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PODER EXECUTIVO 
 

PORTARIAS E DECRETO 
 

Portaria nº 315/2020                  
Itajá/RN, 23 de outubro de 2020. 

 
Designa a gestora do Programa Leite Potiguar, firmado através do Acordo de Cooperação Técnica nº 
114/2020. 
 
 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 Acordo de Cooperação 
Técnica nº 114/2020, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Norte por intermédio da Secretaria 
de Estado do Trabalho da Habitação e da Assitencia Social e a Prefeitura Municipal de Itajá/RN, 
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços celebrados através de um representante da 
Administração; e 
 
 CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência do acordo de coopereação celebrados pela entidade. 
 
 RESOLVE 
 
  Art. 1º Designar a servidora Danyelle Ferreira Lopes Pessoa, para exercer 
a função de Gestora do Programa Leite Potiguar, firmado através do Acordo de Cooperação Técnica nº 
114/2020. 
 
  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 23 de outubro 
de 2020. 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 
 

 
Portaria nº 316/2020                        

Itajá/RN, 23 de outubro de 2020. 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal 
promulgada em 04 de novembro de 1997. 
 RESOLVE: 
 
 Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao servidor efetivo, Senhora Maria Plácida 
Seixas Lopes Neta lotado na Secretaria Municipal da Promoção, Habitação e Assistência Social, no 
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, referente ao período aquisitivo de 2019/2020, sendo que o gozo 
ocorrerá no período de 01/11/2020 à 30/11/2020. 
 Art. 2º - O servidor volta suas atividades laborais no dia 01 de dezembro de 2020. 
 Parágrafo único. O gozo de férias será concedido conforme o disposto no art. 100 da Lei 
Municipal 053/2001, de 14 de novembro de 2001. 
 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 23 de outubro 
de 2020. 
 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 
 

 
Portaria nº 317/2020                   

Itajá/RN, 23 de outubro de 2020. 
 
 
HOMOLOGAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS CADASTRADOS 
INCISO II, ART. 2º, LEI ALDIR BLANC 
  
A Secretaria Municipal de Cultura de Itajá através da Comissão Municipal de Acompanhamento e 
Fiscalização da Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020, nomeada pela Portaria nº 312/2020, torna pública a 
homologação dos espaços culturais cadastrados para recebimento do subsídio do inciso II do Art. 2º 
da Lei Emergencial de Cultura, destinado à manutenção de espaços artísticos e culturais, micro e 
pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que 
tiveram suas atividades interrompidas por força do isolamento social. 
 
ESPAÇOS CULTURAIS HOMOLOGADOS: 
 
Nilton Cezar Ferreira da Silva Lopes- CPF: 763.435.884-34 
Representante do Estúdio de Fotografia 
Endereço: Av. José Juscelino Barbosa -506- Centro 
CADASTRO MUNICIPAL Nº 76343588434 

 
Railson André Cunha de Oliveira - CPF: 027.638.664-76 
Representante do Ateliê de Pintura e Designer - Visual Confecções 
Endereço: Rua Manoel Jacinto da Silva, 42- Centro 
CADASTRO MUNICIPAL Nº 02763866476 
 
Josivanda Vítor Da Silva-  CPF: 566.265.254-68 
Representante da Associação de Artesanato de Palha  
Endereço: Rua Geraldo Lopes, 2312- São Manoel 
CADASTRO MUNICIPAL Nº 56626525468 
 
Gian Gustavo D'Emilia- CPF: 007.366.764-14 
Representante da Bibliotequinha Comunitária do Sítio Araras 
Endereço: Povoado Sítio Araras, 13- Itajá/RN 
CADASTRO MUNICIPAL Nº 00736676414 
 
Luíza Valentim da Silva - CPF: 030.220.814-30 
Representante do Ateliê de Artesanato - Valentina Baby Art’s 
Endereço: Rua Alferes Guilherme Lopes Viegas, 351- João Leopoldo 
CADASTRO MUNICIPAL Nº 03022081430 
Com essa portaria a Secretaria Municipal de Cultura de Itajá, reconhece e homologa os espaços 
culturais do município e os seus representantes que estão aptos a pleitear os recursos do inciso II, Art. 
2º da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc.  
  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
   
Prefeitura Municipal de Itajá/RN, 23 de outubro de 2020,  
  
    
 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Maria Lidérica Lopes Melo 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ITAJÁ/RN 
 

LEIS 
 

 

EM BRANCO 
 

 

LICITAÇÕES 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012010/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011709-2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253/2020 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012010/2020 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Itajá/RN 
e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº XX/2020, tendo por 
objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de medicamentos psicotrópicos em 
atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itajá/RN, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
A Prefeitura de Itajá/RN, com sede no à Praça Jose de Deus Barbosa, 70 – Centro – Itajá/RN – CEP: 
59513-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.612.395/0001-46, neste ato representado(a) pelo(a) 
Prefeito Constitucional Alaor Ferreira Pessoa Neto,  inscrito(a) no CPF sob o nº 008.349.084-17, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº 011709-2020, publicada no Diário Oficial de Itajá, de 18/09/2020, processo 
administrativo n.º  253/2020, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 109, de 02 de Janeiro de 
2017 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços e Adesão à Ata de Registro de Preços do 
Município de Itajá/RN, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de 
medicamentos psicotrópicos em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
Itajá/RN, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do Termo de Referência do edital do Pregão PE nº 
011709-2020_, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
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2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
 

Vencedor(es): 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME  

CNPJ: 29.043.834/0001-66  Email: licitacoes@3med.com.br  Telefone: 54+3712-0427 

Endereço: Rua Francisco Ferdinando Losina, 229 , Bela Vista, Erechim/RS, CEP: 99704-168  

Representante: Iuri Renan Bergamin - RG: 1082838168, CPF: 012.265.530-81  

Item Quantidade Unidade Descrição Marca Preço (R$) 

00020  18160,00  COMPRIMI  CLOBAZAM, 10MG  MEDLEY   0,83  

00058  12000,00  CAPSULA  ISOTRETINOINA, 20MG  GERMED   2,00  

 
Perfazendo o Valor Total de R$ 39.072,80 (trinta e nove mil, setenta e dois reais e oitenta centavos) 
 
3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 
 
3.1. Os órgãos participantes serão todas as unidades administrativas pertencentes à Prefeitura 
Municipal de Itajá/RN. 
 
4. VALIDADE DA ATA 
 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) sua assinatura, não 
podendo ser prorrogada. 
 
5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da 
data de assinatura da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
 
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
 
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 
 
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 
 5.9.1. por razão de interesse público; ou 
 5.9.2. a pedido do fornecedor. 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, cuja cópia será encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes. 
 

Itajá/RN, 20 de outubro de 2020. 
 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
Prefeito Constitucional do Município de Itajá 

 
EMPRESA (S): 
 
_____________________________________________ 
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 
CNPJ: 29.043.834/0001-66 
Iuri Renan Bergamin  
CPF: 012.265.530-81  
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 022010/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011709-2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253/2020 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022010/2020 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Itajá/RN 
e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº XX/2020, tendo por 
objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de medicamentos psicotrópicos em 
atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itajá/RN, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
A Prefeitura de Itajá/RN, com sede no à Praça Jose de Deus Barbosa, 70 – Centro – Itajá/RN – CEP: 
59513-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.612.395/0001-46, neste ato representado(a) pelo(a) 
Prefeito Constitucional Alaor Ferreira Pessoa Neto,  inscrito(a) no CPF sob o nº 008.349.084-17, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº 011709-2020, publicada no Diário Oficial de Itajá, de 18/09/2020, processo 
administrativo n.º  253/2020, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 109, de 02 de Janeiro de 
2017 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços e Adesão à Ata de Registro de Preços do 
Município de Itajá/RN, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de 
medicamentos psicotrópicos em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
Itajá/RN, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do Termo de Referência do edital do Pregão PE nº 
011709-2020_, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
 

Vencedor(es): CANAÃ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  

CNPJ: 14.420.817/0001-23  Email: canaamedicamentos@gmail.com  
Telefone:  
062 – 3296-4016 
9930-6908 

Endereço: Rua Crisantemos, Quadra 07, Lote 02, Parque Oeste Industrial, Goiânia/GO, CEP: 74.375-
530 

Representante: - Emanuela Martins Santana - RG: 5633395-SSP/GO – CPF: 051.862.251-77 

Item Quantidade Unidade Descrição Marca Preço (R$) 

00049  20000,00  COMPRIMI  GABAPENTINA, 300MG  PRATI   0,51  

00050  20000,00  COMPRIMI  GABAPENTINA, 400MG  PRATI   0,64  

00081  10000,00  COMPRIMI  OLANZAPINA, 5MG  PRATI   0,46  

 
Perfazendo o Valor Total de R$ 27.600,00 (Vinte e sete mil e seiscentos reais) 
 
3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 
 
3.1. Os órgãos participantes serão todas as unidades administrativas pertencentes à Prefeitura 
Municipal de Itajá/RN. 
 
4. VALIDADE DA ATA 
 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) sua assinatura, não 
podendo ser prorrogada. 
 
5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da 
data de assinatura da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
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5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
 
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 
 
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 
 5.9.1. por razão de interesse público; ou 
 5.9.2. a pedido do fornecedor. 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, cuja cópia será encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes. 
 

Itajá/RN, 20 de outubro de 2020. 
 

 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional do Município de Itajá 
 
 
EMPRESA (S): 
 
 
 
_____________________________________________ 
CANAÃ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ: 14.420.817/0001-23 
Emanuela Martins Santana  
CPF: 051.862.251-77 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 032010/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011709-2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253/2020 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032010/2020 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Itajá/RN 
e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº XX/2020, tendo por 
objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de medicamentos psicotrópicos em 
atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itajá/RN, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
A Prefeitura de Itajá/RN, com sede no à Praça Jose de Deus Barbosa, 70 – Centro – Itajá/RN – CEP: 
59513-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.612.395/0001-46, neste ato representado(a) pelo(a) 
Prefeito Constitucional Alaor Ferreira Pessoa Neto,  inscrito(a) no CPF sob o nº 008.349.084-17, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº 011709-2020, publicada no Diário Oficial de Itajá, de 18/09/2020, processo 
administrativo n.º  253/2020, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 

nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 109, de 02 de Janeiro de 
2017 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços e Adesão à Ata de Registro de Preços do 
Município de Itajá/RN, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de 
medicamentos psicotrópicos em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
Itajá/RN, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do Termo de Referência do edital do Pregão PE nº 
011709-2020_, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
 

Vencedor(es): CIRUFARMA COMERCIAL LTDA  

CNPJ: 40.787.152/0001-09 
E-mail: 
cirufarmalicitacoes@hotmail.com  

Telefone: (084) 3213-
6146 / 3213-6910 / 
3213-6549 

Endereço: Rua Presidente Quaresma, 1105 e 1001, Lagoa Seca, Natal/RN,  
CEP: 59031-150 

Representante: Vicente de Paulo Avelino Sobrinho – RG: 241.645/SSP-RN –  
CPF: 105.939.694-72  

Item Quantidade Unidade Descrição Marca 
Preço 
(R$) 

00001  30000,00  COMPRIMI  ÁCIDO VALPRÓICO, 250MG  BIOLAB   0,26  

00004  20000,00  COMPRIMI  ALPRAZOLAM, 0,5MG  E.M.S   0,10  

00005  20000,00  COMPRIMI  ALPRAZOLAM, 1MG  E.M.S   0,11  

00008  80000,00  COMPRIMI  AMITRIPTILINA, 25MG  CRISTALIA   0,13  

00016  31000,00  COMPRIMI  CARBAMAZEPINA, 400MG  CRISTALIA   0,54  

00026  15000,00  COMPRIMI  CLORPROMAZINA, 25MG  CRISTALIA   0,23  

00032  15000,00  COMPRIMI  CODEÍNA, 30MG  CRISTALIA   1,15  

00036  25600,00  COMPRIMI  DIAZEPAM, 5MG  SANTISA   0,08  

00055  3000,00  AMPOLA  
HALOPERIDOL, 5MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL, AMP 1ML  

UNIAO 
QUIMICA   

1,25  

00056  300,00  AMPOLA  
HALOPERIDOL DECANOATO, 50MG, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1ML  

UNIAO 
QUIMICA   

5,90  

00068  600,00  FRASCO  
MIDAZOLAM, 2MG/ML, GOTAS, FR 
10ML  

CRISTALIA   19,50  

00070  1500,00  AMPOLA  
MORFINA, 0,1MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL, AMP 1ML  

CRISTALIA   3,53  

00077  6000,00  COMPRIMI  NITRAZEPAM, 5MG  CRISTALIA   0,19  

00093  12000,00  COMPRIMI  QUETIAPINA, 100MG  BIOLAB   0,58  

00097  1000,00  FRASCO  
RISPERIDONA, 1MG/ML, GOTAS, FR 
30ML  

CRISTALIA   12,31  

00103  500,00  AMPOLA  TIOPENTAL SÓDICO, 1G  CRISTALIA   37,00  

00111  1000,00  AMPOLA  
CLORIDRATO DE TRAMADOL 
50MG/ML  

UNIAO 
QUIMICA   

0,98  

 
Perfazendo o Valor Total de R$ 124.293,00 (Cento e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e três reais) 
 
3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 
 
3.1. Os órgãos participantes serão todas as unidades administrativas pertencentes à Prefeitura 
Municipal de Itajá/RN. 
 
4. VALIDADE DA ATA 
 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) sua assinatura, não 
podendo ser prorrogada. 
 
5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da 
data de assinatura da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
 
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
 
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 
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5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 
 5.9.1. por razão de interesse público; ou 
 5.9.2. a pedido do fornecedor. 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, cuja cópia será encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes. 
 

Itajá/RN, 20 de outubro de 2020. 
 

 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional do Município de Itajá 
 
 
EMPRESA (S): 
 
 
 
_____________________________________________ 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 40.787.152/0001-09 
Vicente de Paulo Avelino Sobrinho 
CPF: 105.939.694-72 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 042010/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011709-2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253/2020 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042010/2020 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Itajá/RN 
e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº XX/2020, tendo por 
objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de medicamentos psicotrópicos em 
atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itajá/RN, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
A Prefeitura de Itajá/RN, com sede no à Praça Jose de Deus Barbosa, 70 – Centro – Itajá/RN – CEP: 
59513-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.612.395/0001-46, neste ato representado(a) pelo(a) 
Prefeito Constitucional Alaor Ferreira Pessoa Neto,  inscrito(a) no CPF sob o nº 008.349.084-17, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº 011709-2020, publicada no Diário Oficial de Itajá, de 18/09/2020, processo 
administrativo n.º  253/2020, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 109, de 02 de Janeiro de 

2017 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços e Adesão à Ata de Registro de Preços do 
Município de Itajá/RN, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de 
medicamentos psicotrópicos em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
Itajá/RN, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do Termo de Referência do edital do Pregão PE nº 
011709-2020_, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
 

Vencedor(es): DROGAFONTE LTDA  

CNPJ: 08.778.201/0001-26  
E-mail: 
contabilidade@drogafonte.com.br  

Telefone: (081) 2102-1830 

Endereço: RUA BARÃO DE BONITO, 408 , VAZIA, RECIFE/PE, CEP: 50740-080  

Representante: Fernanda Longa da Fonte - RG: 6.442.192 -  SDS/PE – CPF: 574.693.181-00  

Item Quantidade Unidade Descrição Marca 
Preço 
(R$) 

00002  20000,00  COMPRIMI  ÁCIDO VALPRÓICO, 500MG  BIOLAB SANU(SP)   0,60  

00010  30000,00  COMPRIMI  BIPERIDENO, 2MG  CRISTALIA-S(SP)   0,18  

00011  30000,00  COMPRIMI  BROMAZEPAM, 3MG  UNIAO QUIMI(DF)   0,12  

00012  30000,00  COMPRIMI  BROMAZEPAM, 6MG  GERMED(SP)   0,14  

00013  18000,00  COMPRIMI  BUPROPIONA, 150MG  LEGRAND(SP)   0,40  

00014  3000,00  FRASCO  
CARBAMAZEPINA, 20MG/ML, FR 
100ML  

SANVAL(SP)   11,00  

00015  60000,00  COMPRIMI  CARBAMAZEPINA, 200MG  UNIAO QUIMI(DF)   0,13  

00017  21000,00  COMPRIMI  CARBONATO DE LÍTIO, 300MG  
HIPOLABOR-
M(MG)   

0,47  

00019  35000,00  COMPRIMI  CITALOPRAM, 20MG  ZYDUS/NIKKH(RJ)   0,15  

00022  14000,00  COMPRIMI  CLOMIPRAMINA, 25MG  NOVARTIS(SP)   0,65  

00023  20000,00  COMPRIMI  CLONAZEPAM, 0,5MG  GEOLAB-GO(GO)   0,07  

00024  8000,00  FRASCO  
CLONAZEPAM, 2,5MG/ML, GOTAS, 
FR 20ML  

HIPOLABOR-
M(MG)   

2,10  

00025  65000,00  COMPRIMI  CLONAZEPAM, 2MG  GEOLAB-GO(GO)   0,05  

00027  15000,00  COMPRIMI  CLORPROMAZINA, 100MG  UNIAO QUIMI(DF)   0,24  

00037  50000,00  COMPRIMI  DIAZEPAM, 10MG  LEGRAND/GER(SP)   0,08  

00042  27000,00  COMPRIMI  FENITOÍNA SÓDICA, 100MG  
HIPOLABOR-
M(MG)   

0,15  

00043  28000,00  COMPRIMI  FENOBARBITAL SÓDICO, 100MG  UNIAO QUIMI(DF)   0,12  

00047  36000,00  CAPSULA  FLUOXETINA, 20MG  
MEDQUIMICA-
(MG)   

0,07  

00052  20000,00  COMPRIMI  HALOPERIDOL, 1MG  CRISTALIA-S(SP)   0,15  

00053  23000,00  COMPRIMI  HALOPERIDOL, 5MG  CRISTALIA-S(SP)   0,18  

00054  1000,00  FRASCO  
HALOPERIDOL, 2MG/ML, GOTAS, FR 
20ML  

UNIAO QUIMI(DF)   2,45  

00057  12000,00  COMPRIMI  IMIPRAMINA, 25MG  CRISTALIA-S(SP)   0,31  

00062  18000,00  COMPRIMI  LEVOMEPROMAZINA, 25MG  CRISTALIA-S(SP)   0,41  

00063  16000,00  COMPRIMI  LEVOMEPROMAZINA, 100MG  CRISTALIA-S(SP)   0,75  

00064  1000,00  FRASCO  
LEVOMEPROMAZINA, 40MG, 
GOTAS, FR 20ML  

CRISTALIA-S(SP)   10,00  

00067  9000,00  COMPRIMI  MIDAZOLAM, 15MG  CRISTALIA-S(SP)   1,43  

00074  8000,00  COMPRIMI  MORFINA, 10MG  CRISTALIA-S(SP)   0,69  

00086  16000,00  COMPRIMI  
PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 
30MG  

GEOLAB-GO(GO)   0,44  

00091  2000,00  AMPOLA  
PETIDINA, 50MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL, AMP 2ML  

UNIAO QUIMI(DF)   2,20  

00092  12000,00  COMPRIMI  QUETIAPINA, 25MG  EMS(SP)   0,18  

00094  15000,00  COMPRIMI  RISPERIDONA, 1MG  ACCORD(SP)   0,10  

00095  14000,00  COMPRIMI  RISPERIDONA, 2MG  ACCORD(SP)   0,12  

00096  14000,00  COMPRIMI  RISPERIDONA, 3MG  PRATI DONAD(PR)   0,21  

00099  12000,00  COMPRIMI  SERTRALINA, 50MG  GEOLAB-GO(GO)   0,12  

00104  12000,00  COMPRIMI  TIORIDAZINA, 50MG  UNIAO QUIMI(DF)   0,45  
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00107  15000,00  COMPRIMI  TOPIRAMATO, 50MG  EMS(SP)   0,15  

 
Perfazendo o Valor Total de R$ 124.293,00 (Cento e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e três reais) 
 
3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 
 
3.1. Os órgãos participantes serão todas as unidades administrativas pertencentes à Prefeitura 
Municipal de Itajá/RN. 
 
4. VALIDADE DA ATA 
 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) sua assinatura, não 
podendo ser prorrogada. 
 
5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da 
data de assinatura da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
 
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
 
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 
 
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 
 5.9.1. por razão de interesse público; ou 
 5.9.2. a pedido do fornecedor. 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, cuja cópia será encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes. 
 

Itajá/RN, 20 de outubro de 2020. 
 

 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional do Município de Itajá 
 
 
EMPRESA (S): 
 
 
 
_____________________________________________ 
DROGAFONTE LTDA 
CNPJ: 08.778.201/0001-26 

Fernanda Longa da Fonte  
CPF: 574.693.181-00 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 052010/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011709-2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253/2020 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052010/2020 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Itajá/RN 
e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº XX/2020, tendo por 
objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de medicamentos psicotrópicos em 
atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itajá/RN, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
A Prefeitura de Itajá/RN, com sede no à Praça Jose de Deus Barbosa, 70 – Centro – Itajá/RN – CEP: 
59513-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.612.395/0001-46, neste ato representado(a) pelo(a) 
Prefeito Constitucional Alaor Ferreira Pessoa Neto,  inscrito(a) no CPF sob o nº 008.349.084-17, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº 011709-2020, publicada no Diário Oficial de Itajá, de 18/09/2020, processo 
administrativo n.º  253/2020, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 109, de 02 de Janeiro de 
2017 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços e Adesão à Ata de Registro de Preços do 
Município de Itajá/RN, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de 
medicamentos psicotrópicos em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
Itajá/RN, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do Termo de Referência do edital do Pregão PE nº 
011709-2020_, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
 

Vencedor(es): LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  

CNPJ: 26.419.311/0001-83  Email: maiconlumann@gmail.com  
Telefone: (046)  
2601-0680 

Endereço: AV ANTONIO SILVIO BARBIERI, 1.099 SALA TÉRREA, PINHEIRINHO, Francisco Beltrão/PR, 
CEP: 85.603-000  

Representante: - Neomar Antônio Tomazeli – RG: 7.668.839-7 – SESP/PR, 
 CPF: 028.836.829-09  

Item Quantidade Unidade Descrição Marca 
Preço 
(R$) 

00006  16000,00  COMPRIMI  ALPRAZOLAM, 2MG  EMS   0,15  

00009  15000,00  COMPRIMI  AMITRIPTILINA, 75MG  ems   0,39  

00035  6000,00  COMPRIMI  DIVALPROATO DE SÓDIO, 500MG  zydus   0,78  

00040  25000,00  COMPRIMI  ESCITALOPRAM, 10MG  geolab   0,43  

00066  9000,00  COMPRIMI  MEMANTINA, 10MG  TEUTO   0,44  

00078  15000,00  CAPSULA  NORTRIPTILINA, 25MG  EUROFARMA   0,32  

00080  10000,00  COMPRIMI  OLANZAPINA, 2,5MG  EUROFARMA   0,59  

00082  10000,00  COMPRIMI  OLANZAPINA, 10MG  ems   0,58  

00085  1000,00  FRASCO  
OXCARBAZEPINA 60MG/ML, SUSPENSÃO 
ORAL, FR 100ML  

u qumica   25,80  

00101  6000,00  COMPRIMI  SIBUTRAMINA, 10MG  ZYDUS   0,48  

00113  12000,00  CAPSULA  VENLAFAXINA, 75MG  geolab   0,77  

00114  12000,00  CAPSULA  VENLAFAXINA, 150MG  geolab   1,53  

00115  12000,00  COMPRIMI  ZOLPIDEM, 10MG  eurofarma   0,42  

00116  20000,00  COMPRIMI  ESCITALOPRAM 20MG  eurofarma   0,56  

00118  5000,00  COMPRIMI  DESVENLAFAXINA 50 MG  eurofarma   1,01  

 
Perfazendo o Valor Total de R$ 121.710,00 (Cento e vinte um mil, setecentos e dez reais) 
 
3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 
 
3.1. Os órgãos participantes serão todas as unidades administrativas pertencentes à Prefeitura 
Municipal de Itajá/RN. 
 
4. VALIDADE DA ATA 
 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) sua assinatura, não 
podendo ser prorrogada. 
 
5. REVISÃO E CANCELAMENTO 

http://www.itaja.rn.gov.br/
mailto:comunicação@itaja.rn.gov.br
mailto:maiconlumann@gmail.com


DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ 
Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002 

Ano XIX – Edição N.º 1418 – Itajá/RN, 23 de outubro de 2020. 

www.itaja.rn.gov.br        Email - comunicação@itaja.rn.gov.br 
 

 

                                                                                                                                                                                                            7 | P á g i n a  
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 

 

 
5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da 
data de assinatura da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
 
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
 
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 
 
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 
 5.9.1. por razão de interesse público; ou 
 5.9.2. a pedido do fornecedor. 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, cuja cópia será encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes. 
 

Itajá/RN, 20 de outubro de 2020. 
 

 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional do Município de Itajá 
 
 
EMPRESA (S): 
 
 
 
_____________________________________________ 
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 
CNPJ: 26.419.311/0001-83 
Neomar Antônio Tomazeli 
CPF: 028.836.829-09 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 062010/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011709-2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253/2020 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062010/2020 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Itajá/RN 
e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº XX/2020, tendo por 
objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de medicamentos psicotrópicos em 

atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itajá/RN, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
A Prefeitura de Itajá/RN, com sede no à Praça Jose de Deus Barbosa, 70 – Centro – Itajá/RN – CEP: 
59513-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.612.395/0001-46, neste ato representado(a) pelo(a) 
Prefeito Constitucional Alaor Ferreira Pessoa Neto,  inscrito(a) no CPF sob o nº 008.349.084-17, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº 011709-2020, publicada no Diário Oficial de Itajá, de 18/09/2020, processo 
administrativo n.º  253/2020, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 109, de 02 de Janeiro de 
2017 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços e Adesão à Ata de Registro de Preços do 
Município de Itajá/RN, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de 
medicamentos psicotrópicos em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
Itajá/RN, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do Termo de Referência do edital do Pregão PE nº 
011709-2020_, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
 

Vencedor(es): MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTD 

CNPJ: 15.031.173/0001-44  Email: mercantillicitacao04@gmail.com  
Telefone: (61) 
9994-1294 – 
3627-9520 

Endereço: Rua A quadra A gleba 01 D loja 02, 0 gleba 01 D loja 02, parque esplanada 1, Valparaíso de 
Goiás/GO, CEP: 72878-606  

Representante: - Paulo Luiz Barreto Guimarães - RG:  1.981.932 – CPF: 084.152.421-15 

Item Quantidade Unidade Descrição Marca 
Preço 
(R$) 

00028  700,00  FRASCO  
CLORPROMAZINA, 40MG/ML, GOTAS, FR 
20ML  

CRISTALIA   6,09  

00045  1000,00  FRASCO  FENOBARBITAL, 40MG, GOTAS, FR 20ML  
UNIAO 
QUIMICA   

4,14  

00069  3500,00  AMPOLA  MIDAZOLAM, 5MG/ML 3ML  HIPOLABOR   4,98  

00073  3750,00  AMPOLA  
MORFINA, 10MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL, AMP 1ML  

CRISTALIA   4,17  

00079  15000,00  CAPSULA  NORTRIPTILINA, 50MG  RANBAXY   0,53  

00083  13000,00  COMPRIMI  OXCARBAZEPINA, 300MG  RANBAXY   0,72  

00084  13000,00  COMPRIMI  OXCARBAZEPINA, 600MG  RANBAXY   1,46  

00106  15000,00  COMPRIMI  TOPIRAMATO, 25MG  ACCORD   0,15  

00108  15000,00  COMPRIMI  TOPIRAMATO, 100MG  ACCORD   0,37  

00109  6000,00  CAPSULA  TRAMADOL, 50MG  HIPOLABOR   0,19  

00112  1700,00  FRASCO  
VALPROATO DE SÓDIO, 250MG/5ML, 
XAROPE 100ML  

HIPOLABOR   4,19  

 
Perfazendo o Valor Total de R$ 93.823,50 (Noventa e três mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta 
centavos) 
 
3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 
 
3.1. Os órgãos participantes serão todas as unidades administrativas pertencentes à Prefeitura 
Municipal de Itajá/RN. 
 
4. VALIDADE DA ATA 
 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) sua assinatura, não 
podendo ser prorrogada. 
 
5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da 
data de assinatura da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
 
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
 

http://www.itaja.rn.gov.br/
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5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 
 
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 
 5.9.1. por razão de interesse público; ou 
 5.9.2. a pedido do fornecedor. 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, cuja cópia será encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes. 
 

Itajá/RN, 20 de outubro de 2020. 
 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
Prefeito Constitucional do Município de Itajá 

 
 
EMPRESA (S): 
 
 
_____________________________________________ 
MERCANTIL BARRETO COME. DE PRODUT. HOSPIT. E SUPRIMENTOS LTD 
CNPJ: 15.031.173/0001-44 
Paulo Luiz Barreto Guimarães  
CPF: 084.152.421-15 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 072010/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011709-2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253/2020 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072010/2020 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Itajá/RN 
e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº XX/2020, tendo por 
objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de medicamentos psicotrópicos em 
atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itajá/RN, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
A Prefeitura de Itajá/RN, com sede no à Praça Jose de Deus Barbosa, 70 – Centro – Itajá/RN – CEP: 
59513-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.612.395/0001-46, neste ato representado(a) pelo(a) 
Prefeito Constitucional Alaor Ferreira Pessoa Neto,  inscrito(a) no CPF sob o nº 008.349.084-17, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº 011709-2020, publicada no Diário Oficial de Itajá, de 18/09/2020, processo 
administrativo n.º  253/2020, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 109, de 02 de Janeiro de 
2017 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços e Adesão à Ata de Registro de Preços do 
Município de Itajá/RN, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de 
medicamentos psicotrópicos em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
Itajá/RN, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do Termo de Referência do edital do Pregão PE nº 
011709-2020_, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
 

Vencedor(es): PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA  

CNPJ: 01.722.296/0001-17  
Email: 
financeiro@panoramamed.com.br   

Telefone: (85) 3256-
8005  

Endereço: AV PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382 , MONDUBIM, FORTALEZA/CE,  
CEP: 60752-694  

Representante: - José D’Almeida - RG: w 121073=Q-SE/DPMAF/DPF, CEP: 201.474.223-53  

Item Quantidade Unidade Descrição Marca 
Preço 
(R$) 

00007  20000,00  COMPRIMI  AMANTADINA, 100MG  EUROFARMA   0,90  

00021  13000,00  COMPRIMI  CLOBAZAM, 20MG  SANOFI   1,33  

00034  6000,00  COMPRIMI  DIVALPROATO DE SÓDIO, 250MG  ZYDUS   0,42  

00038  3000,00  AMPOLA  
DIAZEPAM, 5MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL, AMP 2ML  

SANTISA   0,68  

00059  10000,00  COMPRIMI  LAMOTRIGINA, 25MG  UNICHEM   0,18  

00060  10000,00  COMPRIMI  LAMOTRIGINA, 50MG  UNICHEM   0,26  

00061  10000,00  COMPRIMI  LAMOTRIGINA, 100MG  UNICHEM   0,31  

00075  8000,00  COMPRIMI  MORFINA, 30MG  CRISTALIA   1,90  

00076  5000,00  COMPRIMI  NALTREXONA, 50MG  GENOM   2,39  

00087  24000,00  COMPRIMI  PAROXETINA, 20MG  AUROBINDO   0,24  

00089  1500,00  FRASCO  
PERICIAZINA 10MG/ML, GOTAS, FR 
20ML  

SANOFI   10,60  

00100  12000,00  COMPRIMI  SERTRALINA, 100MG  PRATI   0,33  

00110  6000,00  COMPRIMI  TRAMADOL RETARD, 100MG  CRISTALIA   2,90  

 
Perfazendo o Valor Total de R$ 117.520,00 (Cento e dezessete mil, quinhentos e vinte reais) 
 
3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 
 
3.1. Os órgãos participantes serão todas as unidades administrativas pertencentes à Prefeitura 
Municipal de Itajá/RN. 
 
4. VALIDADE DA ATA 
 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) sua assinatura, não 
podendo ser prorrogada. 
 
5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da 
data de assinatura da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
 
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
 
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 
 
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
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 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 
 5.9.1. por razão de interesse público; ou 
 5.9.2. a pedido do fornecedor. 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,  
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, cuja cópia será encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes. 
 

Itajá/RN, 20 de outubro de 2020. 
 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
Prefeito Constitucional do Município de Itajá 

 
 
EMPRESA (S): 
 
 
_____________________________________________ 
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 
CNPJ: 01.722.296/0001-17 
José D’Almeida  
CPF: 201.474.223-53 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 082010/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011709-2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253/2020 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082010/2020 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Itajá/RN 
e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº XX/2020, tendo por 
objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de medicamentos psicotrópicos em 
atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itajá/RN, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
A Prefeitura de Itajá/RN, com sede no à Praça Jose de Deus Barbosa, 70 – Centro – Itajá/RN – CEP: 
59513-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.612.395/0001-46, neste ato representado(a) pelo(a) 
Prefeito Constitucional Alaor Ferreira Pessoa Neto,  inscrito(a) no CPF sob o nº 008.349.084-17, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº 011709-2020, publicada no Diário Oficial de Itajá, de 18/09/2020, processo 
administrativo n.º  253/2020, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 109, de 02 de Janeiro de 
2017 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços e Adesão à Ata de Registro de Preços do 
Município de Itajá/RN, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual e futura Aquisição de 
medicamentos psicotrópicos em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
Itajá/RN, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do Termo de Referência do edital do Pregão PE nº 
011709-2020_, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
 
 
 
 

Vencedor(es): PHOSPODONT LTDA  

CNPJ: 04.451.626/0001-75 E-mail: licitacao@phospodont.com.br  
Telefone: (84) 3611-3159/ 
3217-5960 

Endereço: AV. AYRTON SENNA, 4148, CAPIM MACIO, NATAL/RN, CEP: 59080-100  

Representante: Ana Maria Pinheiro Ferreira, - CNH n 02327567599 DETRAN/RN, 
CPF n 413.273.304-15 

Item Quantidade Unidade Descrição Marca 
Preço 
(R$) 

00003  20000,00  COMPRIMI  ALPRAZOLAM, 0,25MG  GERMED LTDA   0,11  

00031  2000,00  COMPRIMI  
DICLOFENACO SÓDICO 50MG + 
CODEÍNA 50MG  

NOVARTIS   3,50  

00041  25000,00  COMPRIMI  ESCITALOPRAM, 15MG  NOVAQUIMICA   0,53  

00044  1000,00  AMPOLA  
FENOBARBITAL SÓDICO, 200MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 2ML  

CRISTALIA   2,54  

00051  20000,00  COMPRIMI  GABAPENTINA, 600MG  GERMED LTDA   1,52  

00065  10000,00  COMPRIMI  LORAZEPAM, 2MG  GERMED LTDA   0,14  

00071  1500,00  AMPOLA  
MORFINA, 0,2MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL, AMP 1ML  

CRISTALIA   6,00  

00072  1500,00  AMPOLA  
MORFINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL, AMP 2ML  

CRISTALIA   7,53  

00088  9000,00  COMPRIMI  PERICIAZINA, 10MG  SANOFI-AVENTIS   0,51  

00090  1500,00  FRASCO  
PERICIAZINA 40MG/ML, GOTAS, FR 
20ML  

SANOFI-AVENTIS   18,80  

00105  12000,00  COMPRIMI  TIORIDAZINA, 100MG  GENOM   0,29  

00117  5000,00  COMPRIMI  DESVENLAFAXINA 100 MG  EMS LTDA   1,12  

00119  5000,00  COMPRIMI  MALEATO DE FLUVOXAMINA 100MG  ABBOTT   4,16  

00120  5000,00  COMPRIMI  MALEATO DE FLUVOXAMINA 50MG  ABBOTT   1,96  

 
Perfazendo o Valor Total de R$ 112.155,00 (Cento e doze mil, cento e cinquenta e cinco reais) 
 
3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 
 
3.1. Os órgãos participantes serão todas as unidades administrativas pertencentes à Prefeitura 
Municipal de Itajá/RN. 
 
4. VALIDADE DA ATA 
 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) sua assinatura, não 
podendo ser prorrogada. 
 
5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da 
data de assinatura da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
 
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
 
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 
 
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
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5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 
 5.9.1. por razão de interesse público; ou 
 5.9.2. a pedido do fornecedor. 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
 
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, cuja cópia será encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes. 
 

Itajá/RN, 20 de outubro de 2020. 
 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
Prefeito Constitucional do Município de Itajá 

 
 
EMPRESA (S): 
 
 
_____________________________________________ 
PHOSPODONT LTDA 
CNPJ: 04.451.626/0001-75 
Ana Maria Pinheiro Ferreira 
CPF n 413.273.304-15 
 

 

 

 

http://www.itaja.rn.gov.br/
mailto:comunicação@itaja.rn.gov.br


DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ 
Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002 

Ano XIX – Edição N.º 1418 – Itajá/RN, 23 de outubro de 2020. 

www.itaja.rn.gov.br        Email - comunicação@itaja.rn.gov.br 
 

 

                                                                                                                                                                                                            11 | P á g i n a  
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 

 

  

http://www.itaja.rn.gov.br/
mailto:comunicação@itaja.rn.gov.br


DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ 
Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002 

Ano XIX – Edição N.º 1418 – Itajá/RN, 23 de outubro de 2020. 

www.itaja.rn.gov.br        Email - comunicação@itaja.rn.gov.br 

 

12 | P á g i n a  
 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 

  

http://www.itaja.rn.gov.br/
mailto:comunicação@itaja.rn.gov.br


DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ 
Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002 

Ano XIX – Edição N.º 1418 – Itajá/RN, 23 de outubro de 2020. 

www.itaja.rn.gov.br        Email - comunicação@itaja.rn.gov.br 
 

 

                                                                                                                                                                                                            13 | P á g i n a  
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 

 

  

http://www.itaja.rn.gov.br/
mailto:comunicação@itaja.rn.gov.br


DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ 
Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002 

Ano XIX – Edição N.º 1418 – Itajá/RN, 23 de outubro de 2020. 

www.itaja.rn.gov.br        Email - comunicação@itaja.rn.gov.br 

 

14 | P á g i n a  
 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 

 

 

http://www.itaja.rn.gov.br/
mailto:comunicação@itaja.rn.gov.br


DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ 
Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002 

Ano XIX – Edição N.º 1418 – Itajá/RN, 23 de outubro de 2020. 

www.itaja.rn.gov.br        Email - comunicação@itaja.rn.gov.br 
 

 

                                                                                                                                                                                                            15 | P á g i n a  
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 

 

  

http://www.itaja.rn.gov.br/
mailto:comunicação@itaja.rn.gov.br


DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ 
Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002 

Ano XIX – Edição N.º 1418 – Itajá/RN, 23 de outubro de 2020. 

www.itaja.rn.gov.br        Email - comunicação@itaja.rn.gov.br 

 

16 | P á g i n a  
 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 

  

http://www.itaja.rn.gov.br/
mailto:comunicação@itaja.rn.gov.br


DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ 
Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002 

Ano XIX – Edição N.º 1418 – Itajá/RN, 23 de outubro de 2020. 

www.itaja.rn.gov.br        Email - comunicação@itaja.rn.gov.br 
 

 

                                                                                                                                                                                                            17 | P á g i n a  
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 

 

  

http://www.itaja.rn.gov.br/
mailto:comunicação@itaja.rn.gov.br


DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ 
Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002 

Ano XIX – Edição N.º 1418 – Itajá/RN, 23 de outubro de 2020. 

www.itaja.rn.gov.br        Email - comunicação@itaja.rn.gov.br 

 

18 | P á g i n a  
 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 

  

http://www.itaja.rn.gov.br/
mailto:comunicação@itaja.rn.gov.br


DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ 
Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002 

Ano XIX – Edição N.º 1418 – Itajá/RN, 23 de outubro de 2020. 

www.itaja.rn.gov.br        Email - comunicação@itaja.rn.gov.br 
 

 

                                                                                                                                                                                                            19 | P á g i n a  
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 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

EM BRANCO 

 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

 

EM BRANCO 

http://www.itaja.rn.gov.br/
mailto:comunicação@itaja.rn.gov.br

