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PODER EXECUTIVO 
 
 

EM BRANCO 
 
 

PORTARIAS E DECRETO 
 
DECRETO Nº     277, de 01 de Julho de 2021 
  
 
Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 951.063,92 (Novecentos e cinquenta e um mil e 
sessenta e três reais e noventa e dois centavos), para os fins que especifica e dá outras providências. 
 
O Prefeito Municipal de Itajá/RN, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica 
do Município e considerando a autorização contida na Lei Orçamentária Anual nº 371 de 26 de outubro 
de 2020. 
  
DECRETA: 
  
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 951.063,92 (Novecentos e cinquenta 
e um mil e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), destinado às dotações especificadas no 
Anexo I deste Decreto. 
  
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são 
provenientes de anulação parcial, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 e do 
Art. 8, incisos I e II da Lei Orçamentária Anual nº 371/2020. 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
  

Itajá/RN, 31 de Julho de 2021. 
 

 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito 
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LEIS 

 

EM BRANCO 

 

 

LICITAÇÕES 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 013008/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20693/2021 

 
 

Respaldado no, do artigo Art. 75, inciso II da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e no Parecer 
da Assessoria Jurídica Municipal, anexo aos autos do processo, RATIFICO através de dispensa de 
licitação, visando à Contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de Assessoria e 
Consultoria em Engenharia de Custos em atendimento as demandas da Prefeitura Municipal de 
Itajá/RN, para a empresa CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, é 
reconhecidamente do ramo pertinente ao objeto dessa contratação e apresentou melhor Valor Global 
cotado de R$ 20.887,04 (vinte mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quatro centavos). 
 
Em cumprimento ao disposto no artigo 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 DETERMINO a 
publicação da presente ratificação no Diário Oficial, para que produza os efeitos legais. 
 
 
Publique-se e cumpra-se. 

 
 

Itajá/RN, 30 de agosto de 2021. 
 
 

_____________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional 
 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 013008/2021 

O Município de Itajá/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e CONSIDERANDO o disposto 
no Art. 75. É dispensável a licitação: Inciso II da Lei Federal n.º lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
 
“Art. 75 – É dispensável a Licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de 
outros serviços e compras; 
 
CONSIDERANDO que a(o) SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS a, necessita 
da Contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de Assessoria e Consultoria em 
Engenharia de Custos em atendimento as demandas da Prefeitura Municipal de Itajá/RN. 

Considerando A justificativa para esta solicitação se dá face ao notório interesse da administração 
pública municipal na contratação em tela, tendo em vista que se existe a necessidade no apoio técnico 
para orientação em elaboração de estudos e projetos e/ou de verificação da viabilidade técnica de 
execução de projetos para o gerenciamento da obra de construção do Centro Administrativo 
Municipal, prédio onde abrigará as diversas secretarias municipais e órgãos de controle interno desta 
edilidade. O objetivo da análise de custos é assegurar que o empreendimento seja adequadamente 
orçado, concluindo pelo correto valor de mercado. A análise envolve os seguintes aspectos: Garantia 
de que as etapas necessárias à sua execução estejam previstas no orçamento estimativo, com seus 
itens, quantidades e custos adequadamente alocados; bem como na compatibilidade entre os preços 
propostos e aqueles praticados pelo mercado conforme referências de custos definidas pelo 
demandante. O serviço de análise e assessoria de projetos e empreendimento é realizado para fins de 
apoio na elaboração de estudos e projetos e/ou de verificação da viabilidade técnica de execução do 
projeto apresentado, bem como da adequação de seus custos e do cronograma previsto para 
execução. Sendo a contratação em tela, essencial para o estágio de obra da Prefeitura Municipal de 
Itajá/RN, onde celebra essa construção estimada pela população itajaense, garantindo uma 
infraestrutura de qualidade para a recepção da população e um espaço adequado para que os cidadãos 
tenham uma prestação de serviço de qualidade e que os servidores realizem suas funções com 
eficiência. 
Considerando que a cotação realizada identificou a melhor proposta em valor abaixo do limite 
estabelecido no art. 75, inc II, da Lei n 14.133/21. 
CONSIDERANDO que a Pessoa Jurídica CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, é 
reconhecidamente do ramo pertinente ao objeto dessa contratação e apresentou melhor Valor Global 
cotado de R$ 20.887,04 (vinte mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quatro centavos). 
R E S O L V E: 
1 – Dispensar o procedimento licitatório para Contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços 
de Assessoria e Consultoria em Engenharia de Custos em atendimento as demandas da Prefeitura 
Municipal de Itajá/RN pelos motivos acima elencados. 
2 – A dispensa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária; 
3 – O município de Itajá/RN efetuará o pagamento, na execução dos serviços, com a devida fiscalização 
dos órgãos deste município e atesto do recebimento pelo mesmo. 

 
Itajá/RN, 30 de agosto de 2021. 

 
 

____________________________________________________________ 
SECRETARIA DE GOVERNO 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012608/2021 

 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

 
O Pregoeiro da Prefeitura de Itajá/RN, torna público a quem interessar, que estará promovendo o 
recebimento de documentos de “Proposta” e “Habilitação”, através do PREGÃO PRESENCIAL COM 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012608/2021, Tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 10 de setembro 
de 2021, às 09:00 horas, na Comissão Permanente de Licitação de Itajá/RN, situada na Praça Vereador 
José de Deus Barbosa, nº 70, Centro, Itajá/RN, visando o registro de preço para eventual e futura 
contratação de empresa para locação de veículo para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, 
conforme especificações contidas no anexo I do Edital. 
 
O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados por meio do site oficial da Prefeitura 
Municipal de Itajá/RN, através do link: www.itaja.rn.gob.br. Quaisquer dúvidas sobre o certame 
poderão ser esclarecidas na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Praça Jose de Deus 
Barbosa, 70 – Centro – Itaja/RN – CEP: 59513-000, mediante o telefone Tel.: (84) 3330-2255 ou através 
do e-mail: cpl@itaja.rn.gov.br, cplitajarn@gmail.com e ou https://itaja.rn.gov.br/licitacoes-2020/, no 
horário de 08:00 as 13:00 horas. 

 
 

Itajá/RN, em 26 de agosto de 2021. 
 
 

__________________________________ 
Gilclécio da Cunha Lopes 

Pregoeiro Municipal 
Port. Nº 283/2021 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

EM BRANCO 
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