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CONSELHOS MUNICIPAIS 
 
 

EM BRANCO 
 
 

PODER EXECUTIVO 
 

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 preços médios para contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de decoração da Praça de Eventos Manoel Argemiro 
Lopes para comemoração ao dia das crianças e adolescentes que será realizado no dia 11 de outubro 
de 2022. 
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, 26 de setembro de 2022. 
 
 

________________________________________ 
Melquisedek de Oliveira Silva 
Secretário do Planejamento 

 

 
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 para a prestação dos serviços de gestão 
estratégica arquivistas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web 
para tramitação eletrônica de processos e assinatura digital de documentos, em arquivo PDF e o 
armazenamentos dos mesmos, em máquina virtual (nuvem), através de aplicativo próprio, com 
controle de usuários, capacidade de 500 GB para  armazenamento de arquivos e certificados, e as 
possíveis atualizações do software, implantação, treinamento e suporte técnico, para atender as 
necessidades automatização completa de processos internos e externos dos processos do Poder 
Executivo 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 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, 26 de setembro de 2022. 
 

 
________________________________________ 

Melquisedek de Oliveira Silva 
Secretário do Planejamento 

 

PORTARIAS E DECRETOS 
 
 

EM BRANCO 
 
 

LEIS 
 

 

EM BRANCO 
 

LICITAÇÕES 
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 012609/2022 
 
  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 com anestesiologista. Declaro o interessado a CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE 
MOSSORO LTDA, CNPJ: 07.725.740/0001-80, 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$ 1.000,00 (hum 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, 26 de setembro de 2022. 
 

 
___________________________________ 

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

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 012609/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021908/2021 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN. 
CONTRATADA: B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, Inscrito (a) no CNPJ/MF sob 
o nº 27.677.233/0001-80, sediado(a) na R PREFEITO PEDRO MOURA DE VASCONCELOS, 186, CENTRO, 
ANGICOS/RN, CEP: 59.515-000. 
MODALIDADE: Pregão Presencial, tipo menor preço maior desconto. 
OBJETO: Celebração de Contrato para uso de saldo referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 
021908/2021, para o Aquisição de Material de Construção para atender à demanda da Prefeitura 
Municipal de Itajá e suas unidades administrativas. 
VALOR TOTAL: R$ 146.029,22 (cento e quarenta e seis mil, vinte nove reais e vinte e dois centavos). 
DATA DE ASSINATURA: 26/09/2022. 
VIGÊNCIA: 26/09/2022 a 31/12/2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/02. 

DESCRIÇÃO SALDO 

0012721 - Materiais de revestimentos, argamassas, azulejos, cantoneiras 
moldura para forro pvc, pisos cerâmicos, porcelanatos, mármores, parquet, 
bacia sanitária, divisórias, granito, rodapé, rejunte, separador, vidros 
temperados, porta externa/interna, forro de pvc e demais acessórios, 
complementos e afins (baseados na tabela SINAPI-RN na data da proposta). 

R$26.389,10 

0012723 - Materiais de telhas, cumieiras e calhas e demais acessórios, 
complementos e afins (baseados na tabela SINAPI-RN na data da proposta). 

R$40.374,46 

0012725 - Materiais de ferragens abrangendo dobradiças, fechaduras, 
trancas, pregos, parafusos, suportes, ganchos e demais acessórios, 
complementos e afins (baseados na tabela SINAPI-RN na data da proposta). 

R$25.355,66 

0012729 - Materiais de vidraçaria abrangendo vidros para janelas, espelhos, 
puxadores, colas e demais acessórios, complementos e afins (baseados na 
tabela SINAPI-RN na data da proposta). 

R$53.910,00 

 
 

Itajá/RN, 26 de setembro de 2022. 
 
 

_______________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional Municipal 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 022609/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021908/2021 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN. 
CONTRATADA: REDE CONSTRUIR E COMÉRCIO EIRELI - ME, Inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 
24.563.754/0001-18, sediado(a) na R DOUTOR LUIZ CARLOS, 2041, VERTENTES, ASSU/RN, CEP: 
59.650-000. 
MODALIDADE: Pregão Presencial, tipo menor preço maior desconto. 
OBJETO: Celebração de Contrato para uso de saldo referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 
021908/2021, para o Aquisição de Material de Construção para atender à demanda da Prefeitura 
Municipal de Itajá e suas unidades administrativas. 
VALOR TOTAL: R$ 111.811,28 (cento e onze mil, oitocentos e onze reais e vinte e outo centavos). 
DATA DE ASSINATURA: 26/09/2022. 
VIGÊNCIA: 26/09/2022 a 31/12/2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/02. 

DESCRIÇÃO SALDO 

0012716 - Materiais de alvenaria abrangendo tijolos, cimento, areia, brita, 
argamassas, blocos de concreto vibro prensado, canaletas de concreto vibro 
prensado, blocos sextavados, postes, elementos vazados, pré- Lages, tubos de 
concreto, cal e afins (baseados na tabela SINAPI-RN na data da proposta). 

R$13.393,55 

http://www.itaja.rn.gov.br/
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0012720 - Materiais de carpintaria e marcenaria abrangendo madeiras, 
compensados, barrotes, caibros, tábuas e demais acessórios, assoalhos, caixas para 
porta, portas, palanques, terças, pranchas, toras, varas, estacas, chapas 
compensado, complementos e afins (baseados na tabela SINAPI-RN na data da 
proposta). 

R$19.510,17 

0012722 - Materiais de janelas, portas e demais acessórios, complementos e afins 
(baseados na tabela SINAPI-RN na data da proposta). 

R$41.507,56 

0012730 - Materiais de combate a incêndio abrangendo extintores, mangueiras, 
machados, pás e demais acessórios, complementos e afins (baseados na tabela 
SINAPI-RN na data da proposta). 

R$37.400,00 

 
Itajá/RN, 26 de setembro de 2022. 

 
 

_______________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional Municipal 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 032609/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021908/2021 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN. 
CONTRATADA: DJ. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 
06.267.047/0001-00, sediado(a) na PC AUGUSTO SEVERO, 91, RIBEIRA, NATAL/RN, CEP: 59.012-380. 
MODALIDADE: Pregão Presencial, tipo menor preço maior desconto. 
OBJETO: Celebração de Contrato para uso de saldo referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 
021908/2021, para o Aquisição de Material de Construção para atender à demanda da Prefeitura 
Municipal de Itajá e suas unidades administrativas. 
VALOR TOTAL: R$ 264.624,98 (duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e 
noventa e oito centavos). 
DATA DE ASSINATURA: 26/09/2022. 
VIGÊNCIA: 26/09/2022 a 31/12/2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/02. 

DESCRIÇÃO SALDO 

0012717 - Materiais hidráulicos abrangendo tubos e conexões, aparelhos e 
metais, caixas e ralos, registros e válvulas, louças, torneiras, chuveiros, 
abraçadeiras para canos de PVC, adaptadores de flange, adaptadores para 
mangueiras, adesivos plásticos, anéis de borracha, borrachas de vedação para 
caixa de descarga, bóias para caixas d’água, caixas d’água em fibra, cano 
condutor, curva, hidrômetros, joelhos, luvas, parafusos para fixação, registros 
de: esfera, gaveta e pressão, tampão em PVC, tee, válvulas, buchas vedantes, 
reservatórios e demais acessórios, complementos e afins (baseados na tabela 
SINAPI-RN na data da proposta). 

R$90.423,68 

0012718 - Materiais elétricos abrangendo barras de conduite, buchas para 
fixação, bocais, cabos flexíveis, cabos, caixas de tomada, calhas, chuveiros, 
chaves de ligação, disjuntores bipolar e tripolar, disjuntores, fitas isolantes, 
interruptores, lâmpadas, plafon, plug, quadro de distribuição, soquete, spot, 
tomada, conectores, reatores, torneira elétrica, fios, iluminação, complementos 
e afins (baseados na tabela SINAPI-RN na data da proposta). 

R$71.112,00 

0012719 - Materiais de pintura abrangendo tinta esmalte sintético/látex, 
massas, impermeabilizantes, solventes e removedores, fundos e seladores, 
silicones, adesivos e colas, pincéis, rolos, aguarrás, cabos para rolo, cola cascorez, 
esmalte sintético, fita crepe, fundo, folha de lixa, massa acrílica, massa corrida, 
textura, epóxi, trinchas verniz e afins. (baseados na tabela SINAPI-RN na data da 
proposta). 

R$68.689,30 

0012726 - Material ferramental em geral, mecânica, hidráulica, elétrica, 
equipamentos manuais, abrangendo cones para sinalização, cordas de 
polipropileno, escadas, escovas, fita zebrada, lona preta, trenas, vassouras, 
alicates, arco de serra, baldes, brocas, buchas, cabos, cadeados, carrinhos de 
mão, catracas, chave, cavadeira, colher de pedreiro, dobradiça, enxada, facão, 
fechadura, foice, folha de serra, lápis, lima, machado, marreta, martelo, nível, 
PA, parafusos, picareta, prumo, rastel, regador, serrote, tesoura e afins. 
(baseados na tabela SINAPI-RN na data da proposta). 

R$34.400,00 

 
Itajá/RN, 26 de setembro de 2022. 

 
 

_______________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional Municipal 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

EM BRANCO 

 

EM BRANCO 
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