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Administração da Exma. Srª. Maria de Fátima Bezerra - Governadora 

LEI Nº 11.007, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.

Institui o Selo dos Produtos da Agricultura Familiar do
Rio Grande do Norte (SAF/RN) e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE:  FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1º  Fica instituído o Selo dos Produtos da Agricultura Familiar
do Rio Grande do Norte (SAF/RN), com o objetivo de possibilitar aos agricultores
familiares agregação de valor à produção agropecuária, às atividades de pesca,
aquicultura e extrativista vegetal, com vistas ao desenvolvimento rural sustentável,
à promoção da segurança alimentar e nutricional da população e ao incremento à
geração de trabalho, emprego e renda.

Parágrafo único.  São beneficiários do SAF/RN os agricultores
familiares, os empreendedores familiares rurais, os silvicultores, os aquicultores, os
extrativistas, os povos indígenas, os quilombolas e os pescadores artesanais profis-
sionais, de forma individual ou coletiva, que atendam aos requisitos do art. 3º da Lei
Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

Art. 2º  Para os fins desta Lei, considera-se:

I - agroindústria familiar ou unidade de beneficiamento familiar: o
empreendimento de propriedade ou posse de agricultores familiares sob gestão
individual ou coletiva, localizado em área rural ou urbana, com área útil construída
de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), com a finalidade de bene-
ficiar e/ou transformar matérias-primas provenientes de explorações agrícolas,
pecuárias, pesqueiras, aquícolas, extrativistas e florestais, abrangendo desde os
processos simples até os mais complexos, como operações físicas, químicas e/ou
biológicas, sendo classificada da seguinte forma:

a) para beneficiamento de carnes e produtos cárneos;

b) para beneficiamento de leite e produtos derivados;

c) para beneficiamento de mel e produtos das abelhas;

d) para beneficiamento e classificação de ovos;

e) para beneficiamento de pescado e produtos do pescado;

f) para beneficiamento de vegetais e produtos derivados;

II - agroindústrias familiares de pequeno porte de processamento
artesanal: os estabelecimentos agroindustriais com pequena escala de produção
dirigidos diretamente por agricultores familiares com meios de produção próprios
ou mediante contrato de parceria, cuja produção abranja desde o preparo da
matéria-prima até o acabamento do produto, seja realizada com o trabalho predom-
inantemente manual e agregue aos produtos características peculiares, por proces-
sos de transformação diferenciados que lhes confiram identidade e qualidade,
garantindo ao consumidor um produto sem contaminação microbiológica, física e
química, levando em consideração os aspectos geográficos e histórico-culturais
locais ou regionais, sendo classificadas da seguinte forma:

a) para beneficiamento de carnes e produtos cárneos;

b) para beneficiamento de leite e derivados;

c) para beneficiamento de mel e produtos das abelhas;

d) para beneficiamento e classificação de ovos;

e) para beneficiamento de pescado e produtos do pescado;

f) para beneficiamento de vegetais e produtos vegetais.

Art. 3º  São instrumentos do SAF/RN:

I - crédito;

II - tributação;

III - vigilância em saúde;

IV - defesa sanitária animal e inspeção de produtos de origem ani-
mal e vegetal e dos insumos;

V - educação;

VI - pesquisa e desenvolvimento;

VII - assistência técnica e extensão rural;

VIII - extensão produtiva;

IX - extensão cooperativa;

X - certificação de origem e qualidade de produto;

XI - comercialização;

XII - associativismo e cooperativismo;

XIII - armazenamento;

XIV - qualificação da infraestrutura básica;

XV - licenciamento ambiental.

Art. 4º O SAF/RN tem os seguintes objetivos específicos:

I - promover o aumento da oferta de produtos processados, em quan-
tidade e qualidade higiênico-sanitária e nutricional, priorizando os agroecológicos;

II - reduzir os desequilíbrios regionais, sociais e ambientais;

III - fortalecer as ações de combate e de erradicação da fome e da
pobreza;

IV - desenvolver atividades sustentáveis do ponto de vista ambien-
tal, social, cultural e econômico;

V - fomentar a implantação, a regularização e o desenvolvimento de
agroindústrias familiares em todas as regiões do Rio Grande do Norte;

VI - ampliar, recuperar, fortalecer e/ou modernizar unidades agroin-
dustriais familiares já instaladas ou em desenvolvimento;

VII - contribuir para a organização dos agricultores familiares na
forma cooperativada, associativa, especialmente em redes, e outros empreendimen-
tos da economia popular e solidária;

VIII - incrementar a renda do público destinatário, mediante a agre-
gação de valor aos produtos agrícolas, pecuários, pesqueiros, florestais e outros
obtidos por meio de produção planejada ou extrativa;

IX - criar as condições para o acesso ao mercado consumidor, incen-
tivando a logística eficiente e ambientalmente sustentável, estimulando preferen-
cialmente a existência de cadeias curtas e a comercialização direta ao consumidor
final;

X - proporcionar a criação e a manutenção de oportunidades de tra-
balho no meio rural, incentivando a permanência do agricultor em sua atividade,
com ênfase aos jovens e às mulheres, com vista à sucessão das unidades de pro-
dução rurais;

XI - possibilitar a otimização do uso dos recursos humanos e natu-
rais existentes nas unidades familiares rurais;

XII - propiciar a capacitação e o acesso à formação do público des-
tinatário em todas as etapas da cadeia produtiva, da produção ao consumo;

XIII - apoiar, por meio de assessoramento técnico, os serviços de
apoio à gestão e à prestação de serviços técnicos multidisciplinares, necessários ao
processamento agroindustrial e ao controle da qualidade, à gestão financeira e con-
tábil, à publicidade e comunicação, à distribuição e comercialização;

XIV - apoiar a recuperação, a ampliação ou a modernização da
infraestrutura básica de produção e de serviços necessários à operacionalização das
atividades agroindustriais;

XV - apoiar a elaboração de manuais de boas práticas de fabricação
do produto e de confecção dos respectivos rótulos, contendo todas as informações
obrigatórias para informar adequadamente o consumidor, como também da ade-
quada estocagem das matérias-primas e dos produtos produzidos;

XVI - apoiar a implantação de bases logísticas de distribuição, de
armazenagem e de comercialização da produção para as agroindústrias organizadas
de forma cooperativa e associativa, especialmente em redes, possibilitando a ampli-
ação da escala comercial;

XVII - criar instrumentos de apoio para a formação de estoques reg-
uladores da oferta por meio de financiamento ou de compra;

XVIII - estimular a geração de produtos, respeitando as especifici-
dades locais e as diferentes escalas de produção, considerando, inclusive, os aspec-
tos sociais, geográficos, históricos e os valores culturais agregados aos produtos;

XIX - fomentar as atividades turísticas e outras não agrícolas, asso-
ciadas às agroindústrias familiares;

XX - apoiar o desenvolvimento de produtos e insumos agroecológi-
cos e de processos agroindustriais adequados, por meio de incentivos à pesquisa e
à inovação tecnológica;

XXI - apoiar a estruturação, a qualificação e a manutenção do
Serviço de Inspeção Municipal (SIM) nos municípios ou nos consórcios regionais;

XXII - apoiar os serviços de inspeção e de fiscalização de produtos
das agroindústrias familiares, para que haja adequação ao Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA);

XXIII - apoiar as ações do Instituto de Defesa e Inspeção
Agropecuária do Rio Grande do Norte (IDIARN) na fiscalização de estabelecimen-
tos e produtos comercializados no âmbito intermunicipal e dos órgãos municipais
de agricultura para a criação e implantação do Serviço de Inspeção Municipal
(SIM), além de auxiliar na fiscalização dos estabelecimentos e produtos destinados
à comercialização municipal nos limites de cada município, com possibilidade de
comercialização em todo território nacional, por meio da aquisição do Selo ARTE
para produtos considerados artesanais e da adesão ao Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) para produtos considerados
não artesanais;

XXIV - desenvolver parceria com o Instituto de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA/RN) e órgãos ambi-
entais municipais, visando o registro ambiental simplificado de pequenas
agroindústrias de baixo impacto ambiental, atendendo ao disposto na Resolução
CONAMA nº 385, de 27 de dezembro de 2006.

Parágrafo único.  Em se tratando de unidade de beneficiamento de
produtos cárneos, o SAF/RN realizará parceria com abatedouros frigoríficos que
possuam registro sanitário junto aos serviços de inspeção municipal, estadual ou
federal para o abate de animais e posterior beneficiamento nos estabelecimentos
descritos no art. 2º desta Lei, de acordo com os limites territoriais estabelecidos na
legislação sanitária vigente.

Art. 5º  O SAF/RN será coordenado pelo Poder Executivo, o qual
buscará:

I - executar as ações destinadas à consecução dos seus objetivos;

II - promover a articulação de políticas intersetoriais e multidiscipli-
nares visando à consolidação dos objetivos;
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4. Recursos conhecidos sendo provido o Voluntário. Manutenção da decisão singu-
lar. Auto de Infração procedente em parte.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros do Conselho de
Recursos Fiscais, por unanimidade de votos em conhecer ambos os Recursos,
dando provimento ao Voluntário, reformando a Decisão Singular e julgando o auto
de infração procedente em parte. 

PROCESSO Nº : 33477/2016-6 
PAT Nº:  024/2016 - 1ª URT
RECURSO: VOLUNTÁRIOE EX-OFFICIO   
RECORRENTE: M2 COMBUSTÍVEIS LTDA
RECORRIDOS : AMBOS   
RELATOR: CONSELHEIRO DERANCE AMARAL ROLIM
ACÓRDÃO Nº 0110/2021 - CRF
EMENTA: ICMS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS.
ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS SEM DOCUMENTOS FISCAIS. JULGA-
MENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. 
1.  Autuado pela falta de escrituração de documentos fiscais e saída de mercadorias
sem nota fiscal, o julgamento foi convertido em Diligência para juntada de dispos-
itivo de armazenamento de dados e informações, em substituição ao contido nos
autos, vez que se encontra danificado para efeito de leitura, bem como de docu-
mentos necessários à apreciação das provas acostadas aos autos.  
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros do Conselho de
Recursos Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento dos autos em diligência. 
Sala José Procópio Filgueira Neto, 20 de outubro de 2021.
Djair da Silva Teixeira
Secretário do CRF    

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Tributação - SET
Conselho de Recursos Fiscais - CRF
Presidente:  Derance Amaral Rolim
Procuradora: Vaneska Caldas Galvão Teixeira
Secretário: Djair da Silva Teixeira
RESENHA DA SESSÃO DE 05 DE OUTUBRO DE 2021
PROTOCOLO Nº: 45028/2014-7
PAT Nº: 232/2014 - 7ª URT
RECURSO: VOLUNTÁRIO 
RECORRENTE: ELAINY CRISTINA SILVA FERNANDES
RECORRIDO: SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO
RELATOR: CONSELHEIRO JOÃO FLÁVIO DOS SANTOS MEDEIROS
ACÓRDÃO Nº 0111/2021- CRF
VICIO FORMAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO
PREJUÍZO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. RECORRENTE
NÃO APRESENTA PROVAS DA ENTREGA. DENÚNCIA PROCEDENTE.
ENTRADA DE MERCADORIAS SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. NÃO
INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO. FATOS NÃO CONTESTADOS CONSIDERA-
DOS VERDADEIROS. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA REGULAMEN-
TAR INCOMPETÊNCIA DO CRF PARA O EXAME DE CONSTITUCIONALI-
DADE OU DE LEGALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS. SÚMULA 04-
CRF.SAÍDA DE MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL. ARBITRAMENTO.
MERCADORIAS NÃO TRIBUTADAS. BASE DE CÁLCULO DA MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.REDUÇÃO DA MULTA EM DECORRÊNCIA DA
APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA. LEI Nº 10.555/2019. 
1.  Os vícios formais, como a ausência do Termo de Início de Fiscalização, para
ensejarem nulidade processual, demandam demonstração da existência de efetivo
prejuízo à parte, circunstância não caracterizada nos presentes autos, onde a defesa
não se desincumbiu do seu dever de demonstrar a concreta ocorrência de prejuízo
eventualmente suportado pela acusada, limitando-se a tecer considerações
doutrinárias sobre a garantia do devido processo legal. Preliminar rejeitada.
Acórdãos precedentes: 95 de 2011; 44, 189, 259, 273 de 2012; 57, 62, 66, 68, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 94, 114, 115, 123, 124,134, 141, 146, 164, 165 de 2017;
05, 09, 10, 15, 19, 22, 31, 36, 38, 75, 76, 109, 117, 118, 135 de 18, 142/19, 15, 61,
77, 81/20; 54, 80, 99, 101, 102, 105/21. 
2. Com relação a ocorrência decorrente da não apresentação de livros fiscais, o
Recorrente inicialmente apresenta declaração dizendo que não localizou o contador
e, em sede de contrarrazões, que os tem, porém, não os apresentou em nenhuma fase
do procedimento, tornando a denúncia procedente. Probare oportet, non sufficit
dicere. 
3. Lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributária, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a
aplicação da penalidade cabível. As infrações relacionadas a não apresentação de
documentos fiscais apresentam o demonstrativo da ocorrência de maneira general-
izada, sem especificar os documentos objetos da autuação, tornando o lançamento
imperfeito. Dicção dos artigos 142 do CTN e 44, §1º, II, do Regulamento do
PAT/RN. Denúncia improcedente. 
4. O contribuinte permanece silente quanto a acusação relativa a entrada de mer-
cadorias sem emissão de documento fiscal, pleiteando apenas a redução da multa
aplicada, a qual considera confiscatória, não se instaurando o litígio e confirmando-
se a denúncia de não recolhimento de ICMS antecipado. Dicção dos artigos 84 e 85,
IV, alínea "e" do Regulamento do PAT. Acórdãos precedentes: 05, 09, 13,15, 21, 22,
25, 26, 31, 36, 38, 40, 41, 44, 49, 65, 66, 67, 76, 81, 92, 98, 101, 102, 104/21. 
5. A ressalva regimental do CRF para o exame da constitucionalidade ou da legali-
dade de normas estaduais de natureza fiscal quando houver pronunciamento defin-
itivo do STF ou decisões reiteradas do STJ, não inclui o redimensionamento de
penalidades, providência abrangida pela esfera de competência do Poder
Legislativo Estadual. Aplicação da Súmula 04-CRF ("A arguição de inconstitu-
cionalidade de normas estaduais não se sujeita ao exame e julgamento do Conselho
de Recursos Fiscais"). Teor dos artigos 89 e 110 do RPAT e do art. 1º, parágrafo
único do Regimento Interno do CRF. Acórdãos após a Súmula: 13, 21, 25, 36, 38,
44, 47, 55, 64, 67, 68, 71, 72, 76, 77, 80, 82, 84, 86, 91, 102, 104, 105/21. 
6. Na ocorrência relativa a saída de mercadorias sem emissão de documento fiscal,
apurada através do levantamento da conta mercadoria foi utilizada a metodologia
do arbitramento vedada como base de cálculo para aplicação de penalidade. Ex vi
do art 75 do Regulamento do ICMS/RN. Denúncia improcedente. Acórdãos prece-
dentes: 03, 014/2010 70/14; 41/16; 80, 160,162, 223/16; 74/17. 
7. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não definitivamente jul-
gado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao

tempo da sua prática, devendo desse modo a penalidade relativa a entrada de mer-
cadoria sem nota fiscal ser reduzida nos termos da Lei nº 10.555/2019. Dicção do
art. 106, II, "c" do Código Tributário Nacional. 
8. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido. Reforma da decisão sin-
gular. Auto de Infração procedente em parte.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros do Conselho de
Recursos Fiscais, por unanimidade de votos em conhecer e prover parcialmente o
recurso voluntário, reformando a Decisão Singular e julgando o auto de infração
procedente em parte.
Sala José Procópio Filgueira Neto, 20 de outubro de 2021.
Djair da Silva Teixeira
Secretário do CRF

CONTRATOS EDITAIS
E AVISOS

Procuradoria Geral do Estado
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Na qualidade de Ordenador de Despesas, e em conformidade com a legislação em
vigor, RECONHEÇO a dívida constante no Processo nº 01110020.000089/2021-42,
especificada na classificação orçamentária: 111333.02.062.5002.2103.210301 -
Apoio Operacional e Administrativo do FUNAF,  informado pela Divisão de
Planejamento e Finanças da PGE (Id. 8669323), no VALOR TOTAL DE R$
8.190,00(oito mil e cento e noventa reais), conforme NF-e nº 191606 (Id.9044286),
destinado ao pagamento de Dívida de Exercício Anterior referente ao ano de 2020
dos serviços prestados pela empresa TOYOLEX AUTOS S.A, CNPJ nº
07.234.453/0005-55.
Gabinete do Procurador-Geral do Estado Adjunto, em Natal-RN, 31 de março de
2021. 

Secretaria de Estado 
da Administração - SEAD

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD), POR
INTERMÉDIO DA ESCOLA DE GOVERNO CARDEAL DOM EUGÊNIO DE
ARAÚJO SALES (EGRN), E A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (FAPERN).
Processo nº 00110003.000843/2020-36
Primeiro Partícipe: SECRETARIA DE ESTADO DAADMINISTRAÇÃO (SEAD).
Segundo Partícipe: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE (FAPERN)
Objeto: Pelo presente Termo Aditivo, altera-se a Cláusula Décima Primeira - Da
Prestação de Contas e Disposições Finais do 2º Termo Aditivo do Convênio cele-
brado (I.D. 5739185), Processo SEI nº 00110003.000843/2020-36), entre a SEC-
RETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE
(SEAD), por intermédio da ESCOLA DE GOVERNO CARDEAL DOM
EUGÊNIO DE ARAÚJO SALES (EGRN), e a FUNDAÇÃO DE APOIO À
PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (FAPERN), para a
seguinte alteração: "11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E DISPOSIÇÕES FINAIS  - 11.1 A prestação de contas será feita pela
SEAD à FAPERN, ao final de cada semestre, por meio de relatórios de acompan-
hamento de atividades desenvolvidas pelos bolsistas e pelo envio de relatório de
pagamento dos auxílios financeiros.
Base Legal: art. 116 da Lei n°8666/93 e suas alterações.
Data da assinatura: 19 de outubro de 2021.
Assinaturas: Pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD), George Luiz
Rocha da Câmara, pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do
Norte (FAPERN), Gilton Sampaio de Souza. 

Secretaria de Estado do Trabalho,
da Habitação e da Assistência Social

Companhia Estadual de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano - CEHAB

Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CEHAB
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 4 /2020
Processo nº 12510005.001918/2020-61
Concedente: Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano -
CEHAB
Convenente: Núcleo de Desenvolvimento Social- NDS.
Objeto:  O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do vencimento e
vigência do convênio pelo período 12 (Doze) meses, conforme Lei 13.303/2016.
Da vigência: O Presente aditivo passa a ter vigência de 24 (Vinte) quatro meses,
alterando, portanto, o vencimento do convênio de 15 de novembro de 2021 para a
data de 14 de novembro de 2022, entrando em vigor imediatamente a partir de sua
assinatura, ficando sua eficácia sujeita a publicação no Diário Oficial -DOE. As
demais cláusulas anteriormente pactuadas permanecem inalteradas.
Data/Local/Assinaturas: Natal, 15 de setembro de 2021.
PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ - Diretor Presidente - CEHAB e
MANOEL GRACILIANO DE FRANÇA - DIRETOR EXECUTIVO NÚCLEO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2021
De acordo com o parecer da Assessoria Jurídica desta Secretaria, DECLARO
INEXIGÍVEL, o procedimento licitatório, amparado nos termos do 30,caput, da Lei
Federal Nº 13.303/2016 com suas alterações posteriores, objetivando o pagamento
no valor de 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), para realização do  Curso ref-
erente a NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI N° 14.133/2021, a ser realizado pela
empresa: SERVIÇOS, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, ASSESSORIA E
COMÉRCIO - EIRELLI, CNPJ 26.791.857/0001-60, sendo indispensável à apre-
sentação da documentação exigida pela Lei mencionada.
Natal/RN, 23 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA
CRUZ, Diretor Presidente, em 24/09/2021, às 13:58, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Secretaria de Estado da Agricultura,
da Pecuária e da Pesca - SAPE 

EXTRATO CONTRATO Nº 025/2021-SAPE - CONTRATANTE: SECRETARIA
DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DA PESCA - SAPE. CON-
TRATADA: Empresa BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.601.397/0001-28, nos termos do Processo SEI nº
00710008.002557/2021-13, resolvem celebrar o presente Contrato, com fundamen-
to na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93. DO OBJETO: Contratação de Empresa
prestadora de serviço de Internet de 500 MB com Fibra Óptica, com opção para
Download, Upload e Wi-Fi, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces-
sidades do Gabinete da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE.
DO FUNDAMENTO LEGAL: Aquisição ora contratada foi objeto de dispensa de
licitação, de acordo com o disposto no artigo 24, II, da Lei nº 8.666/93. DO PRAZO
- O prazo de duração do presente CONTRATO é de 12 (doze) meses a partir da data
de sua assinatura será publicado no Diário Oficial do Estado. DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA- OGE/2021. Classificação Funcional Programática:,  17.101
20.122.0100.2152. Subação:,  215201 - Manutenção e Funcionamento. Elemento de
Despesa:,  33.90.40.01-Serviço de Tecnologia da Informação  e Comunicação-PJ.
Fonte de Recurso:,  0.1.00 - Recursos Ordinários. Valor (R$): 7.600,00 (sete mil e
seiscentos reais). Natal/RN, 20 de outubro de 2021. ASSINATURAS: GUIL-
HERME MORAES SALDANHA, Secretário da SAPE e JOSIVAN FERNANDES
DE QUEIROZ, Representante Legal. TESTEMUNHAS:  NILSEN CARVALHO
FERNANDES DE OLIVEIRA NETO, CPF nº 012.226.624-2682 e CAROLINA
OUTEDA LACUESTA, CPF nº 012.019.964-57.

EXTRATO DO CONVÊNIO N.º: 004/2021-SAPE. PROCESSO Nº:
00710014.001807/2021-19 - SAPE, em referência a Emenda Parlamentar nº 109 do
Excelentíssimo Senhor Deputado Kelps Lima. CONVENENTES: Estado do Rio
Grande do Norte, através da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca -
SAPE e O INSTITUTO HOPE - ANIMAL. OBJETO - Destinação de recursos para
aquisição de veículo automotor apropriado para a locomoção dos animais, con-
tratação de prestação de serviços em clínicas veterinárias, aquisição de caixas de
transporte para os animais, seguro veicular, adaptação do veículo como também:
emplacamento, IPVA e seguro. VALOR GLOBAL: Os Recursos Financeiros aloca-
dos pelo erário estadual no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão
transferidos através deste convênio, firmado com esta Secretaria, de Agricultura, da
Pecuária e da Pesca - SAPE, na qualidade de CONCEDENTE. Sendo que a CON-
VENENTE participará com o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)  como contra-
partida através de recursos físicos, passando o valor global do presente Convênio
para R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Dotação Orçamentária: Classificação Funcional Programática:,  17.131
20.608.4011.1787. Subação:  178701 - Fortalecimento das Cooperativas,
Associações e Agroindústria Agropecuária. Elemento de Despesa:,  33.50.41.02 -
Despesa com Entidades de Direito Privado. Fonte de Recurso:,  0.1.00 - Recursos
Ordinários. Valor (R$):,  80.000,00 (oitenta mil reais). VIGÊNCIA E VALIDADE:
O presente Convênio vigorará a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de
2021, de comum acordo entre os partícipes e será publicado pela Secretaria de
Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE, em extrato no Diário Oficial
do Estado e registro na Controladoria Geral do Estado. LOCAL E DATA, Natal/RN,
20 de outubro de 2021. ASSINATURAS: GUILHERME MORAES SALDANHA
Secretário da SAPE e MARIANA SELMA STABILI DA SILVA, Presidente.
TESTEMUNHAS:  NILSEN CARVALHO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO,
CPF nº 012.226.624-2682 e CAROLINA OUTEDA LACUESTA, CPF nº
012.019.964-57. 

Centrais de Abastecimento
do Rio Grande do Norte - CEASA

NOTA INFORMATIVA Nº 2/2021 - CEASA -  COORDADM
I - No documento Termo de Dispensa (11610503), houve um equívoco perante o
valor do contrato em questão. Portanto, onde tem-se "R$ 4.410,00 (quatro mil qua-
trocentos e dez reais)", leia-se "4.210,00 (quatro mil duzentos e dez reais)".
Natal/RN, 20 de outubro de 2021.
FLAVIO MORAIS, Diretor Presidente da CEASA/RN. 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2021
A CEASA/RN, órgão vinculado ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte,
teve reconhecida e ratificada a Dispensa de Licitação, abaixo descrita:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 03110004.001500/2021-76
RESOLVE: Dispensar de procedimento Licitatório em favor da empresa GeL -
SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM CILINDRO LTDA - ME. ARTINCÊNDIO.
CNPJ: 05.412.154/0001-04, com sede na RUA PTE QUARESMA, 839 ALECRIM,
Natal/RN, para contratação de empresa especializada na recarga de extintores de
incêndio, conforme especificações técnicas descritas no termo de referência em
anexo, totalizando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais); para atender as necessi-
dades da CEASA, pelo tudo com base no inciso I do art. 29 da Lei 13.303/2016 e
inciso I do art. 8 do RILC.
Natal/RN, 20 de outubro 2021
FLAVIO MORAIS - Diretor Presidente

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e da Defesa Social

Processo nº 08810071.000611/2021-61 - SEI
Contrato: 45/2021 - CBMRN
Assunto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) contra incêndio 
Interessado: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN.
Contratada: ITURRI COIMPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPIs LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 61.451.654/0001-26; Contratante: Corpo de Bombeiros
Militar do RN; Objeto: O objeto deste contrato é a aquisição de Equipamento de
Proteção Individual (EPIs) contra incêndio; Vigência: A vigência contratual é de 60
(sessenta) dias corridos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo,
podendo ser prorrogado na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93 por meio de
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