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SEI/SEARH - 12649296 - Aviso

Aviso nº 1/2022-EMPROTUR - CPL/EMPROTUR - PRES
Natal, 03 de janeiro de 2022.
Processo Licitatório nº 12610006.000873/2021-23.
Chamamento Público nº 004/2021
Objeto: O presente Chamamento Público tem por objeto a seleção de Empresa de Engenharia Especializada em
Serviços de Conservação de Energia - ESCO, ou empresa de engenharia habilitada, para a elaboração, visando
atender o Centro de Convenções de Natal/RN, de pré-diagnósti co de eficiência energéti ca no uso final de energia
elétrica, diagnósti co energéti co, de medição e verificação, bem como a realização e implementação de projeto
executi vo integral de eficiência energéti ca e execução de todas ati vidades necessárias a viabilizar a parti cipação da
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A- EMPROTUR como beneficiária no Programa de Eficiência
Energéti ca (PEE) perante a concessionária Companhia Energéti ca do Rio Grande do Norte - COSERN, conforme
condições e quanti tati vos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital.
AVISO DE REABERTURA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR, através de sua Assessoria de Licitações, torna
público que as propostas referentes ao objeto acima especificado, que anteriormente seriam recebidas no período
compreendido entre os dias 03/12/2021 e 15/12/2021, serão recebidas no período compreendido entre os dias
05/01/2022 e 24/01/2022, considerando a deserção ocorrida na primeira publicação para o Chamamento Público
nº 004/2021, a qual foi feita na Edição nº 15.068, de 02 de dezembro de 2021, do Diário Oficial do Estado do Rio
Grande do Norte. As propostas deverão ser entregues na sala da Comissão Permanente de Licitações - CPL,
localizada na Avenida Senador Dinarte Medeiros Mariz, s/n, Centro de Convenções de Natal/RN, Via Costeira,
Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-002, ou através do e-mail: licitacao.emprotur@gmail.com.br. O Edital com as
especificações e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados no site www.emprotur.setur.rn.gov.br, em
TRANSPARÊNCIA EMPROTUR, LICITAÇÕES E CONTRATOS, CHAMAMENTO PÚBLICO. Quaisquer informações serão
prestadas através do telefone: (84) 3232-2476, no horário das 08h00 às 14h00, ou ainda através do e-mail:
licitacao.emprotur@gmail.com.br, meio igualmente uti lizado para dirimir eventuais questi onamentos.
Natal, 03 de janeiro de 2022.

(assinado eletronicamente)
FRANCISCO FERNANDES DE BRITO
Presidente da CPL/EMPROTUR
Matrícula 150.668-4
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FERNANDES DE BRITO, Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, em 03/01/2022, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.
A autenti cidade deste documento pode ser conferida no site htt ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12649296 e o código
CRC 76555D6D.

Referência: Processo nº 12610006.000873/2021-23
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Kit
FTA-ABS,
método
de
imun ofluores cência indireta, com
100 testes. Setor: Imunologia.
Kit
Schistosoma
mansoni,
metodologia Elisa, determinação
qualitativa de anticorpos IgG contra
Schistosoma mansoni em amostras
de soro ou plasma (citrato) humanos,
pelo método enzimaimunoensaio.
Contém 01 microplaca (12x8)
contendo antígeno de s. mansoni,
controle cutoff (01 nível), controle
(02 níveis, pos itivo e negativo),
conjugado
enzimático, tampão,
substrato pronto para uso, solução de
lavagem, solu ção bloqueadora, kit 96
testes
(8x12
poços).
Setor
Imunologia.
Lixeira hos pitalar c/ped al (c/adesivo
de “RESÍDUO INFECTANTE”).
Capacidades e medidas: prof(cm) x
larg(cm)/alt(cm). 100 litros / 91 x 57
x 57,5, similar ao produto Green
Cicla, ou Marfinite, ou superior.
Setores: LACEN (15), LAREC (15),
LAREM (15), LAREPF (15).
Microtubo, tipo eppend orf 1,5mL,
pacote com 1 000 unidades. Setores:
Triagem Neonatal (10), LAREC
(02), LAREM (02), LAREPF (02),
NERN (02 ).
Pinça de dis secção anatômica.
Fabricado em aço inox AISI 410, 18
cm. Setores : LAREC (01 ), LAREM
(01), LAREPF (01), Epizootias (10).

EDIÇÃO Nº 15.092

Teste

1.000

DIMALAB
ELETRONICS DO WAMA
BRASIL LTDA

R$ 10,31

R$
1 0. 310,00

Kit

6

DESERTO

-

-

-

Unid.

60

DESERTO

-

-

-

Pct.

18

BASPRIX
COM ERCIO
E GENE
SERVIÇOS LTDA

R$ 43,00

R$
7 74 ,00

Unid.

13

CALIBRY
METROLOGIA
COM ERCIO
E ABC
CALIBRAÇÃO
LTDA

R$ 30,90

R$
4 01 ,70

Unid.

30

FRACASSADO

-

-

-

Unid.

200

D-OXXI
NORDESTE
LTDA

CRALPLAST

R$ 2,27

R$
4 54 ,00

Fr.

100

D-OXXI
NORDESTE
LTDA

LABORCLIN

R$ 38,00

R$
3 .8 00 ,00

Unid.

1500

JOSE
DANTAS
LABOR
DINIZ FILHO EPP

R$ 1,49

R$
2 .2 35 ,00

Pct.

400

DIMALAB
ELETRONICS DO FIRSTLAB
BRASIL LTDA

R$ 78,26

R$
3 1. 304,00

Tubo de armazenam ento d e amostra
12x75mm, polipropileno, pacote com
1.000 unidades.
LACEN (500),
LAREC
(20),
LAREM
(20),
LAREPF (20). OBS: ITENS 59 e 60 Pct .
DEVEM
SER
DO
MESMO
FORNECEDOR, MESMA MARCA
DE
FABRICAÇÃO
E
COMPATÍVEIS ENTRE SI.

400

DIMALAB
ELETRONICS DO FIRSTLAB
BRASIL LTDA

R$ 111,12

R$
4 4. 448,00

Pinça de dissecção d ente de Rato,
fabricado em aço inox AISI 410 , 20
cm. NERN (20), Epizootias (10).
Placa
laboratório,
tipo:para
imun oensaios,
material:plástico,
capacidade:96
poços,
tip o
fundo:fu ndo chato, volume:0,4 mL
Reativo para oxidase, fras co com 10
tiras. Setores: Microbiologia (80),
Microbiologia DAPA (20).
Seringa para insulina, material
polip ropileno, capacidade 1, 0 ml,
tip o bico central luer lock ou slip,
tip o vedação êmbolo de borracha,
graduada (escala UI), numerada, tip o
agulha c/ agulha, tipo 30 g c/ calibre
de 0 ,3 0mm e comprimento de 8mm.
Esterilidade estéril, descartável,
apresentação embalagem individual.
Setores: Raiva animal (1.000),
Epizootias (500)
Tampa pressão, branca, interna para
tubos em polipropileno 12X75mm,
pacote com 1.000 unidad es. LACEN
(500), LAREC (20), LAREM (20),
LAREPF (20). OBS: ITENS 59 e 60
DEVEM
SER DO MESMO
FORNECEDOR, MESMA MARCA
DE
FABRICAÇÃO
E
COMPATÍVEIS ENTRE SI.

TOTAL GERAL

R$
2 31 .528,06

HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 047/2021- Processo nº 00610344.000201/2021-80
Contratantes: Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel e a RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
Objeto: Contratação de locação de 01 (um) equipamento para realização dos exames imunológicos, com fornecimento de
insumos, para o período de 12 meses.
Fica estabelecido para os serviços objeto deste contrato o valor total de R$ 289.299,96 (duzentos e oitenta e nove mil duzentos
e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
As despesas decorrentes da execução deste contrato custeadas, neste exercício, com recursos orçamentários da contratante, no
valor total de R$ 12.054,16 (doze mil cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) para o período de 16 a 31 de dezembro/2021, serão assim classificadas:
24131 10 302 2003 2382 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares
0001 - Rio Grande do Norte
Elemento de Despesa:
33.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos - Valor de R$ 12.054,16 (doze mil cinquenta e quatro reais e dezesseis
centavos) para o período de 16 a 31 de dezembro/2021.
Fonte de Recurso: 167 - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Público de Saúde)
Parágrafo Único: As despesas no valor total de R$ 277.245,80 (duzentos e setenta e sete mil duzentos e quarenta e cinco reais
e oitenta centavos) referente ao período de 01 de janeiro/2022 a 15 de dezembro/2022, serão incluídas na proposta orçamentária da SESAP para Unidades Hospitalares sendo:
33.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos - Valor de R$ 277.245,80 (duzentos e setenta e sete mil duzentos e quarenta
e cinco reais e oitenta centavos), sendo o valor mensal de R$ 24.108,33 (vinte e quatro mil cento e oito reais e trinta e três centavos) para o período de 01 de janeiro/2022 a 31 de novembro/2022 e o valor de R$ 12.054,17, com ajuste do valor, para o
período de 01 a 15 de dezembro.
Fonte de Recurso: 167 - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Público de Saúde)
Vigência: Contar-se a partir de sua assinatura, e eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado/RN, com
vigência inicial de 12 (dose) meses de 16/12/2021 a 15/12/2022, Eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo
em vigor as demais cláusulas anteriormente pactuadas e não alteradas.
Signatários: Pela Contratante: Maria de Fátima Pereira Pinheiro e pela Contratada: Eduardo Tavares de Carvalho
Testemunhas: Cassia da Silveira CPF: 130.589.594-00 e Maria Imaculada Conceição Ferreira de Carvalho CPF: 018.408.96469
SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/18. PROCESSO SEI: 00610096.001512/2019-11
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA - NATAL HOSPITAL CENTER S/A (HOSPITAL RIO GRANDE).
OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses do contrato original, conforme o
disposto no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 em sua atual redação.
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VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor total de R$ 15.300.000,00 (quinze milhões e trezentos mil reais), equivalentes a 12 (doze) parcelas mensais estimadas no valor de R$ 1.275.000,00 (um milhão duzentos e setenta e cinco mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste aditivo no valor estimado de R$ 15.300.000,00
(quinze milhões e trezentos mil reais) serão custeadas com recursos da Contratante assim classificados: 24131 10 302 2003
238901 - Operacionalização dos Serviços Complementares de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Natureza
da Despesa: 3.3.90.91.55 - Decisão Judicial - Despesas com Tratamento Médico-Hospitalar. Fonte: 0.1.00 - Recursos
Ordinários. Sendo R$ 15.172.500,00 (quinze milhões cento e setenta e dois mil e quinhentos reais), referentes ao período de
04/01/2022 até 31/12/2022 e R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais) referentes ao período 01/01/2023 até
03/01/2023.
FORO: Este aditivo tem validade e vigência a partir de 04/01/2022 até 03/01/2023, eficácia com a publicação do Extrato no
DOE permanecendo em vigor as demais Cláusulas pactuadas e não alteradas. E, para firmeza e validade, e como prova de assim
haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o presente aditivo ao contrato em 02 (duas) vias, que lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, dele sendo extraídas as cópias necessárias
à sua aprovação e execução.
Natal/RN, 30 de dezembro de 2021.
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Luiz Roberto Leite Fonseca
e/ou Antonio Francisco Linhares Neto pela contratada.
SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/HGT
EXTRATO DO 11º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2016
PROCESSO Nº: 00610877.000007/2020-03
INSTRUMENTO: Contrato nº 012/2016
PARTES: HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO E MARIA DAS NEVES GALDINO - ME
OBJETO: O presente termo tem por objetivo retificar a Cláusula Quarta - Da Dotação Orçamentária do 5º Termo Aditivo, publicado em Diário Oficial nº 15.071 de 07/12/2021, ao instrumento contratual acima mencionado, no tocante à correção do ano
do exercício em questão.
CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: (...)
ONDE SE LÊ: "As despesas no valor de R$ 74.418,31 (setenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e um centavos), referentes ao período compreendido entre 01/01 a 08/12/2022, serão inclusas na programação orçamentária desta
Unidade Hospitalar, para o exercício do ano de 2021."
LEIA-SE: "As despesas no valor de R$ 74.418,31 (setenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e um centavos),
referentes ao período compreendido entre 01/01 a 08/12/2022, serão inclusas na programação orçamentária desta Unidade
Hospitalar, para o exercício do ano de 2022."
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.
Natal/RN, 04 de janeiro de 2022.
Signatário: André Luciano de Araújo Prudente.
SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/HGT
EXTRATO DO 12º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2016.
PROCESSO Nº: 00610877.000007/2020-03
INSTRUMENTO: Contrato nº 012/2016
PARTES: HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO E MARIA DAS NEVES GALDINO - ME
OBJETO: Ratificar o Parágrafo Único da Cláusula Quarta: Dotação Orçamentária ao contrato acima mencionado em relação à
verba que custeará a despesa para o período compreendido entre 01/01 a 08/12/2022, sendo a ratificação conforme a seguir:
"PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas no valor de R$ 74.418,31 (setenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e um
centavos), referentes ao período compreendido entre 01/01 a 08/12/2022, serão inclusas na programação orçamentária desta
Unidade Hospitalar, para o exercício do ano de 2022."
Natal/RN, 04 de janeiro de 2022.
Signatário: André Luciano de Araújo Prudente.
Comissão Permanente de Licitação
Processo: 00611150.000015/2021-81
Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N º 105/2021
OBJETO: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades das Unidades
da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte nas áreas de abrangências geográficas de 08 (oito) Regionais
de Saúde Pública (URSAPS), conforme especificações e quantitativos relacionados na tabela abaixo.
A abertura e disputa se dará no dia 20/01/2022 às 9 (nove) horas (horário de Brasília-DF) no provedor: www.comprasnet.gov.br,
UASG: 925550. Informações: sesap.cpl@gmail.com. O Edital encontra-se disponível no referido site e no
www.compras.rn.gov.br, a partir do dia 05/01/2022.
Natal-RN, 04 de Janeiro de 2022.
Carla Juliana Gomes de Souza
Pregoeira - CPL/SESAP/RN
HEMOCENTRO DO RN - DALTON CUNHA - HEMONORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022
Objeto: registro de preços para aquisição de bolsas para coleta de sangue, com cessão em comodato de equipamentos.
O HEMONORTE no uso de suas atribuições legais torna público a realização da licitação na modalidade pregão eletrônico,
tipo menor preço.
O recebimento das propostas será até o dia 20 de janeiro de 2022, a abertura das propostas dar-se-á às 09.30h e a sessão de disputa terá início as 10hs do mesmo dia, (Horário de Brasília- DF) no site. www.licitacoes-e.com.br - ID 900028474 O Edital
se encontra à disposição dos interessados no referido site, bem como no site www.compras.gov.rn.br.
Natal, 03 de janeiro de 2022
e-mail: hemocpl@rn.gov.br, Fone: (84)3232-6747
Iraci Gurgel Rocha - Pregoeira do HEMONORTE

Secretaria de Estado do Turismo
Aviso de Cotação de Preço
A Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande do Norte-SETUR/RN, por meio do seu Setor de Unidade Instrumental de
Administração e Gestão de Pessoal-UIAGP, convoca empresas do ramo para apresentação de propostas no prazo máximo de 03
(três) dias úteis, a partir desta publicação para o seguinte processo: Processo: 02410006.002682/2021-81 - Contratação de
empresa especializada em Prestação de Serviços de Mão de Obra especializada - Vigilância Armada. Para solicitar o Termo de
Referência contendo os itens, deverá ser enviado para o email: uiag.setur@gmail.com Hugo Batista de Queiroz - UIAGP/
SETUR/RN Natal/RN, 04 de Janeiro de 2022.

Empresa Potiguar de Promoção Turistica - EMPROTUR
Aviso nº 1/2022-EMPROTUR - CPL/EMPROTUR - PRES
Natal, 03 de janeiro de 2022.
Processo Licitatório nº 12610006.000873/2021-23.
Chamamento Público nº 004/2021
Objeto: O presente Chamamento Público tem por objeto a seleção de Empresa de Engenharia Especializada em Serviços de
Conservação de Energia - ESCO, ou empresa de engenharia habilitada, para a elaboração, visando atender o Centro de
Convenções de Natal/RN, de pré-diagnóstico de eficiência energética no uso final de energia elétrica, diagnóstico energético,
de medição e verificação, bem como a realização e implementação de projeto executivo integral de eficiência energética e execução de todas atividades necessárias a viabilizar a participação da EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA
S/A- EMPROTUR como beneficiária no Programa de Eficiência Energética (PEE) perante a concessionária Companhia
Energética do Rio Grande do Norte - COSERN, conforme condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo
I), do Edital.
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AVISO DE REABERTURA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR, através de sua Assessoria de Licitações, torna
público que as propostas referentes ao objeto acima especificado, que anteriormente seriam recebidas no período compreendido entre os dias 03/12/2021 e 15/12/2021, serão recebidas no período compreendido entre os dias 05/01/2022 e 24/01/2022,
considerando a deserção ocorrida na primeira publicação para o Chamamento Público nº 004/2021, a qual foi feita na Edição
nº 15.068, de 02 de dezembro de 2021, do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte. As propostas deverão ser entregues
na sala da Comissão Permanente de Licitações - CPL, localizada na Avenida Senador Dinarte Medeiros Mariz, s/n, Centro de
Convenções de Natal/RN, Via Costeira, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-002, ou através do e-mail:

EDIÇÃO Nº 15.092

05 DE JANEIRO DE 2022

licitacao.emprotur@gmail.com.br. O Edital com as especificações e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados no
site www.emprotur.setur.rn.gov.br, em TRANSPARÊNCIA EMPROTUR, LICITAÇÕES E CONTRATOS, CHAMAMENTO
PÚBLICO. Quaisquer informações serão prestadas através do telefone: (84) 3232-2476, no horário das 08h00 às 14h00, ou
ainda através do e-mail: licitacao.emprotur@gmail.com.br, meio igualmente utilizado para dirimir eventuais questionamentos.
Natal, 03 de janeiro de 2022.
(assinado eletronicamente)
FRANCISCO FERNANDES DE BRITO
Presidente da CPL/EMPROTUR

ATUALIZAMOS NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E
NOSSOS TERMOS DE USO
Atualizamos nossas regras a respeito de como captamos, tratamos e
cuidamos de seus dados pessoais. Você pode verificar as alterações na
íntegra em nossa Política de privacidade.e em nossos Termos de Uso. Ao
clicar em "Aceito", você concorda com essas alterações. Caso tenha
dúvidas sobre nossas políticas, você pode nos contatar em
https://meu.estadao.com.br/fale-conosco. na opção "Privacidade de Dados".

ACEITO

