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CONSELHOS MUNICIPAIS
Portaria de concessão de Diária nº 045/2022

EM BRANCO
PODER EXECUTIVO
PESQUISA MERCADOLÓGICA
A Prefeitura de Itajá/RN, através da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos
Humanos, torna público aos interessados que, ESTÁ REALIZANDO PESQUISA DE PREÇOS para
formação de preços médios para contratação de empresa especializada em prestação de serviços
técnico de instalação, remoção e reinstalação, manutenção preventiva e corretiva com reposição de
peças com cobertura total da reposição, dos aparelhos condicionadores de ar condicionado (tipo
janela e split system); em todas as unidades administrativas do munícipio de Itajá/RN, visando
conforto térmico, bem-estar e saúde dos servidores e dos usuários.
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 03 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, 20 de junho de 2022.

O Prefeito Municipal de Itajá/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei Municipal nº 225, de 15 de março de 2013 e Decreto nº 162 de 09 de agosto de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária, sem pernoite no valor total de R$ 70,00 (setenta
reais), para o Senhor Andryeverson Edney dos Santos Fernandes, ocupante do cargo de Apontador
de Obras, portador do CPF: 016.670.474-18, para no dia 22 de junho de 2022, se deslocar a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB na cidade de Natal/RN.
Art. 2º - A concessão tem por objetivo participar de reuniões e tratar de informações acerca do
trabalho e modelos de instrumentos institucionais no desenvolvimento de suas atividades, além da
colaboração e socialização da legislação municipal sobre a temática. A saída está programada às 05h
com retorno previsto para 17h do mesmo dia.
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 20 de junho
de 2022.
Publique-se e Cumpra-se.
____________________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ

LEIS

EM BRANCO
LICITAÇÕES

________________________________________
Melquisedek de Oliveira Silva
Secretário do Planejamento

PORTARIAS E DECRETOS
Portaria de Concessão de Diária nº 043/2022
O Prefeito Municipal de Itajá/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei Municipal nº 225, de 15 de março de 2013 e Decreto nº 162/2018 de 09 de agosto de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária, sem pernoite, no valor total de R$ 200,00 (duzentos
reais), para o Senhor Alaor Ferreira Pessoa Neto, ocupante do cargo de Prefeito, portador do CPF:
008.349.084-17, para no dia de 20 de junho de 2022, se deslocar a Caixa Econômica Federal – GIGOV
na cidade de Natal/RN.
Art. 2º - A concessão tem por objetivo informações sobre Contratos de Repasses firmado com o
Município de Itajá/RN. A saída está programada às 11h e com retorno previsto para 17h do mesmo
dia.
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 20 de junho
de 2022.
Publique-se e Cumpra-se.
____________________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ

Portaria de concessão de Diária nº 044/2022
O Prefeito Municipal de Itajá/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei Municipal nº 225, de 15 de março de 2013 e Decreto nº 162 de 09 de agosto de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária, sem pernoite no valor total de R$ 130,00 (cento e
trinta reais), para o Senhor Gilmar Medeiros Lopes, ocupante do cargo de Secretário Municipal de
Meio Ambiente e Planejamento Urbano, portador do CPF: 315.305.674-91, para no dia 22 de junho
de 2022, se deslocar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB na cidade de
Natal/RN.
Art. 2º - A concessão tem por objetivo participar de reuniões e tratar de informações acerca do
trabalho e modelos de instrumentos institucionais no desenvolvimento de suas atividades, além da
colaboração e socialização da legislação municipal sobre a temática. A saída está programada às 05h
com retorno previsto para 17h do mesmo dia.
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 20 de junho
de 2022.
Publique-se e Cumpra-se.
____________________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ

P ágina |2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 01105/2022
De acordo com os atos da Comissão de Licitação e o que fundamenta o art. 23, inciso
I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado
do presente procedimento, cujo objeto é a Construção do Palácio Manoel Eugênio Ferreira, sede
administrativa do Município de Itajá/RN, mediante o regime empreitada por preço global, conforme
condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no projeto básico, memorial
descritivo, orçamento e demais documentos anexos ao edital, usando das atribuições que nos são
conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes ao procedimento previsto no
diploma legal suscitado decorrente dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, homologamos
o presente evento que teve como capacitada a empresa CONSTRUTORA PROEL LTDA, CNPJ:
26.040.127/0001-28, a qual apresentou melhores condições constantes nos autos.
Dê-se ciência e cumpra-se.
Itajá/RN, 20 de junho de 2022.
_________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
Prefeito Municipal de Itajá/RN

“T E R M O D E A D J U D I C A Ç Ã O”
TOMADA DE PREÇO Nº 011005/2022
Legislação Aplicada:
• Art. 38, VII, combinado com o Art. 23, I, alinea “b”, ambos da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, atualizada
pela Lei nº 8.883/94, de 08.06.94.
Após cumpridas as exigências e condições estipuladas para a efetivação da Tomada de Preços como
preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, de conformidade
com o julgamento proferido pela Administração e deliberação desta Administração Superior,
ADJUDICAMOS o objeto do presente pleito, a Construção do Palácio Manoel Eugênio Ferreira, sede
administrativa do Município de Itajá/RN, mediante o regime empreitada por preço global, conforme
condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no projeto básico, memorial
descritivo, orçamento e demais documentos anexos ao edital, a Empresa CONSTRUTORA PROEL
LTDA, CNPJ: 26.040.127/0001-28, qualificada para a prestação dos serviços, haja vista que ofereceu
a melhor proposta dentro do preço de mercado para a Administração Pública Municipal.
Itajá/RN, 20 de junho de 2022.

_________________________________
Alaor Ferreira Pessoa Neto
Prefeito Municipal de Itajá/RN

PODER LEGISLATIVO

EM BRANCO

