DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ
Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002
Ano XXI – Edição N.º 1964 – Itajá/RN, 16 de setembro de 2022.
www.itaja.rn.gov.br
Email - comunicação@itaja.rn.gov.br

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PODER EXECUTIVO
Alaor Ferreira Pessoa Neto
Prefeito
Francisca Ednalva Pessoa Lopes e Lopes
Vice-Prefeita
PODER LEGISLATIVO
José Menino da Silva Junior
Presidente
Geraldo Valentim dos Santos
Vice-presidente
Carlos Marcondes Matias Lopes
1° secretário
Wlisvan Gomes da Silva
2° secretário
Hudson Bruno da Silva
Vereador
José Possidônio Lopes Neto
Vereador
José Valderi de Melo
Vereador
Marcia Luciana de Melo Medeiros
Vereadora
Maxsilvan da Cunha
Vereador

Expediente:
Maria José da Silva
Secretária de Comunicação, Marketing e Publicidade
Diretor de Redação: Damião Renê Silva Bezerra
SMCMP – Secretaria Municipal De Comunicação, Marketing e Publicidade
Praça Vereador José de Deus Barbosa nº 70 – Centro
ITAJÁ|RN - Brasil
Contato: (84) 3330-2255 | comunicação@itaja.rn.gov.br

1|Página

DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ
Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002
Ano XXI – Edição N.º 1964 – Itajá/RN, 16 de setembro de 2022.
www.itaja.rn.gov.br
Email - comunicação@itaja.rn.gov.br
CONSELHOS MUNICIPAIS

EM BRANCO
PODER EXECUTIVO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – PSS N° 01/2022
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS Nº 021/2022
A Prefeitura Municipal de Itajá torna pública a chamada imediata de candidatos aprovados das
categorias abaixo relacionadas. Os candidatos deverão dar entrada com a documentação exigida no
DECRETO Nº 304 de 16 de fevereiro de 2022, de 19/09 até o dia 20/09, no Protocolo da Prefeitura
Municipal de Itajá.
A designação de servidores para o exercício da função pública ao qual foram aprovados, está
especificada neste termo para preenchimento das vagas por órgão de lotação. O horário e o local de
trabalho, assim como a data de admissão dos servidores designados para as funções que estão
sendo convocadas neste termo, será determinado pela Secretaria Municipal de Educação, de
acordo com a carga horária.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais (26 hs)*
Clarohane Delblainy Maranhão
Antonia Maria do Nascimento Nobre
Zilene Tavares de Santana
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte,
Gabinete do Prefeito, em 16 de setembro de 2022.
__________________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ

PORTARIAS E DECRETOS
Portaria nº 279/2022
Designa o gestor de contrato abaixo descriminado e dá outras providências.
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
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
da Dispensa nº 011609/2022, 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 16 de setembro de 2022.

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
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
da Dispensa nº 021609/2022, 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 16 de setembro de 2022.
____________________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ
_________________________________________________________________________________
Portaria nº 281/2022
Designa o gestor de contrato abaixo descriminado e dá outras providências.
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
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
da Dispensa nº 031609/2022, 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 16 de setembro de 2022.
____________________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ
_________________________________________________________________________________
Portaria nº 282/2022
Designa o gestor de contrato abaixo descriminado e dá outras providências.
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
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
RESOLVE

____________________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ
_________________________________________________________________________________

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
da Dispensa nº 041609/2022, a ele designado por meio de memorando do ordenador de despesa.

Portaria nº 280/2022

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Designa o gestor de contrato abaixo descriminado e dá outras providências.

Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte.
Gabinete do Prefeito, em 16 de setembro de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, Sr. Alaor Ferreira Pessoa Neto, no uso de
suas atribuições constitucionais e,

Página |2

____________________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 041609/2022

LEIS

EM BRANCO
LICITAÇÕES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011609/2022
Fica dispensada a realização do certame licitatório para Realização de
01 (uma) cirurgia de URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL À DIREITA E COLOCAÇÃO TEMPORARIA DE
CATETER DUPLO J, na paciente Sra. Juliana Lourenço da Silva, referente a despesas hospitalares
(pacote cirúrgico em 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$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos 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, 16 de setembro de 2022.
___________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
Prefeito Constitucional do Município de Itajá/RN
_________________________________________________________________________________
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 021609/2022
Fica dispensada a realização do certame licitatório para Realização de
01 (uma) cirurgia de URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL À DIREITA E COLOCAÇÃO TEMPORARIA DE
CATETER DUPLO J, na paciente Sra. Juliana Lourenço da Silva, referente a despesas com equipe
médica (equipe médica, auxiliar, instrumentador e taxa de vídeo). Declaro o interessado a CLINICA
DOS CIRURGIOES DE MOSSORO S/S LTDA, CNPJ: 14.353.431/0001-46, 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$
11.500,00 (onze mil e quinhentos 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, 16 de setembro de 2022.

Fica dispensada a realização do certame licitatório para Realização de
01 (uma) cirurgia de ADENOAMIGDALECTOMIA, no paciente Sr. Isaac Roberto Clemente Galdino,
referente a despesas hospitalares (pacote cirúrgico em enfermaria 02 leitos). Declaro o interessado
a EMCR CLINICA OTORRINO LTDA, EMCR CLINICA OTORRINO LTDA, CNPJ: 33.167.216/0001-03,
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$ 4.000,00 (quatro 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, 16 de setembro de 2022.
___________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
Prefeito Constitucional do Município de Itajá/RN
_________________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº 011209/2022
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
P.E. SRP Nº 011209/2022, tipo Menor Preço GLOBAL (OBTIDO ATRAVES DO MAIOR DESCONTO
APLICADO POR ITEM), no dia 29/09/2022, às 08:01h, na Sede da Prefeitura Municipal de Itajá,
através do Portal de Compras Públicas, visando o Registro de preços para eventual e futura
contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento parcelado de combustíveis, visando
atender às necessidades de toda frota de veículos e máquinas do Município, conforme
especificações mínimas, quantitativos e demais condições constantes no edital e seus anexos.
O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados na
Prefeitura Municipal na sala da Comissão Permanente de Licitações. Tel.: 084 3330-2255. E-mail:
cplitajarn@gmail.com ou pregoeiropmirn@gmail.com,no horário de 08:00 as 12:00 horas ou
através do link: www.itaja.rn.gob.br.
Itajá/RN, em 16 de Setembro de 2022.

Gilclécio da Cunha Lopes
PREGOEIRO DA PMI/RN
Portaria nº 504/2022

PODER LEGISLATIVO

EM BRANCO

___________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
Prefeito Constitucional do Município de Itajá/RN
_________________________________________________________________________________
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 031609/2022
Fica dispensada a realização do certame licitatório para Realização de
01 (uma) cirurgia de ADENOAMIGDALECTOMIA, no paciente Sr. Isaac Roberto Clemente Galdino,
referente a despesas hospitalares (pacote cirúrgico em 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$ 4.000,00 (quatro 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, 16 de setembro de 2022.
___________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
Prefeito Constitucional do Município de Itajá/RN
_________________________________________________________________________________
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