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PODER EXECUTIVO 
 

PORTARIAS E DECRETO 
 
Portaria nº 259/2021 
 
 
 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 - EXONERAR a Sra. ANGELA PRISCILA XAVIER MEDEIROS, portadora do CPF nº. 
063.652.044-77 do cargo de SECRETÁRIA DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme Lei Municipal 
n.º 193/11, de 30 de março de 2011, que criou a Organização Administrativa do Município de Itajá. 
 
Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. 
Gabinete do Prefeito, em 06 de maio de 2021. 
 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 
 

 
Portaria nº 260/2021 
 
 
 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 - NOMEAR o Sr. FRANCISCO CANINDÉ DA CUNHA LOPES, portador do CPF nº. 
011.771.524-79 para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
conforme Lei Municipal n.º 193/11, de 30 de março de 2011, que criou a Organização Administrativa 
do Município de Itajá. 
 
Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. 
Gabinete do Prefeito, em 06 de maio de 2021. 
 

 
____________________________________________ 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 

 

LEIS 
 
 

EM BRANCO 
 

 

LICITAÇÕES 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 010605/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010604/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.403/2021 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010605/2021 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Itajá/RN 
e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 010604/2021, tendo 
por objeto o registro de preço para eventual e futura aquisição de kit’s de cesta básica para atender 
demanda da Secretaria Municipal da Promoção, Habitação e Assistência Social, em conformidade com 
a Lei Municipal nº 323/2017, 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 presencial, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº 010605/2021, publicada no  Diário Oficial de Itajá, de 13/04/2021, processo 
administrativo n.º 20403/2021, 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 preço para eventual e futura aquisição de kit’s de 
cesta básica para atender demanda da Secretaria Municipal da Promoção, Habitação e Assistência 
Social, em conformidade com a Lei Municipal nº 323/2017, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do 
Termo de Referência do edital do Pregão nº 010605/2021, 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): A L DE MOURA SILVA-ME  

CNPJ: 18.096.101/0001-73  Email:  xpservice2017@yahoo    
Telefone: (84) 
9999-1307/ (84) 
9999-1306   

Endereço: Rua Professora Eufrozina Fernandes, 254, Sala A, Novo Horizonte – Assu/RN –  
CEP: 59.650.000 

Representante: - RG:  Allyce Louise de Moura Silva - CPF nº 066.206.734-73 

Item Quantidade Unidade Descrição Marca 
Preço 
(R$) 

00002  2000,00  Unid  

Cesta Básica Tipo 02, acondicionada em 
embalagem plástica resistente contendo: * 
04 (quatro) kg de Feijão tipo I, carioquinha, in 
natura, novo, grãos inteiros, aspecto 
brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, 
pedras ou corpos estranhos, fungos ou 
parasitas, livre de umidade, secos, 
embalagem plástica de 1Kg contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido. * 
04 (quatro) kg de Arroz, grupo beneficiado, 
classe longo fino, tipo I, isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas, 
coloração uniforme e característica do arroz 
tipo I, embalado em saco plástico contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido. * 
04 (quatro) kg de Açúcar: cristal, especial, cor 
clara, embalagem plástica, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. * 01 (um) 
pacote de Farinha de mandioca: torrada, tipo 
I, embalagem transparente de 1Kg contendo 
as especificações do produto, marca do 
produto, data de fabricação e prazo de 
validade. * 01 (um) pacotes de Biscoito, em 
sua composição apresenta entre outros 
ingredientes farinha de trigo fortificada com 
ferro e ácido fólico, embalagem de 330g 
contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido. 
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados, não podendo apresentar excesso 
de dureza e nem se apresentar quebradiço. * 
01 (um) pacote de Café torrado e moído, 
embalagem de 250g, de primeira qualidade. 
O produto deverá ter registro em órgão 
competente e a embalagem deverá conter a 
especificação do produto, peso líquido, data 
de fabricação e prazo de validade. * 03 (três) 
pacotes de Flocos de Milho, produzido a 
partir de grão de milho de primeira 
qualidade, produto amarelo, de aspecto fino, 
livre de umidade, contendo ferro e ácido 
fólico, embalagem plástica transparente de 
500g contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, peso 
líquido. * 02 (dois) pacotes de Macarrão tipo 
espaguete, massa de sêmola com ovos, As 
massas ao serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, não 
podendo estar fermentadas ou rançosas. 
Com rendimento mínimo após o cozimento 
de duas vezes a mais do peso antes da 
cocção. Embalagem plástica de 500g 
contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido. 
* 01 (uma) unidade de Óleo de soja, tipo I, 

AL DE 
MOURA   

84,00  
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classe refinado, embalagem plástica de 900 
ml cada, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade. * 01 
(uma) Margarina creme vegetal com sal, 
embalagem com 250g, em embalagem 
plástica com tampa.  

00003  1500,00  Und.  

Cesta Básica Tipo 03, acondicionada em 
embalagem plástica resistente contendo: * 
06 (seis) kg de Feijão tipo I, carioquinha, in 
natura, novo, grãos inteiros, aspecto 
brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, 
pedras ou corpos estranhos, fungos ou 
parasitas, livre de umidade, secos, 
embalagem plástica de 1Kg contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido. * 
06 (seis) kg de Arroz, grupo beneficiado, 
classe longo fino, tipo I, isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas, 
coloração uniforme e característica do arroz 
tipo I, embalado em saco plástico contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido. * 
06 (seis) kg de Açúcar: cristal, especial, cor 
clara, embalagem plástica, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. * 02 (dois) 
pacote de Farinha de mandioca: torrada, tipo 
I, embalagem transparente de 1Kg contendo 
as especificações do produto, marca do 
produto, data de fabricação e prazo de 
validade. * 02 (dois) pacotes de Biscoito, em 
sua composição apresenta entre outros 
ingredientes farinha de trigo fortificada com 
ferro e ácido fólico, embalagem de 330g 
contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido. 
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados, não podendo apresentar excesso 
de dureza e nem se apresentar quebradiço. * 
02 (dois) pacote de Café torrado e moído, 
embalagem de 250g, de primeira qualidade. 
O produto deverá ter registro em órgão 
competente e a embalagem deverá conter a 
especificação do produto, peso líquido, data 
de fabricação e prazo de validade. * 05 
(cinco) pacotes de Flocos de Milho, 
produzido a partir de grão de milho de 
primeira qualidade, produto amarelo, de 
aspecto fino, livre de umidade, contendo 
ferro e ácido fólico, embalagem plástica 
transparente de 500g contendo identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido. * 03 (três) pacotes de 
Macarrão tipo espaguete, massa de sêmola 
com ovos, As massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las antes da cocção, 
não podendo estar fermentadas ou rançosas. 
Com rendimento mínimo após o cozimento 
de duas vezes a mais do peso antes da 
cocção. Embalagem plástica de 500g 
contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido. 
* 02 (duas) unidades de Óleo de soja, tipo I, 
classe refinado, embalagem plástica de 900 
ml cada, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade. * 01 
(uma) Margarina creme vegetal com sal, 
embalagem com 500g, em embalagem 
plástica com tampa.  

AL DE 
MOURA   

135,00  

 
Perfazendo o Valor Total de R$ 370.500,00 (trezentos e setenta mil e quinhentos reais). 
 
3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 
 
3.1. O órgão participante será a Secretaria Municipal da Promoção, Habitação e Assistência Social 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, 06 de maio de 2021. 
 
 

__________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional do Município de Itajá 
 

EMPRESA (S): 
 
 

_____________________________________________ 
A L DE MOURA SILVA-ME 

CNPJ: 18.096.101/0001-73 
Allyce Louise de Moura Silva 

CPF nº 066.206.734-73 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 020605/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010604/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.403/2021 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020605/2021 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Itajá/RN 
e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 010604/2021, tendo 
por objeto o registro de preço para eventual e futura aquisição de kit’s de cesta básica para atender 
demanda da Secretaria Municipal da Promoção, Habitação e Assistência Social, em conformidade com 
a Lei Municipal nº 323/2017, 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 presencial, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº 010605/2021, publicada no  Diário Oficial de Itajá, de 13/04/2021, processo 
administrativo n.º 20403/2021, 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 preço para eventual e futura aquisição de kit’s de 
cesta básica para atender demanda da Secretaria Municipal da Promoção, Habitação e Assistência 
Social, em conformidade com a Lei Municipal nº 323/2017, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do 
Termo de Referência do edital do Pregão nº 010605/2021, 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): T. P. S. DO NASCIMENTO - ME  

CNPJ: 17.642.145/0001-99  
Email: tamarapatriciasn@hotmail.com , 
valdiranrocha@yahoo.com.br  

Telefone:  
(84):   
  999058363 

99905-8384 

Endereço: Av. Prefeito João Batista Lacerda Montenegro, 312, Conjunto Feliz Assu, ASSU/RN, CEP: 
59650-000  

Representante: Tamara Patrícia Soares do Nascimento- CPF: 011.012.794-35 

Item Quantidade Unidade Descrição Marca 
Preço 
(R$) 

00001  3000,00  Und.  

Cesta Básica Tipo 01, acondicionada em 
embalagem plástica resistente contendo: * 02 
(dois) kg de Feijão tipo I, carioquinha, in natura, 
novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, 
isento de matéria terrosa, pedras ou corpos 
estranhos, fungos ou parasitas, livre de 
umidade, secos, embalagem plástica de 1Kg 
contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido. * 
02 (dois) kg de Arroz, grupo beneficiado, classe 
longo fino, tipo I, isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas, coloração 
uniforme e característica do arroz tipo I, 
embalado em saco plástico contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso líquido. * 02 (dois) kg 
de Açúcar: cristal, especial, cor clara, 
embalagem plástica, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. * 01 (um) pacote de Farinha de 
mandioca: torrada, tipo I, embalagem 
transparente de 1Kg contendo as 
especificações do produto, marca do produto, 
data de fabricação e prazo de validade. * 01 
(um) pacotes de Bolacha, em sua composição 
apresenta entre outros ingredientes farinha de 
trigo fortificada com ferro e ácido fólico, 
embalagem de 250g contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido. Serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem 
se apresentar quebradiço. * 01 (um) pacote de 
Café torrado e moído, embalagem de 250g, de 
primeira qualidade. O produto deverá ter 
registro em órgão competente e a embalagem 
deverá conter a especificação do produto, peso 
líquido, data de fabricação e prazo de validade. 
* 03 (três) pacotes de Flocos de Milho, 
produzido a partir de grão de milho de primeira 
qualidade, produto amarelo, de aspecto fino, 
livre de umidade, contendo ferro e ácido fólico, 

KERO 
MAIS   

56,90  

embalagem plástica transparente de 500g 
contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso líquido. * 
01 (um) pacote de Macarrão tipo espaguete, 
massa de sêmola com ovos, As massas ao 
serem postas na água não deverão turvá-las 
antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Com rendimento 
mínimo após o cozimento de duas vezes a mais 
do peso antes da cocção. Embalagem plástica 
de 500g contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. * 01 (uma) unidade de Óleo de soja, 
tipo I, classe refinado, embalagem plástica de 
900 ml cada, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. * 01 (uma) Margarina creme vegetal 
com sal, embalagem com 250g, em embalagem 
plástica com tampa.  

Perfazendo o Valor Total de R$ 170.700,00, (cento e setenta mil e setecentos reais). 
3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 
3.1. O órgão participante será a Secretaria Municipal da Promoção, Habitação e Assistência Social 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. 
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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, 06 de maio de 2021. 
 

 
__________________________________________ 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
Prefeito Constitucional do Município de Itajá 

 
EMPRESA (S): 

 
 

_____________________________________________ 
T. P. S. DO NASCIMENTO - ME 

CNPJ: 17.642.145/0001-99 
Tamara Patrícia Soares do Nascimento 

CPF: 011.012.794-35 
 

 
NOTIFICAÇÃO 

 
À EMPRESA PHILHARMONIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
CNPJ: 10.338.868/0001-50 
Rua Fernando de Andrade Jr, Sousas, Campinas/SP 
CEP: 13.105-076 
E-mail: atendimento@philharmonie.com.br 
 
  A Gestora do Contrato que este subscreve, por ordem do Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal de Itajá, Alaor Ferreira Pessoa Neto, vem NOTIFICAR essa empresa para que no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento desta notificação regularize sua situação 
fiscal junto à Fazenda do Estado de São Paulo, haja vista que não foi possível retirar a Certidão Negativa 
de Débitos Estaduais através do site competente. Destaque-se que é dever da empresa durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços, manter sua regularidade fiscal. Dessa forma, caso V.S,ª não 
atenda ao prazo estipulado neste expediente, o presente procedimento poderá resultar na aplicação 
das penalidades contratualmente estabelecidas e nas demais previstas na Lei 8.666/93 regedora do 
negócio jurídico administrativo. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, aos 06 dias do mês de maio do ano de 2021. 
  Atenciosamente, 

 Itajá/RN, 06 de maio de 2021. 
 

 
___________________________ 

Jadina Tairiny Fernandes da Nobrega 
Gestora de Contrato 

 

 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO 

 
READEQUAÇÃO/PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO – REF. À CHAMADA PÚBLICA Nº 

01/2019-SMS-FMS. 
 
Administração Pública Municipal: Município de Itajá/ Prefeitura Municipal. 
Organização da Sociedade Civil: Instituto de Desenvolvimento Humano, CNPJ: 10.443.512/0001-86. 
Objeto: Celebração de parceria com Organização da Sociedade Civil, rem regime de mútua cooperação, 
sob a égide da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações, através de Termo de Colaboração, para a 
execução das atividades em saúde do SUS elencadas no ANEXO I do Edital (Metas de Atividades em 
Saúde do SUS a serem atingidas). 
Fundamento Legal: art. 42, VI, da Lei 13.019/2014 c/c Cláusula 6º e 9º, do Termo de Colaboração. 
Obs.1: Fica readequada as metas inicialmente previstas para o item nº 02 do Plano de Trabalho, que passará 
a contar com R$ 175.269,22 (cento e setenta e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e dois 
centavos) a menos para fins de reforço das metas previstas no item 1, conforme solicitação da Secretaria de 
Saúde 
Obs.2: Fica alterado o item “6.1” da Cláusula 6ª do Termo de Colaboração celebrado, com a prorrogação do 
prazo de vigência para o dia 01/04/2022, ficando sua validade e eficácia dependente da publicação do extrato 
deste aditivo no Diário Oficial do Município de Itajá(RN). 

 
 

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº 010604-2021. 
  
ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 010604-2021, realizada em 29/04/2021, a 
saber: 
 
Objeto: Registro de preço para eventual e futura aquisição de kit’s de cesta básica para atender 
demanda da Secretaria Municipal da Promoção, Habitação e Assistência Social, em conformidade com 
a Lei Municipal nº 323/2017.  
 

Empresa: T. P. S. DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 17.642.145/0001-99, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 
1 ; totalizando o valor de R$ 170.700,00  (cento e setenta mil e setecentos reais). 
 
Empresa: A L DE MOURA SILVA-ME - CNPJ: 18.096.101/0001-73, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2 e 3 
; totalizando o valor de R$ 370.500,00  (trezentos e setenta mil e quinhentos reais). 
 

Itajá/RN, em 06 de maio de 2021. 
 

 
 

Gilclécio da Cunha Lopes 
PREGOEIRO DA PMI/RN 

Portaria nº 234/2021 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº 010604-2021. 

 
OBJETO: Registro de preço para eventual e futura aquisição de kit’s de cesta básica para atender 
demanda da Secretaria Municipal da Promoção, Habitação e Assistência Social, em conformidade com 
a Lei Municipal nº 323/2017.  
 
DARTA DE ABERTURA: 29 de abril de 2021, às 09:00 horas. 
 
EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
HOMOLOGO pelo presente termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e 
equipe de apoio, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 010604-2021 com início 12 de abril de 2021, 
realizada em 29 de abril de 2021, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente 
da licitação supra mencionada, em favor das empresas relacionadas a seguir:    
 
Empresa: T. P. S. DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 17.642.145/0001-99, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 
1 ; totalizando o valor de R$ 170.700,00  (cento e setenta mil e setecentos reais). 
 
Empresa: A L DE MOURA SILVA-ME - CNPJ: 18.096.101/0001-73, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2 e 3 
; totalizando o valor de R$ 370.500,00  (trezentos e setenta mil e quinhentos reais). 
 
 
 

Itajá/RN, em 06 de maio de 2021. 
 
 

_______________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito do Município de Itajá/RN 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
 
 

EM BRANCO 

 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

EM BRANCO 
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