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PODER EXECUTIVO 
 

NOTIFICAÇÃO 
 
À EMPRESA ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.932.000/0001-16 
Rua João Fernandes Praxedes, Nº 10, Bairro Doze Anos, Mossoró/RN 
CEP: 59.603-085 
E-mail: zibj@hotmail.com 
 
  O Prefeito Municipal de Itajá, Alaor Ferreira Pessoa Neto, representado 
pela Secretária da Promoção, Habitação e Assistência Social, a Sra. Danyelle Ferreira Lopes Pessoa, no 
uso de suas atribuições legais, vem NOTIFICAR essa empresa para que no prazo improrrogável de 5 
(cinco) dias corridos a contar do recebimento desta notificação, regularize o fornecimento dos itens 
solicitados através das Ordens de Compra Nº 1872/2020, Nº 2042/2020, e Nº 2046/2020, 
encaminhadas a essa empresa, conforme preconiza o item 4, do Edital do Pregão Presencial SRP nº 
020106/2020. 
  Outrossim, segundo o art. 9º, da Lei 10.520/02 c/c 78, inciso XV, da Lei 
8.666/93, somente o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
autoriza a suspensão do fornecimento, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que não constam 
até a presente data débitos com atraso suficientes para a suspensão. Ademais, convém destacar que 
a partir da edição da Resolução nº 32/2016, do TCE/RN, os pagamentos deverão obedecer a ordem 
cronológica de pagamento. 
  Dessa forma, caso V.S,ª não atenda ao prazo estipulado neste expediente, 
o presente procedimento poderá resultar em aplicação das penalidades contratualmente 
estabelecidas, assim como, as demais previstas na Lei 8.666/93 regedora do negócio jurídico 
administrativo, tais como: a) multa; b) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos; c) impedimento de licitar e contratar com o PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAJÁ pelo prazo de até cinco anos e d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção de 5 (cinco) anos. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, aos 16 dias do mês de abril de 2021. 
  

Itajá/RN, 16 de abril 2021. 
 
 

___________________________ 
Danyelle Ferreira Lopes Pessoa 

Secretária da Promoção, Habitação e Assistência Social 
 

 
NOTIFICAÇÃO 

 
À EMPRESA PALLET NORDESTE EIRELI - CNPJ: 20.753.393/0001-11 
Av.: Celina Viana, Nº 5000, Bairro Alto do Sumaré, Mossoró/RN 
CEP: 59.633-560 
E-mail: palletnordeste@hotmail.com 
 
  O Prefeito Municipal de Itajá, Alaor Ferreira Pessoa Neto, representado 
pela Secretária da Promoção, Habitação e Assistência Social, a Sra. Danyelle Ferreira Lopes Pessoa, no 
uso de suas atribuições legais, vem NOTIFICAR essa empresa para que no prazo improrrogável de 5 
(cinco) dias corridos a contar do recebimento desta notificação, regularize o fornecimento dos itens 
solicitados através da Ordem de Compra Nº 1.901/2020, encaminhadas a essa empresa, conforme 
preconiza o item 4, do Edital do Pregão Presencial SRP nº 020106/2020. 
  Outrossim, segundo o art. 9º, da Lei 10.520/02 c/c 78, inciso XV, da Lei 
8.666/93, somente o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
autoriza a suspensão do fornecimento, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que não constam 
até a presente data débitos do Município de Itajá/RN com a empresa. Ademais, convém destacar que 
a partir da edição da Resolução nº 32/2016, do TCE/RN, os pagamentos deverão obedecer a ordem 
cronológica de pagamento. 
  Dessa forma, caso V.S,ª não atenda ao prazo estipulado neste expediente, 
o presente procedimento poderá resultar em aplicação das penalidades contratualmente 
estabelecidas, assim como, as demais previstas na Lei 8.666/93 regedora do negócio jurídico 
administrativo, tais como: a) multa; b) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos; c) impedimento de licitar e contratar com o PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAJÁ pelo prazo de até cinco anos e d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção de 5 (cinco) anos. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, aos 16 dias do mês de abril de 2021. 
  

Itajá/RN, 16 de abril 2021. 
 
 

___________________________ 
Danyelle Ferreira Lopes Pessoa 

Secretária da Promoção, Habitação e Assistência Social 
 

 
 
 

NOTIFICAÇÃO 
 
À EMPRESA LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - CNPJ: 01.973.806/0001-29 
Rua Coronel Gurgel, Nº 55, Bairro Centro, Mossoró/RN 
CEP: 59.600-200 
E-mail: contabil@livrariaindependenciarn.com.br 
 
  O Prefeito Municipal de Itajá, Alaor Ferreira Pessoa Neto, representado 
pela Secretária da Promoção, Habitação e Assistência Social, a Sra. Danyelle Ferreira Lopes Pessoa, no 
uso de suas atribuições legais, vem NOTIFICAR essa empresa para que no prazo improrrogável de 5 
(cinco) dias corridos a contar do recebimento desta notificação, regularize o fornecimento dos itens 
solicitados através das Ordens de Compra Nº 2040/2020 e Nº 2045/2020, encaminhadas a essa 
empresa, conforme preconiza o item 4, do Edital do Pregão Presencial SRP nº 020106/2020. 
  Outrossim, segundo o art. 9º, da Lei 10.520/02 c/c 78, inciso XV, da Lei 
8.666/93, somente o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
autoriza a suspensão do fornecimento, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que não constam 
até a presente data débitos com atraso suficientes para a suspensão. Ademais, convém destacar que 
a partir da edição da Resolução nº 32/2016, do TCE/RN, os pagamentos deverão obedecer a ordem 
cronológica de pagamento. 
  Dessa forma, caso V.S,ª não atenda ao prazo estipulado neste expediente, 
o presente procedimento poderá resultar em aplicação das penalidades contratualmente 
estabelecidas, assim como, as demais previstas na Lei 8.666/93 regedora do negócio jurídico 
administrativo, tais como: a) multa; b) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos; c) impedimento de licitar e contratar com o PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAJÁ pelo prazo de até cinco anos e d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção de 5 (cinco) anos. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, aos 16 dias do mês de abril de 2021. 
  

Itajá/RN, 16 de abril 2021. 
 
 

___________________________ 
Danyelle Ferreira Lopes Pessoa 

Secretária da Promoção, Habitação e Assistência Social 
 

PORTARIAS E DECRETO 
 

DECRETO Nº 267/2021 
 
Decreta estado de calamidade pública no Município do Itajá, para os fins previstos no artigo 
65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, em razão da pandemia internacional 
ocasionada pela infecção humana pelo novo Coronavírus (Covid-19), e define outras 
medidas.  
 
Considerando que a Constituição Federal estabelece em seu artigo 23, inciso II, que é de competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência 
pública; 
 
Considerando que é dever da Administração Municipal adotar estratégias e formular políticas públicas 
voltadas a combater situações emergenciais que envolvam a saúde pública; 
 
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 
 
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde da infecção pelo novo Coronavírus 
(Covid-19) como pandemia, no dia 11 de março de 2020; 
 
Considerando a existência de diversos casos confirmados de contaminação pelo novo Coronavírus 
(Covid-19), o que comprova a existência de contaminação viral no Município, ensejando a adoção de 
medidas drásticas para a garantia do afastamento social; 
 
Considerando o Decreto nº 29.534, de 19 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública 
no Estado do Rio Grande do Norte em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia 
da COVID-19 (novo coronavírus), o qual permanece sob o mesmo pálio de reconhecimento com 
implantação de medidas de enfrentamento, tais como as recentemente estabelecidas pelo Decreto 
Estadual nº 30.419, de 17 de março de 2021; 
 
Considerando a repercussão nas finanças públicas em âmbito nacional, conforme reconhecido pelo 
Governo Federal ao Congresso Nacional, por meio Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, para os 
fins do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal); 
 
Considerando que a referida crise impõe o aumento de gastos públicos e o estabelecimento das 
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
da pandemia; 
 
ALAOR FERREIRA PESSOA NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
usando de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 66, inc. VI, da Lei Orgânica do Município 
de Itajá, 
 
DECRETA 
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Art. 1º É declarado Estado de Calamidade Pública no âmbito do Município de Itajá, para os fins do art. 
65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da severa crise de saúde 
pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e suas repercussões nas finanças 
públicas do Município. 
 
Art. 2º Ficam ratificadas todas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 230, de 08 de abril 
de 2020, que decretou situação de emergência no âmbito do Município do Itajá. 
 
Art. 3º O Poder Executivo solicitará, por meio de Mensagem enviada à Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio Grande do Norte e a Câmara Municipal de Itajá, seja reconhecido o estado de calamidade 
pública, para os fins previstos no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. 
Palácio Manoel Eugênio Ferreira, em 07 de abril de 2021. 

 
________________________________________ 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
Prefeito Constitucional do Município de Itajá 

 

 
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

Portaria nº 223/2021                            
Itajá/RN, 13 de abril de 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 - Conceder LICENÇA PRÊMIO ao servidor efetivo, Senhora Cleide Pessoa Lopes 
Ferreira, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo 
que a licença ocorrerá no período de 01/05/2021 à 29/07/2021. 
 Art. 2º - A servidora volta suas atividades laborais no dia 30 de julho de 2021. 
 Parágrafo único. A Licença Prêmio será concedido conforme o disposto no art. 106 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 13 de abril de 
2021. 
 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 
 

 
Portaria nº 218/2021 
Designa o gestor de contrato abaixo descriminado e dá outras providências. 
 
 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 Art. 58, inciso III c/c 67, 
ambos da Lei Federal 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através 
de um representante da Administração; e 
 
 CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade. 
 
 RESOLVE 
 
 Art. 1º - DESIGNAR o Sr. WILIAN MATEUS VIANA DA SILVA, nomeado por meio da 
Portaria nº 215/2021, para exercer a função de Gestor de Contrato da Dispensa n° 011504/2021 a ele 
designado por meio de memorando do ordenador de despesa. 
 
 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 15 de abril de 2021. 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 
 

 
Portaria nº 228/2021 
 
 

 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 a Sra. BRUNA DANYELLEN DE MACEDO FERREIRA, portadora do CPF 
nº 090.663.414-830 para o cargo de COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA ESOCLA MUNICIPAL 
LIBÂNIA LOPES PESSOA – PORTE IV, conforme Lei Municipal nº 290/2016, de 24 de fevereiro de 2016, 
que modifica o texto da Lei nº 252/2014 de 09 de abril de 2014 e dá outras providências. 
 
Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua assinatura, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. 
Gabinete do Prefeito, em 15 de abril de 2021. 
 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 
 

 
Portaria nº 229/2021 
 
 
 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 - Conceder Férias regulamentares ao servidor efetivo, Senhor CLEBER MEDEIROS 
DE BRITO, lotado na Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos, no cargo de 
Vigilante, referente ao período aquisitivo de 2020/2021, sendo que o gozo ocorrerá no período de 
01/05/2021 à 30/05/2021. 
 Art. 2º - O servidor volta suas atividades laborais no dia 31 de maio de 2021. 
 Parágrafo único. O gozo de férias será concedido conforme o disposto no art. 100 da Lei 
Municipal nº 053/2001, de 14 de novembro de 2001. 
 
Art. 3º - 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 16 de abril de 2021. 
 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 
 

 
Portaria nº 230/2021 
 
 
 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 - FICA LOTADO o servidor GILCLEDSON DA CUNHA LOPES, portador do CPF nº 
028.152.954-07 na Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária para o cargo de Auxiliar 
Administrativo, conforme Termo de Posse nº 136/2002 de 28 de fevereiro de 2002. 
 
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 16 abril de 
2021. 
 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 
 

 
Portaria nº 231/2021 
 
Designa o gestor de contrato abaixo descriminado e dá outras providências. 
 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, Sr. Alaor Ferreira Pessoa Neto, no uso de suas 
atribuições constitucionais e, 
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 CONSIDERANDO que cabe à Administração, nos termos do Art. 58, inciso III c/c 67, 
ambos da Lei Federal 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através 
de um representante da Administração; e 
 
 CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade. 
 
 RESOLVE 
 
 Art. 1º - DESIGNAR o servidor GABRIEL GALVÃO DE MEDEIROS LOPES, nomeado por 
meio da Portaria nº 008/2021, para exercer a função de Gestor de Contrato nº 011604/2021, refente 
ao Pregão Presencial nº 010403/2021, a ele designado por meio de memorando do ordenador de 
despesa. 
 
  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 16 de abril de 2021. 

 
____________________________________________ 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 

 

LEIS 
 
 

EM BRANCO 
 
 

LICITAÇÕES 
 

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010403/2021 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA 
INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE 
TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A 
PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, INCLUINDO NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. 
 
O Pregoeiro e Equipe de apoio, nomeados pela Portaria n. 019/2021 da Prefeitura Municipal de 
Itajá/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL 
SRP Nº. 010403/2021, cujo certame se encerrou às 10:30h do dia 16/04/2021, sagrou os seguintes 
proponentes: TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 35.408.525/0001-45 vencedores dos itens deste 
certame, conforme consta no mapa de apuração anexo aos autos. 

 
                       Itajá/RN, 16 de abril de 2021. 

 
 

______________________________ 
Gilclécio da Cunha Lopes 

Pregoeiro Municipal de Itajá/RN 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL 010403/2021-PMI. 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para cessão de direito de uso de sistema integrado de 
administração tributária, em plataforma totalmente web, com suporte técnico e manutenção, 
incluindo a implantação, a migração dados, a customização, a parametrização e o treinamento para 
administração tributária, incluindo nota fiscal eletrônica de serviços, do município de Itajá/RN. 
 
DARTA DE ABERTURA: 16 de abril de 2021, às 08:30 horas. 
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
Circunstanciado pelo Relatório apresentado pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Itajá/RN, 
datado do dia 16 de abril de 2021, que indicou a empresa TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 
35.408.525/0001-45, vencedora deste certame, aprovo a instrução do processo e confirmo o 
julgamento e classificação final da proposta, haja vista terem sido obedecidas as regras do edital e das 
Leis 10.520/02 e 8.666/93. 
 
E por não haverem vícios e nulidades a serem sanadas venho HOMOLOGAR o resultado do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 010403/2021, no valor global de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) 
referente a este certame, adjudicado, haja vista essa empresa ter apresentado a melhor e mais 
vantajosa proposta para o Município. 
 

Itajá/RN, em 16 de abril de 2021. 
 
 

_______________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito do Município de Itajá/RN 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010403-2021 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 011604/2021 

 
CONTRATANTE: Município de Itajá/RN,  Prefeitura Municipal. 
CONTRATADA: TINUS INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ: 35.408.525/0001-45. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010403-2021, tipo Menor Preço Global. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para cessão de direito de uso de sistema integrado de 
administração tributária, em plataforma totalmente web, com suporte técnico e manutenção, 
incluindo a implantação, a migração dados, a customização, a parametrização e o treinamento para 
administração tributária, incluindo nota fiscal eletrônica de serviços, que serão prestados nas 
condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
VALOR TOTAL: R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). 
DATA DE ASSINATURA: 16/04/2021. 
VIGÊNCIA: 16/04/2021 a 31/12/2021. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. 
DOTAÇÃO: 
 
Unid. Adm.: 16.101 – SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO 
Proj/Ativ.: 2095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO 
Nat. Despesa: 3.3.90.40 – SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ 
Fonte: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 

 
 

_______________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito do Município de Itajá/RN 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
 

EM BRANCO 

 

 

 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

 

 

EM BRANCO 
 

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

