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PODER EXECUTIVO 
 

SEGUNDA CHAMADA 
PESQUISA MERCADOLÓGICA 

 
A Prefeitura de Itajá/RN, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, torna público aos 
interessados que, ESTÁ REALIZANDO PESQUISA DE PREÇOS para formação de menor preço, para 
aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de irrigação do Campo de 
Futebol de Itajá/RN. 
A descrição dos itens e quantitativos estão à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de 
Planejamento - Setor de Pesquisa Mercadológica, situado (a) na Sede da Prefeitura Municipal 
localizada no Endereço Praça Jose de Deus Barbosa, nº 70, bairro Centro, Itajá/RN – CEP: 59513-000 
ou através do e-mail: setordepesquisamercadologica@gmail.com / planejamento@itaja.rn.gov.br. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas através do telefone: (84) 3330-2255 ou presencialmente, 
de segunda-feira a sexta-feira, das 08hs às 13hs (as cotações serão analisadas excepcionalmente neste 
horário estabelecido pela Gestão Municipal). 
O prazo para máximo para conclusão desta pesquisa será de 10 (dez) DIAS ÚTEIS, contados a partir 
desta publicação. 
A pesquisa poderá ser finalizada antes do prazo com a obtenção dos Preços de Mercado e 
conhecimento do preço médio ou menor preço. 
A modalidade de contratação será definida após a obtenção dos valores e análise das cotações. 

 
Itajá/RN, 13 de agosto de 2021. 

 
 

Manoel Dantas das Chagas Neto 
Secretário Adjunto do Planejamento 

 

 
SEGUNDA CHAMADA 

PESQUISA MERCADOLÓGICA 
 

A Prefeitura de Itajá/RN, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, torna público aos 
interessados que, ESTÁ REALIZANDO PESQUISA DE PREÇOS para formação de menor preço, para 
contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva do sistema de irrigação 
do Campo de Futebol de Itajá/RN. 
A descrição dos itens e quantitativos estão à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de 
Planejamento - Setor de Pesquisa Mercadológica, situado (a) na Sede da Prefeitura Municipal 
localizada no Endereço Praça Jose de Deus Barbosa, nº 70, bairro Centro, Itajá/RN – CEP: 59513-000 
ou através do e-mail: setordepesquisamercadologica@gmail.com / planejamento@itaja.rn.gov.br. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas através do telefone: (84) 3330-2255 ou presencialmente, 
de segunda-feira a sexta-feira, das 08hs às 13hs (as cotações serão analisadas excepcionalmente neste 
horário estabelecido pela Gestão Municipal). 
O prazo para máximo para conclusão desta pesquisa será de 10 (dez) DIAS ÚTEIS, contados a partir 
desta publicação. 
A pesquisa poderá ser finalizada antes do prazo com a obtenção dos Preços de Mercado e 
conhecimento do preço médio ou menor preço. 
A modalidade de contratação será definida após a obtenção dos valores e análise das cotações. 

 
Itajá/RN, 13 de agosto de 2021. 

 
 

Manoel Dantas das Chagas Neto 
Secretário Adjunto do Planejamento 

 

 
SEGUNDA CHAMADA 

PESQUISA MERCADOLÓGICA 
 
A Prefeitura de Itajá/RN, através da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, torna público 
aos interessados que, ESTÁ REALIZANDO PESQUISA DE PREÇOS para formação de preço médio, para 
Contratação de empresa para informatização completa das Unidades Básicas de Saúde do Município 
de Itajá/RN. 
A descrição dos itens e quantitativos estão à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de 
Planejamento - Setor de Pesquisa Mercadológica, situado (a) na Sede da Prefeitura Municipal 
localizada no Endereço Praça Jose de Deus Barbosa, nº 70, bairro Centro, Itajá/RN – CEP: 59513-000 
ou através do e-mail: setordepesquisamercadologica@gmail.com / planejamento@itaja.rn.gov.br. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas através do telefone: (84) 3330-2255 ou presencialmente, 
de segunda-feira a sexta-feira, das 08hs às 13hs (as cotações serão analisadas excepcionalmente neste 
horário estabelecido pela Gestão Municipal). 
O prazo para máximo para conclusão desta pesquisa será de 10 (dez) DIAS ÚTEIS, contados a partir 
desta publicação. 
A pesquisa poderá ser finalizada antes do prazo com a obtenção dos Preços de Mercado e 
conhecimento do preço médio ou menor preço. 
A modalidade de contratação será definida após a obtenção dos valores e análise das cotações. 

 
Itajá/RN, 13 de agosto de 2021. 

 
 

Manoel Dantas das Chagas Neto 
Secretário Adjunto do Planejamento 

 

 
 

PESQUISA MERCADOLÓGICA 
 

A Prefeitura de Itajá/RN, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público aos interessados 
que, ESTÁ REALIZANDO PESQUISA DE PREÇOS para formação de menor preço para contratação dos 
serviços de mão de obra de pintor para execução de pintura predial de paredes externas e internas e 
esquadrias da Escola Municipal Libânia Lopes Pessoa e Escola Municipal Maria Lindalva da Cunha. 
A descrição dos itens e quantitativos estão à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de 
Planejamento - Setor de Pesquisa Mercadológica, situado (a) na Sede da Prefeitura Municipal 
localizada no Endereço Praça Jose de Deus Barbosa, nº 70, bairro Centro, Itajá/RN – CEP: 59513-000 
ou através do e-mail: setordepesquisamercadologica@gmail.com / planejamento@itaja.rn.gov.br. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas através do telefone: (84) 3330-2255 ou presencialmente, 
de segunda-feira a sexta-feira, das 08hs às 13hs (as cotações serão analisadas excepcionalmente neste 
horário estabelecido pela Gestão Municipal). 
O prazo para máximo para conclusão desta pesquisa será de 10 (dez) DIAS ÚTEIS, contados a partir 
desta publicação. 
A pesquisa poderá ser finalizada antes do prazo com a obtenção dos Preços de Mercado e 
conhecimento do menor preço. 
A modalidade de contratação será definida após a obtenção dos valores e análise das cotações. 

 
Itajá/RN, 13 de agosto de 2021. 

 
Manoel Dantas das Chagas Neto 

Secretário Adjunto do Planejamento 
 

 
PESQUISA MERCADOLÓGICA 

 
A Prefeitura de Itajá/RN, através da Secretaria Municipal de Transporte, torna público aos interessados 
que, ESTÁ REALIZANDO PESQUISA DE PREÇOS para formação de menor preço para contratação de 
empresa para prestação de serviços de mão de obra em serviços de borracharia completa de 
desmontagem/montagem, concerto, troca de bico, socorro e vulcanização. 
A descrição dos itens e quantitativos estão à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de 
Planejamento - Setor de Pesquisa Mercadológica, situado (a) na Sede da Prefeitura Municipal 
localizada no Endereço Praça Jose de Deus Barbosa, nº 70, bairro Centro, Itajá/RN – CEP: 59513-000 
ou através do e-mail: setordepesquisamercadologica@gmail.com / planejamento@itaja.rn.gov.br. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas através do telefone: (84) 3330-2255 ou presencialmente, 
de segunda-feira a sexta-feira, das 08hs às 13hs (as cotações serão analisadas excepcionalmente neste 
horário estabelecido pela Gestão Municipal). 
O prazo para máximo para conclusão desta pesquisa será de 10 (dez) DIAS ÚTEIS, contados a partir 
desta publicação. 
A pesquisa poderá ser finalizada antes do prazo com a obtenção dos Preços de Mercado e 
conhecimento do menor preço. 
A modalidade de contratação será definida após a obtenção dos valores e análise das cotações. 

 
Itajá/RN, 13 de agosto de 2021. 

 
Manoel Dantas das Chagas Neto 

Secretário Adjunto do Planejamento 
 

PORTARIAS E DECRETO 
 
DECRETO Nº 284/2021 
 
Declara situação de Estado de Calamidade Pública no Município de Itajá/RN, comprometido 
pela ESTIAGEM, e dá outras providências.  
 
 
ALAOR FERREIRA PESSOA NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
usando das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 66, inc. VI, da Lei Orgânica do Município de 
Itajá, 
CONSIDERANDO o disposto pelo inciso VI do artigo 8º da Lei Federal 12.608, de 10 de abril de 2012, 
que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC); 
CONSIDERANDO a escassez de chuvas na região geográfica em que encontra inserida a Barragem 
Armando Ribeiro Gonçalves, a qual abastece o município de Itajá/RN; 
CONSIDERANDO a necessidade imediata de politicas públicas municipais visando minimizar a 
problemática de uso, transporte, manejo e distribuição de água no município; 
CONSIDERANDO que a água é recurso fundamental à saúde e à vida, garantida mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à qualidade de vida da população; 
CONSIDERANDO que existem muitas localizações no Município (comunidades do Jiquí, São Francisco, 
Mulungu, dentre outras) que não possuem poços tubulares com capacidade para atendimento de 
abastecimento; 
CONSIDERANDO que compete ao Poder Público municipal a preservação do bem estar da população 
e das atividades socioeconômicas das regiões atingidas por eventos adversos, bem como a adoção 
imediata das medidas que se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, combater situações 
emergenciais e de calamidade pública; 
DECRETA: 
Art. 1º. Fica declarada “Situação de Emergência por Seca” no município, em virtude do desastre 
classificado e codificado como Situação de Emergência provocada por desastre natural climatológico 
Nível II – Desastre de Média Intensidade, caracterizado por estiagem prolongada que provocou a 
redução sustentada das reservas hídricas existentes no Rio Grande do Norte (COBRADE/1.4.1.2.0 - 
Seca).  
Parágrafo Único. Essa situação de anormalidade é válida para todas as áreas deste Município. 
Art. 2º. Durante o período em que persistir a Situação de Emergência, pelos motivos declinados no 
artigo anterior, o Município de Itajá, no Estado do Rio Grande do Norte, poderá firmar contratos, 
mediante dispensa de licitação, que visem a aquisição de bens necessários às atividades de resposta à 
falta de abastecimento de água, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação 
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dos cenários causados pela estiagem, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e 
oitenta dias consecutivos e ininterruptosas, devendo ser observado o procedimento descrito no artigo 
26, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Art. 3º. Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta à estiagem e 
realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar 
as ações de assistência à população afetada pela seca.  
Parágrafo Único. Essas atividades serão coordenadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e 
Defesa Civil – COMPDEC. 
Art. 4º. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, disponibilizará o Formulário 
de Informações de Desastres (FIDE), para fins de Reconhecimento de Situação de Emergência, que será 
instruído na forma estabelecida pelo art. 6º, §§ 1º e 2º, II, da Instrução Normativa nº 2, de 20 de 
dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional, e apresentado no prazo de 20 (vinte) dias 
contados da publicação deste Decreto. 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, por um prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias. 
Parágrafo Único. O prazo de vigência deste decreto pode ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) 
dias caso perdure a situação de calamidade, ou considerado nulo quando comprovado o fim do período 
de situação de anormalidade. 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. 
Palácio Manoel Eugênio Ferreira, em 13 de agosto de 2021. 
 
 

________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional do Município de Itajá 
 

 
Portaria nº 375/2021  
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal 
promulgada em 04 de novembro de 1997. 
 RESOLVE: 
 
 Art. 1º - Conceder LICENÇA PRÊMIO a servidora efetiva, Senhora MARIA SOFIA DA 
CONCEIÇÃO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de Auxiliar Administrativo, sendo 
que a licença ocorrerá no período de 01/09/2021 à 29/11/2021. 
 Art. 2º - A servidora volta suas atividades laborais no dia 30 de novembro de 2021. 
 Parágrafo único. A Licença Prêmio será concedido conforme o disposto no art. 106 da 
Lei Municipal 053/2001, de 14 de novembro de 2001. 
 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 13 de agosto 
de 2021. 
 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 
 

LEIS 
 

Lei nº 385 de 13 de agosto de 2021. 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal de Itajá a contratar operação de crédito com a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF e dá outras providências. 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, faço saber que a Câmara Municipal decreta, e eu sanciono a 
seguinte lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir operação de crédito junto a Caixa 
Econômica Federal, até o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), por meio da 
linha de crédito do programa FINISA – Financiamento para Infraestrutura e Sanemaneto, destinada à 
construção e implantação do Centro Administrativo do Executivo Municipal, aquisição e instalação do 
sistema de geração de energia sustentável com módulos fotovoltaicos (painéis solares) e aquisição e 
instalação de material permanente de móveis e eletro, bem como demais intervenções necessárias 
para viabilizar o objeto proposto, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei 
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. 
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia da operação de crédito de 
que trata esta lei, as cotas de repartição constitucional, do Imposto de Cirsulação de Mercadorias – 
ICMS e/ou Fundo de Participação dos Município – FPM até o limite suficiente para o pagamento das 
prestações e demais encargos decorrentes desta lei ou autorizado a vincular, como Contragarantia à 
garantia da União, à operação de crédito de que trata esta Lei, em caráter irrevogável e irretratável , a 
modo “pro solvendo”, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b”, 
complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no artigo 156, nos termos do § 4º do art. 167, 
todos da Constituição Federal, bem como outras garantias admitidas em direito. 

 
Art. 2º Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, 
as receitas provenientes do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, conforme estabelecido nos 
Artigos 158, 159 e 167, IV da Constituição Federal. 

 
Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados 
como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º. art. 32, da Lei 
Complementar 101/2000. 
 
Art. 4º - Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às 
amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que 
se refere o artigo primeiro. 
 
Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face 
aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. 
 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. 
Gabinete do Prefeito, em 13 de agosto de 2021. 

 
__________________________________________ 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
Prefeito Constitucional do Município de Itajá 

 

LICITAÇÕES 
 
 
 

EM BRANCO 
 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

Portaria nº 029 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Itajá, Estado Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições 
legais, obedecidas as formalidades regimentais, na conformidade ainda dos dispositivos, constantes da 
Resolução nº 01, de 20 de março de 2012, etc. 
 
Resolve: 
 
Art. 1º - Conceder ao Senhor Ediézio Emídio dos Santos, Motorista da Câmara Municipal de Itajá, 
conforme a Portaria nº 08/2021, uma (01) diária, ao valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), com a 
finalidade de custear despesas com deslocamento e alimentação na cidade de Natal-RN, no dia 16 de 
agosto de 2021, onde o mesmo irá conduzir funcionário da Câmara Municipal de Itajá/RN ao ITEP/RN, 
para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Itajá/RN. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, em 13 de agosto 
de 2021. 
 
Publique-se e cumpra-se. 

 
 

José Menino da Silva Junior 
Presidente da Câmara Municipal de Itajá/RN 

 

 
Portaria nº 030 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Itajá, Estado Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições 
legais, obedecidas as formalidades regimentais, na conformidade ainda dos dispositivos, constantes da 
Resolução nº 01, de 20 de março de 2012, etc. 
 
Resolve: 
 
Art. 1º - Conceder ao Senhor Wanderson Breno Cabral da Silva, Tesoureiro da Câmara Municipal de 
Itajá, conforme a Portaria nº 02/2021, uma (01) diária, ao valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), com 
a finalidade de custear despesas com deslocamento e alimentação na cidade de Natal-RN, no dia 16 
de agosto de 2021, onde o mesmo irá até o ITEP/RN tratar de assuntos de interesse da Câmara 
Municipal de Itajá/RN. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, em 13 de agosto 
de 2021. 
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Publique-se e cumpra-se. 
 
 

José Menino da Silva Junior 
Presidente da Câmara Municipal de Itajá/RN 

 

 
Portaria nº 31 

 
O Tesoureiro da Câmara Municipal de Itajá, Estado Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições 
legais, obedecidas as formalidades regimentais, na conformidade ainda dos dispositivos, constantes da 
Resolução nº 01, de 20 de março de 2012, etc. 
 
Resolve: 
 
Art. 1º - Conceder ao Senhor José Menino da Silva Junior, Presidente da Câmara Municipal de Itajá/RN, 
uma (01) diária ao valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), que tem por finalidade custear despesas 
com deslocamento e alimentação na cidade de Natal/RN, onde o mesmo irá, na condição de Presidente 
da Câmara Municipal, comparecer ao ITEP/RN para tratar de assuntos de interessa da Câmara 
Municipal de Itajá/RN, no dia 16 de agosto de 2021. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
Tesouraria da Câmara Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, em 13 de agosto de 2021. 
 
Publique-se e cumpra-se. 
 

Wanderson Breno Cabral da Silva 
Tesoureiro da Câmara Municipal de Itajá 

 
 

 

 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

 

 

 

EM BRANCO 
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