações públicas. Do exposto, temos como preenchido os requisitos dispostos no art. 24, inciso IV, da Lei 
8.666/93. Por fim, destaca-se que os serviços constantes nas propostas em anexo atenderão somente 
a necessidade presente enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus. 

 
 

Itajá/RN, 23 de novembro de 2020. 
 

___________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional do Município de Itajá/RN 
 

 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022311/2020 

 
Fica dispensada a realização do certame licitatório para a realização de 01 (uma) Herniorrafia incisional 
com implante de tela na paciente Sra. Ana Paula Soares de Macêdo, referente a despesas profissionais 
médicos e hospitalares. Declaro o interessado LUCIANO A LOPES & CIA LTDA, CNPJ: 16.726.637/0001-
08, como apto e fornecedor da proposta mais vantajosa para o fornecimento dos serviços, no valor 
total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Os serviços serão fornecidos imediatamente e sob a 
responsabilidade e fiscalização desta Prefeitura. A motivação se dá pela pandemia de coronavírus 
(Covid-19), sendo fundamental para o enfrentamento da emergência de saúde pública internacional a 
contratação de serviços de saúde para efetivação das ações públicas. Do exposto, temos como 
preenchido os requisitos dispostos no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. Por fim, destaca-se que os 
serviços constantes nas propostas em anexo atenderão somente a necessidade presente enquanto 
perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

 
 

Itajá/RN, 23 de novembro de 2020. 
 

___________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional do Município de Itajá/RN 
 

 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032311/2020 

 
Fica dispensada a realização do certame licitatório para a realização de 01 (uma) Colecistectomia na 
paciente Sra. Maria da Conceição da Silva, referente a despesas profissionais médicos e hospitalares. 
Declaro o interessado LUCIANO A LOPES & CIA LTDA, CNPJ: 16.726.637/0001-08, como apto e 
fornecedor da proposta mais vantajosa para o fornecimento dos serviços, no valor total de R$ 7.000,00 
(sete mil reais). Os serviços serão fornecidos imediatamente e sob a responsabilidade e fiscalização 
desta Prefeitura. A motivação se dá pela pandemia de coronavírus (Covid-19), sendo fundamental para 
o enfrentamento da emergência de saúde pública internacional a contratação de serviços de saúde 
para efetivação das ações públicas. Do exposto, temos como preenchido os requisitos dispostos no art. 
24, inciso IV, da Lei 8.666/93. Por fim, destaca-se que os serviços constantes nas propostas em anexo 
atenderão somente a necessidade presente enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus. 

 
 

Itajá/RN, 23 de novembro de 2020. 

 
___________________________________ 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
Prefeito Constitucional do Município de Itajá/RN 

 

 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042311/2020 

 
Fica dispensada a realização do certame licitatório para a realização de 01 (uma) Colecistectomia na 
paciente Sra. Katiane Roberto de Vasconcelos, referente a despesas profissionais médicos e 
hospitalares. Declaro o interessado LUCIANO A LOPES & CIA LTDA, CNPJ: 16.726.637/0001-08, como 
apto e fornecedor da proposta mais vantajosa para o fornecimento dos serviços, no valor total de R$ 
7.000,00 (sete mil reais). Os serviços serão fornecidos imediatamente e sob a responsabilidade e 
fiscalização desta Prefeitura. A motivação se dá pela pandemia de coronavírus (Covid-19), sendo 
fundamental para o enfrentamento da emergência de saúde pública internacional a contratação de 
serviços de saúde para efetivação das ações públicas. Do exposto, temos como preenchido os 
requisitos dispostos no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. Por fim, destaca-se que os serviços constantes 
nas propostas em anexo atenderão somente a necessidade presente enquanto perdurar a emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

 
 

Itajá/RN, 23 de novembro de 2020. 
 

___________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional do Município de Itajá/RN 
 

 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 052311/2020 

 
Fica dispensada a realização do certame licitatório para Aquisição de peças e materiais de consumo 
para a instalação e a prestação do serviço da sala de Raio-X, localizada na Unidade Integrada de Saúde 
Maria Carmelita Pessoa, tendo em vista sua essencialidade para o funcionamento das ações 
desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária do Município de Itajá/RN. 
Declaro o interessado ANESTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.766.931/0001-59 
como apto e fornecedor da proposta mais vantajosa para a prestação dos serviços. A presente 
contratação dos serviços será realizada sob a responsabilidade e fiscalização desta Prefeitura. A 
motivação se dá pelo pequeno valor da contratação, qual seja, R$ 23.618,50 (vinte e três mil, seiscentos 
e dezoito reais e cinquenta centavos), e em face de notório interesse público no pleno funcionamento 
da estrutura administrativa, especialmente do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, sendo fundamental para 
a efetividade das ações públicas. 

 
Itajá/RN, 23 de novembro de 2020. 

 
 
 

___________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Municipal de Itajá/RN 
 

 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 062311/2020 

 
Fica dispensada a realização do certame licitatório para contratação de empresa especializada para 
proceder a revisão de 50.000 km do veículo Mitsubishi Motors MMC/L200 Triton SPT GL de placa 
QGT5J48/RN, conforme recomendação do fabricante. Declaro o interessado STRADA COMERCIO DE 
VEICULOS LTDA, CNPJ: 06.321.326/0001-05, como apto e fornecedor da proposta mais vantajosa para 
o serviço. Os serviços serão fornecidos sob a responsabilidade de fiscalização desta Prefeitura. A 
motivação se dá pelo pequeno valor da contratação do serviço, qual seja, R$ 1.702,00 (um mil 
setecentos e dois reais), e em face de notório interesse público no pleno funcionamento da estrutura 
administrativa, especialmente da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, sendo 
fundamental para a efetividade das ações públicas. 

 
Itajá/RN, 23 de novembro de 2020. 

 
 
 

___________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito do Município de Itajá 
 

 
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

 
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO – REF. AO 

CONTRATO Nº 012611/2018 
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010410/2018. 

 
 

OBJETO: Aditivo de Prorrogação de Prazo da Contratação de uma empresa especializada para 
ampliação e manutenção da infraestrutura da Escola Municipal Vereador João Medeiros Lopes, 
localizada na Rua Manoel Figueiredo, nº 1024 no Município de Itajá/RN, com o fornecimento de mão-
de obra, conforme memorial descritivo e orçamento, os quais se encontram em anexo, conforme 
especificações contidas no Projeto Básico, anexo I do Edital. 
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Torno pública a RETIFICAÇÃO da publicação do EXTRATO DO SEXTO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO – REF. AO CONTRATO Nº 012611/2018 DA TOMADA DE PREOÇOS Nº 010411/2018, em 
epígrafe, publicado no Diário Oficial do Município de Itajá/RN no dia 05 de outubro de 2020, devendo 
onde SE LÊ:‘‘ EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO’’ LEIA-SE: ‘‘EXTRATO DO SEXTO TERMO 
ADITIVO’’. Respectivamente, haja vista que ocorreu um erro no preenchimento do numero do aditivo. 

 
Itajá/RN, em 23 de novembro de 2020. 

 
 

__________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional Municipal de Itajá/RN 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

EM BRANCO 

 

 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

 

EM BRANCO 
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EM BRANCO 
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