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CONSELHOS MUNICIPAIS

LICITAÇÕES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011205/2022

EM BRANCO
PODER EXECUTIVO
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 preços médios para
contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de manutenção preventiva,
corretiva de elétrica em veículos automotores, inspeções periódicas para avaliação de peças,
componentes e sistemas incluindo fornecimento e troca de peças e acessórios para o seu perfeito
funcionamento, bem como guincho 24 horas para os veículos que compõe a frota da Prefeitura
Municipal 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 menor preço.
A modalidade de contratação será definida após a obtenção dos valores e análise das cotações.
Itajá/RN, 12 de maio de 2022.

________________________________________
Melquisedek de Oliveira Silva
Secretário do Planejamento

PORTARIAS E DECRETOS
Portaria nº 132/2022
Designa o gestor de contrato abaixo descriminado e dá outras providências.

Fica dispensada a realização do certame licitatório para realização de 01
(uma) cirurgia de Vídeo-Ureterolitotripsia esquerda com colocação de cateter duplo J temporária, na
paciente Sra. Antônia Nayane da Rocha, referente a despesas hospitalares (01 diária com enfermaria
02 leitos). Declaro o interessado a CARDIODIAGNOSTICO LTDA, CNPJ: 35.650.324/0001-50, como
apto e fornecedor da proposta mais vantajosa para o serviço. O serviço será realizado sob a
responsabilidade e fiscalização desta Prefeitura. A motivação se dá pelo pequeno valor da
contratação, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e em face da urgência na realização do
procedimento cirúrgico ora pretendido. Ademais, tendo em vista que até a formulação e conclusão
de procedimento licitatório o paciente pode vir a óbito, temos como preenchido os requisitos
dispostos no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. Por fim, destaca-se que o(s) serviço(s) em tela atenderá
somente a necessidade presente do paciente.
Itajá/RN, 12 de maio de 2022.

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

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 021205/2022
Fica dispensada a realização do certame licitatório para realização de 01
(uma) cirurgia de Vídeo-Ureterolitotripsia esquerda com colocação de cateter duplo J temporária, na
paciente Sra. Antônia Nayane da Rocha, referente a despesas com equipe médica (cirurgião, auxiliar,
anestesista, instrumentador e taxa de aparelho). Declaro o interessado a CLINICA DOS CIRURGIOES
DE MOSSORO S/S LTDA, CNPJ: 14.353.431/00001-46, como apto e fornecedor da proposta mais
vantajosa para o serviço. O serviço será realizado sob a responsabilidade e fiscalização desta
Prefeitura. A motivação se dá pelo pequeno valor da contratação, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil
reais), e em face da urgência na realização do procedimento cirúrgico ora pretendido. Ademais, tendo
em vista que até a formulação e conclusão de procedimento licitatório o paciente pode vir a óbito,
temos como preenchido os requisitos dispostos no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. Por fim, destacase que o(s) serviço(s) em tela atenderá somente a necessidade presente do paciente.
Itajá/RN, 12 de maio de 2022.

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

PODER LEGISLATIVO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, Sr. Alaor Ferreira Pessoa Neto, no uso de suas
atribuições constitucionais e,
CONSIDERANDO que cabe à Administração, nos termos do Art. 58, inciso III c/c 67,
ambos da Lei Federal 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através
de um representante da Administração; e

EM BRANCO

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
RESOLVE
Art. 1º - DESIGNAR o servidor JULIO CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA, CPF nº 064.258.64460, nomeado por meio da Portaria nº 031/2021, para exercer a função de Gestor/Fiscal de Contrato
das Atas de Registro de Preços nº 011804/2022, 021804/2022, 031804/2022, 041804/2022,
051804/2022 e 061804/2022 referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 010903/2022, a ele designado
por meio de memorando do ordenador de despesa.
Art. 2º - 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 12 de maio de 2022.

EM BRANCO

____________________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ

LEIS

EM BRANCO
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