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Diário Oficial do Município  
ADMINISTRAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA NEIDE SUELY MUNIZ COSTA - PREFEITA  

ANO I - Nº. 64 – PEDRO AVELINO/RN QUINTA-FEIRA 04 DE MAIO DE 2017 

 
 

  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PP SRP Nº 006//2017 

 
· LICITAÇÃO Nº 006//2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP 

· DATA DE ABERTURA: 04/05/2017 - HORA: 07:00 HORAS 
  

“TERMO DE ADJUDICAÇÃO” 
  

Legislação Aplicada: 
  

· Art. 38, VII, combinado com o Art. 43, VI, ambos da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, de 

08.06.94 e Lei 10.520 de 17.07.2002: 

  

Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos 

administrativos, os quais foram renunciados pelos licitantes, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, 

Lei 10.520/02 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pelo Pregoeiro em concordância 

da sua equipe de apoio e deliberação desta Administração Superior, ADJUDICAMOS o objeto do presente 

pleito CONTRATAÇÃO DE INTERESSADO, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE SERÃO DESTINADOS 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN, para todos os itens o licitante: L 

DOS SANTOS LAURENTINO - ME, inscrita no CNPJ: 20.399.316/0001-05. LUAN DOS SANTOS LAURINDO 

(PROPRIETARIO) CPF: 039.142.363-02, para o Item 01 R$ 5.000,00 (cinco mil reais), Item 02 R$ 5.700,00(cinco mil e 

setecentos reais), Item 03 R$ 9.000,00 (nove mil reais), Item 04 R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), Item 05 R$ 

6.000,00 (seis mil reais) no valor total de R$ 373.200,00 (trezentos e setenta e três mil e duzentos). Vencedor do referido 

certame, por oferecerem melhores desempenho e proposta para a Administração Pública Municipal. 

  

Pedro Avelino/RN, 04 de maio de 2017. 

  

CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER 
Pregoeiro Municipal 

 
Publicado por: 

Carlos Henrique do Vale Xavier 

Código Identificador:92B3A026 

 
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 

08/05/2017. Edição 1509 

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: 

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO 

TERMO D E HOMOLOGAÇÃO PP SRP 006/2017 

 
LICITAÇÃO Nº 006/2017 - MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL SRP 
  

ATO DE HOMOLOGAÇÃO 
  

De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº 10.520/02 e legislação complementar e, ainda 

de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE INTERESSADO, PARA A 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE SERÃO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 

DE PEDRO AVELINO/RN, usando das atribuições que são conferidas, em função de terem sido cumpridos 

os ditames inerentes a interposição de recurso decorrente dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, homologo 

PUBLICAÇÕES 
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o presente evento que teve como vencedor o interessado para todos os Itens o Licitante, L DOS SANTOS LAURENTINO 

- ME, inscrito no CNPJ: 20.399.316/0001-05. LUAN DOS SANTOS LAURINDO (PROPRIETARIO) CPF: 

039.142.363-02, para o Item 01 R$ 5.000,00 (cinco mil reais), Item 02 R$ 5.700,00(cinco mil e setecentos reais), Item 03 

R$ 9.000,00 (nove mil reais), Item 04 R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), Item 05 R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

no valor total de R$ 373.200,00 (trezentos e setenta e três mil e duzentos), o qual apresentou a melhor proposta constante 

na Ata Pública e dos autos, inclusive em se considerando a avaliação. Autorizamos ao Pregoeiro, a lavratura dos 

respectivos contratos e Ata de Registro de Preço. 

  

Dê-se ciência e 

cumpra-se. 

  

Pedro Avelino/RN, 04 de maio de 2017. 

  

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA 
Prefeita Municipal 
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GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 157/2017 

 
Portaria N°157/2017 Em, 04 de maio de 2017. 

  

Dispõe sobre a designação dos integrantes de Agente de desenvolvimento local e dá outras 

providências. 

  

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições 

Legais. 

  

RESOLVE: 
  

Art.1º - Designar, os Senhores: Laerte Oliveira Ferreira eFrancisca Taysiane de Araújo Câmara, para exercerem a 

função de Agente de Desenvolvimento do Município do Pedro Avelino/RN, exercendo cumulativamente as atribuições de 

ambos os cargos, em conformidade com a Lei. 

  

Art. 2° - Pela acumulação dos cargos descritos no artigo anterior, não decorrerá aos designados o direito de acréscimo aos 

seus vencimentos, continuando o mesmo a receber como Subsecretário e Secretária Municipal. 

  

Art. 3º - A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas para 

promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais e comunitárias, individuais ou coletivas, que 

visem o cumprimento das disposições e diretrizes contidas na mencionada Lei Complementar 123/2006, sob a supervisão 

do órgão gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. 

  

§ 1° - O Agente de Desenvolvimento no desempenho das suas atribuições deverá auxiliar no processo de implementação e 

continuidade dos 

  

programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e, também desempenhar um papel de 

coordenação e continuidade das atividades para desenvolvimento sustentável do Município, juntamente com o poder 

público municipal e as lideranças do setor privado local. 

  

Art. 4° - Das atribuições específicas do Agente de Desenvolvimento local. 

  

· Articular ações públicas para o desenvolvimento e o cumprimento das diretrizes contidas na Lei Geral das MPE no 

município; 

  

· Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas no município; 

  

· Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho; 

  

· Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um 

caráter oficial; 

  

· Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do 

trabalho, e diretamente com os empreendedores do município; 

  

· Manter registro organizado de todas as suas atividades; 

  

· Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais; 
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· Realizar outras ações não enumeradas no rol deste dispositivo e que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos da 

função. 

  

Art. 5° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

  

Publique-se. 

Cumpra-se. 

Arquive-se. 

  

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA 
Prefeita 
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