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cinquenta reais), a ser pago ao Servidor José Adson Costa da Cunha,
CPF nº 021.399.164-09, RG 1.487.498 SSP/RN, Matrícula 090072-9,
ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de
Saúde, para custear despesas decorrentes de sua viagem a Natal/RN,
dia 27 de julho de 2022, a fim de transportar pacientes para realizar
exames e consultas no Hospital Onofre Lopes. Conforme constante no
Processo de Concessão de Diária (PCD).

RGF9E00 para fazer 11ª revisão periódica. Conforme constante no
Processo de Concessão de Diária (PCD).

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Lucrécia - RN, 27 de julho de 2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
CPF 970.648.404-30
Prefeita

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura de Lucrécia - RN, 27 de julho de 2022.
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Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:83A722F9
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GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 601/2022 - PML
A Prefeita do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe
confere a Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º– Conceder 01 (uma) diária no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), a ser pago ao Servidor Allyson Simone do Nascimento, CPF
nº 034.982.684-65, RG 33.309.398-7 SSP/SP, Matrícula: 120476-9,
ocupante do cargo de Assessor de Transporte Hospitalar, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, para custear despesas decorrentes de
sua viagem a cidade de Natal/RN, dia 28 de julho de 2022, a fim de
transportar paciente para realizar consulta no Hospital Varela
Santiago. Conforme constante no Processo de Concessão de Diária
(PCD).
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Prefeitura de Lucrécia - RN, 27 de julho de 2022.
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GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 602/2022 - PML
A Prefeita Municipal de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei
Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º– Conceder 01 (uma) diária no valor de R$ 80,00 (oitenta
reais), totalizando o valor de R$ 80,00 (oitenta reais), ao Senhor
Eliésio Dantas Duarte, CPF nº 504.880.401-59, RG 1.245.851
SSP/DF, Matrícula 120485-8, Secretário Municipal de Transporte,
lotado na Secretaria Municipal de Transporte, para custear despesas
decorrentes de sua viagem a cidade de Mossoró/RN, dia 27 de julho
de 2022, com o objetivo de levar o veículo L200 Triton Placa

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES
GABINETE DO PREFEITA
AVISO DE REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 2022.07.07.019
O Município de Luís Gomes/RN, por intermédio da Comissão
Especial de Licitação, na forma do item 118.5 do edital, faz saber
a quem interessar possa que em face da não disponibilização do
edital
na
plataforma
do
sistema
BBMNET,
site
www.bbmnet.com.br, em tempo proficiente. A licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.07.07.019, tipo “menor
preço por item”, cujo objeto é a escolha de empresa especializada
para eventual execução fracionada de mão obra para manutenção
de logradouros e prédios públicos, a fim de atender demanda das
secretarias e órgãos que integram a estrutura administrativa do
município de Luís Gomes/RN, com recursos próprios e de
convênios que deverão ser consignados na LOA - Lei
Orçamentária Anual - exercício 2022/2023, nas quantidades,
especificações e demais condições descritas no Termo de
Referência, edital de convocação e seus elementos constitutivos,
que seria realizada às 16h00min do dia 29 de julho de 2022,
acontecerá às 08h00min do dia 11 de agosto de 2022 (Horário de
Brasília/DF), por meio do sistema BBMNET, no endereço
eletrônico www.bbmnet.com.br. A qual será realizada pelo
pregoeiro Lindonjonhson da Silveira Batista, para o objeto
definido no edital e seus anexos.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024 de 20
de setembro de 2019, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de
2000, Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Lei Municipal nº
399 de 14 de dezembro de 2017 e subsidiariamente pela a Lei
Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações
posteriores que lhe foram introduzidas e Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas e demais legislação
aplicáveis a espécie.
Na fase externa, o edital do certame estará disponível
gratuitamente nos endereços eletrônicos www.bbmnet.com.br,
www.luisgomes.rn.gov.br e tce.rn.gov.br, podendo ser solicitado
via e-mail cpl.lgomes@gmail.com e encontram-se à disposição dos
interessados na sala da Comissão Especial de Licitação da
Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN, localizada a Rua
Prefeito Francisco Fontes, nº 134, CEP nº 59.940-000, Centro,
Luís Gomes/RN, a partir do dia 28 de julho de 2022, no horário de
expediente, das 08h00min às 17h00min.
Luís Gomes/RN, 27 de julho de 2022
LINDONJONHSON DA SILVEIRA BATISTA
Pregoeiro - Portaria nº 002/2022
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GABINETE DO PREFEITA
AVISO DE REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 2022.07.07.020
O Município de Luís Gomes/RN, por intermédio da Comissão
Especial de Licitação, na forma do item 118.5 do edital, faz saber
a quem interessar possa que em face da não disponibilização do
edital
na
plataforma
do
sistema
BBMNET,
site
www.bbmnet.com.br, em tempo proficiente. A licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.07.07.020, tipo “menor
preço por item”, cujo objeto é a escolha de empresa especializada
para executar projeto de educação em saúde ambiental, voltado
para sustentabilidade das ações de saneamento nas comunidades
rurais do município de Luís Gomes, a fim de atender demanda
específica da secretaria municipal de saúde de Luís Gomes/RN,
com recursos do Convênio nº 905770/2020, consignados na LOA Lei Orçamentária Anual - exercício 2022, nas quantidades,
especificações e demais condições descritas no Termo de
Referência, edital de convocação e seus elementos constitutivos,
que seria realizada às 14h00min do dia 01 de agosto de 2022,
acontecerá às 14h00min do dia 11 de agosto de 2022 (Horário de
Brasília/DF), por meio do sistema BBMNET, no endereço
eletrônico www.bbmnet.com.br. A qual será realizada pelo
pregoeiro Lindonjonhson da Silveira Batista, para o objeto
definido no edital e seus anexos.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024 de 20
de setembro de 2019, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de
2000, Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Lei Municipal nº
399 de 14 de dezembro de 2017 e subsidiariamente pela a Lei
Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações
posteriores que lhe foram introduzidas e Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas e demais legislação
aplicáveis a espécie.
Na fase externa, o edital do certame estará disponível
gratuitamente nos endereços eletrônicos www.bbmnet.com.br,
www.luisgomes.rn.gov.br e tce.rn.gov.br, podendo ser solicitado
via e-mail cpl.lgomes@gmail.com e encontram-se à disposição dos
interessados na sala da Comissão Especial de Licitação da
Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN, localizada a Rua
Prefeito Francisco Fontes, nº 134, CEP nº 59.940-000, Centro,
Luís Gomes/RN, a partir do dia 28 de julho de 2022, no horário de
expediente, das 08h00min às 17h00min.

de Major Sales/RN, com o necessário fornecimento de peças e
acessórios de reposição originais, genuínos ou similares, a fim de
atender demanda das secretarias e órgãos que integram a
estrutura administrativa do município de Major Sales/RN, com
recursos próprios e de convênios que deverão ser consignados na
LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício 2022/2023, nas
quantidades, especificações e demais condições descritas no
Termo de Referência, edital de convocação e seus elementos
constitutivos, que seria realizada às 14h30min do dia 28 de julho
de 2022, acontecerá às 8h00min do dia 12 de agosto de 2022
(Horário de Brasília/DF), por meio do sistema BBMNET, no
endereço eletrônico www.bbmnet.com.br. A qual será realizada
pelo pregoeiro Lindonjonhson da Silveira Batista, para o objeto
definido no edital e seus anexos.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal
Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal Nº 10.024 de 20
de setembro de 2019, Decreto Federal Nº 3.555 de 08 de agosto de
2000, Decreto Nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Lei Municipal nº
398 de 14 de outubro de 2019 e subsidiariamente pela Lei Federal
Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores
que lhe foram introduzidas e Lei Nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil
de pessoas jurídicas e demais legislação aplicáveis a espécie.
Na fase externa, o edital do certame estará disponível
gratuitamente nos endereços eletrônicos www.bbmnet.com.br,
www.majorsales.rn.gov.br e tce.rn.gov.br, podendo ser solicitado
via e-mail cpl.msales@gmail.com e encontram-se à disposição dos
interessados na sala da Comissão Especial de Licitação da
Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, localizada a Rua Nilza
Fernandes, nº 640, CEP nº 59.945-000, Centro, Major Sales/RN, a
partir do dia 27 de julho de 2022, no horário de expediente, das
08h00min às 17h00min.
Major Sales/RN, 27 de julho de 2022
LINDONJONHSON DA SILVEIRA BATISTA
Pregoeiro - Portaria nº 002/2022
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA
PORTARIA Nº 103/2022

Luís Gomes/RN, 27 de julho de 2022

Determina Viagem e concede diárias a servidor e dá
outras providências.
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Pregoeiro - Portaria nº 002/2022
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 2022.07.07.028
O Município de Major Sales/RN, por intermédio da Comissão
Especial de Licitação, na forma do item 118.5 do edital, faz saber
a quem interessar possa que a licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 2022.07.07.028, tipo “menor preço por item”, cujo
objeto é a escolha de empresa especializada para execução
fracionada dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos
veículos automotores pertencentes à frota da Prefeitura Municipal

Kerles Jácome Sarmento, Prefeito do município de Marcelino VieiraRN, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 73 e
seguintes da Lei Orgânica do município, com fundamento nos Arts.
64 e 65 do Estatuto dos Servidores;
RESOLVE:
Art. 1º - Determina que o servidor Francisco Rair de Santana,
Matrícula 100277, empreenda viagem a Pau dos Ferros-RN a fim de
participar do 1V Evento Preparatório do Congresso Estadual dos
Profissionais dos Sistema Confea/Crea/Mútua, que ocorrerá nos dias
28 e 29 de julho de 2022 em Pau dos Ferros-RN.
Art. 2º – Determina a Secretaria Municipal da Fazenda a liberar,
02(duas) diárias no valor Unitário de R$ 75,00 (Setenta e Cinco
Reais), totalizando R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais).

www.diariomunicipal.com.br/femurn

113

