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SOLAR II, com 223.560 módulos fotovoltaicos, de 345 WP cada, totalizando uma capacidade de 59,87 MW, em uma área de
189 ha, no município de Bodó/RN, através do Processo nº 2021-165430/TEC/LP-0132, de interesse da NEOENERGIA REN-
OVAVEIS S.A., ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar desta publicação, para solicitação de
Audiência Pública, esclarecimentos e/ou apresentação de críticas e sugestões, conforme Resolução CONAMA Nº 01/86, 09/87
e suas alterações, bem como da Resolução CONAMA n° 494/2020.
LEONLENE DE SOUSA AGUIAR
Diretor Geral

Secretaria de Estado da Saúde Pública
Processo nº 00610009.000175/2022-81
PORTARIA-SEI Nº 121, DE 25 DE JANEIRO DE 2022.

Estabelece as medidas a serem cumpridas visando a prevenção, controle e mitigação dos riscos de
transmissão da Covid-19, e ainda a fiscalização da efetivação do Decreto nº 31.265, de 17 de janeiro
de 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições conferidas pelo art. 54,
I, III, XIII, da Lei Complementar Nº 163, de 05 de fevereiro de 1999, e;
Considerando a Portaria Conjunta do Ministério da Saúde e da Economia nº 20, de 18 de junho de 2020, a qual estabelece as
medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes
de trabalho (orientações gerais);
Considerando o Decreto Estadual nº 31.265, de 17 de janeiro de 2022, que reafirma o dever geral de proteção individual no
Estado do Rio Grande do Norte, amplia a obrigatoriedade de comprovação do esquema vacinal e dá outras providências; e,
Considerando as competências da Coordenação de Vigilância em Saúde (CVS), com o intuito de padronizar e orientar as ações
e medidas que garantam a saúde da população do Estado do Rio Grande do Norte e a segurança dos trabalhadores e trabal-
hadoras nos ambientes de trabalho, RESOLVE:

DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Art. 1º Todos os casos que atendam a definição de caso: de Síndrome Gripal (SG), de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) hospitalizado (de qualquer etiologia), óbito por SRAG, independentemente de hospitalização, devem ser notificados,
assim como indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial por biologia molecular, teste de antígeno ou exame
imunológico que evidenciam infecção recente por Covid-19, em farmácias, laboratórios públicos e privados, APS, Centros
Covid-19.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE
Art. 2º Considerando a circulação de diferentes variantes de preocupação no Brasil e no mundo e a possibilidade de surgimen-
to de novas variantes que impliquem em menor efetividade das vacinas Covid-19 e a permanência da transmissão comunitária
em todo o País, devem ser mantidas as demais medidas de prevenção elencadas anteriormente: 
1. distanciamento físico;
2. higienização das mãos;
3. etiqueta respiratória;
4. uso obrigatório de máscara;
5. vacina contra a Covid-19.
Art. 3º Devem as empresas e empregadores, independente do porte de trabalho, promover estratégias de vigilância, por meio
de monitoramento diário dos trabalhadores, com vistas à identificação precoce e afastamento imediato de trabalhadores e tra-
balhadoras com suspeita da Covid-19.
I - as empresas e empregadores devem elaborar protocolo de triagem e afastamento dos trabalhadores, bem como de retorno ao
trabalho, adotando os procedimentos:
a) aferir a temperatura de todos os trabalhadores antes de cada início de turno de trabalho, utilizando termômetro digital à dis-
tância, por luz infravermelha, ou medir a saturação de oxigênio, com oxímetro digital;
b) certificar que os trabalhadores não utilizaram antitérmico nas últimas quatro horas anteriores ao início do turno;
c) investigar contato próximo domiciliar ou ocupacional com caso suspeito ou confirmado da Covid-19.
II - As empresas e empregadores devem divulgar orientações ou protocolos, em que constem:
a) Medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, nas áreas comuns da organização, a exemplo de refeitórios, banheiros,
vestiários, áreas de descanso, e no transporte de trabalhadores, quando fornecido pela organização;
b) Ações para identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19;
c) Procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à organização, inclusive de forma remota, sinais ou sintomas com-
patíveis com a Covid-19 ou contato com caso confirmado da Covid-19;
d) Instruções sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória.
III - Devem as empresas e empregadores informar os trabalhadores sobre atual cenário da Covid-19, formas de contágio, sinais
e sintomas e cuidados necessários para redução da transmissão no ambiente de trabalho e na comunidade, durante treinamen-
tos ou por meio de diálogos de segurança, documento  ou meio eletrônico (cartazes, normativos internos, entre outros), evitan-
do o uso de panfletos, essas informações devem estar ao acesso dos trabalhadores terceirizados e de outras organizações que
adentrem o estabelecimento.

IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE CASOS SUSPEITOS
Art. 4º Devem todos ser orientados a realizar autoavaliação quanto à presença de febre, tosse, falta de ar, anosmia, disgeusia,
diarreia, fraqueza, dor torácica, calafrios, cefaleia e/ou outros sintomas indicativos da Covid-19, antes de cada turno de trabal-
ho.
§ 1º Considera-se caso confirmado o trabalhador com: Resultado de exame laboratorial, confirmando a Covid-19, de acordo
com as orientações do Ministério da Saúde; ou Síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para o qual
não foi possível a investigação laboratorial específica, e que tenha histórico de contato com caso confirmado laboratorialmente
para a Covid-19 nos últimos sete dias antes do aparecimento dos sintomas no trabalhador.
§ 2º Considera-se caso suspeito o trabalhador que apresente quadro respiratório com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre,
tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar, sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como dores muscu-
lares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia.
§ 3º Mesmo na suspeita, os casos de síndrome gripal deverão ser notificados no e-SUS-VE e os casos de síndrome respiratória
aguda grave (SRAG), no Sivep-Gripe, sendo também comunicados ao CEREST/RN - Vigilância em Saúde do Trabalhador, à
Vigilância Sanitária e à Vigilância Epidemiológica, nos termos do art. 6º, § 3º, VI, da Lei nº 8.080/90, bem como ao sindicato
da categoria.

ORIENTAÇÕES PARA O ISOLAMENTO DE CASOS DA COVID-19
Art. 5º Considera o dia 0 o dia do início dos sintomas, e o dia 1 é o primeiro dia completo após o início dos sintomas (24 horas),
e assim sucessivamente.
Parágrafo Único. O indivíduo com quadro de Síndrome Gripal leve a moderado, com confirmação para Covid-19 por qualquer
critério (clínico, epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial), deve iniciar medidas de isolamento e precaução ime-
diatamente e só podem ser suspensas após 10 dias da data de início dos sintomas, desde que permaneça afebril sem o uso de
medicamento antitérmico há pelo menos 24h e com remissão dos sintomas respiratórios.
Art. 6º Condições em que o isolamento respiratório domiciliar poderá ser reduzido:
1. Caso o indivíduo chegue no 7º dia completo do início dos sintomas e estiver afebril sem o uso de medicamento antitérmico
há pelo menos 24h e com remissão dos sintomas respiratórios - o isolamento respiratório poderá ser suspenso sem a necessi-
dade de realizar teste RT-PCR ou TR-Ag;
2. Caso o indivíduo permaneça com sintomas respiratórios ou febre no 7º dia completo após o início dos sintomas, deve ser
mantido o isolamento respiratório domiciliar até o 10º dia completo do início dos sintomas e só poderá suspendê-lo se estiver
afebril, sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios;
3. Caso o indivíduo tenha acesso à testagem, o isolamento respiratório domiciliar poderá ser suspenso no 5º dia completo do
início dos sintomas, desde que permaneça afebril sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e com remis-
são dos sintomas respiratórios e com resultado não detectado para RT-PCR ou não reagente para Teste Rápido de Antígeno (TR-
Ag) realizado no 5º dia completo do início dos sintomas;

4. Caso o indivíduo esteja sem sintomas no 5º dia completo do início dos sintomas e apresente resultado detectado para RT-
PCR ou reagente para TR-Ag, deve ser mantido o isolamento respiratório domiciliar até o 10º dia completo do início dos sin-
tomas e só poderá suspendê-lo se estiver afebril sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e com remis-
são dos sintomas respiratórios.

RECOMENDAÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO
Art. 7º Deve ser priorizado o teletrabalho nas funções que o permitem, e, em caso de ser necessário o trabalho presencial, deve-
se adotar a política rigorosa de distanciamento de 2 metros entre os profissionais.
Art. 8º Devem ser fortemente seguidas todas as medidas para reduzir o risco no ambiente de trabalho:
1. redução das aglomerações; maior cuidado em áreas comuns; higienização mais frequente das mãos e dos ambientes; uso de
máscara conforme avaliação em programa de saúde e segurança do trabalho ou plano de contingência para enfrentamento da
COVID-19; etiqueta respiratória; trabalho em casa (home office); divisão das pessoas em turnos/horários de trabalho; e manter
ambientes ventilados;
2. Todos os trabalhadores devem ser orientados sobre a higienização correta e frequente das mãos com utilização de água e
sabonete ou, caso não seja possível a lavagem das mãos, com sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%;
3. Devem ser adotadas medidas para limitação de ocupação de elevadores, escadas e ambientes restritos, incluindo instalações
sanitárias e vestiários;
4. Deve priorizar agendamentos de horários de atendimento para evitar aglomerações e para distribuir o fluxo de pessoas;
5. Priorizar medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia, evitando concentrações nos ambientes de trabalho;
6. Fazem parte dos grupos de risco todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores com 60 (sessenta) anos ou mais; gestantes;
lactantes; portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o
sistema imunológico. Os trabalhadores com 60 anos ou mais ou que apresentem condições clínicas de risco para desenvolvi-
mento de complicações da Covid-19, devem receber atenção especial, priorizando-se sua permanência na residência em tele-
trabalho ou trabalho remoto ou, ainda, em atividade ou local que reduza o contato com outros trabalhadores e o público, quan-
do possível;
7. for necessário o uso de ar condicionado, implementar Plano de Manutenção, Operação e Controle de Ar condicionado, plano
já está previsto na Lei nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018 e na RESOLUÇÃO-RE nº 09, de 16 de janeiro de 2003 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
8. A empresa deve orientar os trabalhadores sobre o uso, higienização, descarte e substituição das máscaras, higienização das
mãos antes e após o seu uso, e, inclusive, limitações de sua proteção contra a Covid-19, seguindo as orientações do fabricante,
quando houver, e as recomendações pertinentes dos Ministérios da Economia e da Saúde.;
9. Todos os equipamentos de proteção individual, coletiva e as máscaras de proteção devem ser disponibilizadas pelo empre-
gador, sem ônus aos trabalhadores e trabalhadoras. 

DO CUMPRIMENTO DA COBRANÇA DO PASSAPORTE VACINAL
Art. 9º Conforme Decreto Estadual nº 30.940, de 30 de setembro de 2021, e Decreto Estadual nº 31.265, de 17 de janeiro de
2022, trazem nos artigos 1º e 5º, respectivamente, deverão solicitar a comprovação da vacinação contra a COVID-19, em con-
formidade com o calendário de imunização vigente, os seguintes locais:
I - equipamentos públicos ou privados e os serviços destinados ao público em geral, inclusive eventos de massa, sociais, recre-
ativos, conferências, convenções, simpósios e afins; 
II - estádios, ginásios e eventos esportivos com público, independentemente do número de pessoas; 
III - cinemas, teatros, salas de concertos, museus, independentemente do número de pessoas; 
IV - segmentos socioeconômicos de alimentação, a exemplo de bares e restaurantes, bem como centros comerciais, galerias e
shopping centers que utilizem sistema artificial de circulação de ar. 
§ 1º Cabe aos segmentos citados a responsabilidade do controle de entrada de cada indivíduo nas suas dependências, mediante
comprovação do esquema vacinal em conformidade ao calendário de imunização. 
§ 2º Ficam dispensados da exigência prevista no caput deste artigo tão somente os eventos realizados em locais abertos, com
ventilação natural e limitados a 100 (cem) pessoas e os estabelecimentos de alimentação em locais abertos com capacidade máx-
ima de 100 (cem) pessoas.

DA FISCALIZAÇÃO 
Art. 10 A fiscalização do cumprimento da cobrança do passaporte vacinal deverá ser executada por ações conjuntas das
Vigilâncias em Saúde dos municípios em colaboração com suas forças de segurança local, de forma educativa e intermitente,
buscando promover a adequação e estímulo ao uso do passaporte vacinal no cotidiano da vida das pessoas. 
Parágrafo Único.  Orienta-se aos municípios que tiverem dificuldade de fazer essa fiscalização por déficit de forças de segu-
rança local, solicitar apoio, via ofício, à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social-SESED/RN que se man-
tém disponível com seu contingente para colaborar dentro dessas ações fiscalizatórias do PV de acordo com o Decreto 31.265,
de 17 de janeiro de 2022.

DAS PENALIDADES
Art. 11 O não cumprimento da exigência do passaporte vacinal pelos estabelecimentos e nas situações citadas poderá ensejar a
aplicação das penalidades previstas no art. 13 do Decreto Estadual nº 31.265, de 17 de janeiro de 2022, e demais sanções admin-
istrativas e penais, nos termos previstos em lei. 
Parágrafo Único. Essas sanções deverão ser aplicadas pelo fiscal da vigilância.

ORIENTAÇÕES GERAIS
Art. 12 Toda a equipe de vigilância em saúde (epidemiologia, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador), deve ser envolvida
em caso de surto da Covid-19 ou descontrole do contágio nos ambientes de trabalho, assim como para a necessidade de sus-
pensão temporária das atividades da empresa e o imediato afastamento de todos os trabalhadores nesses casos. 
Art. 13 Devem as empresas implantar rotina de testagem molecular RT-PCR e ou testagem rápida de SWAB, conforme avali-
ação médica, em trabalhadores que mantiverem rotina de trabalho presencial e desempenhem atividades em ambientes com-
partilhados, com vistas à adoção de estratégias de monitoramento, controle da cadeia de transmissão e redução de impacto,
observados os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde.
Art. 14 Devem as empresas emitir a Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT), para fins estatísticos e epidemiológico, de
acordo com o art. 336 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, sempre que houver confirmação ou suspeito de infecção pela
Covid-19, e a notificação ao SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificação, assinalando o campo ocupação nos
sistemas de informação.
Art. 15 Para diagnóstico da Covid-19 serão aceitos testagem molecular RT-PCR (realizar exame do 3º ao 7º dia de sintomas),
e ou testagem rápida de SWAB (realizar exame pelo menos 48h após início dos primeiros sintomas). 
Art. 16 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde do RN, em Natal, 25 de janeiro de 2021.
Cipriano Maia de Vasconcelos - Secretário de Estado da Saúde Pública-SESAP-RN

Secretaria de Estado do Turismo
Empresa Potiguar de Promoção Turistica - EMPROTUR

ATA DE REUNIÃO
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniram-se na Sala da Assessoria de
Licitações da EMPROTUR, localizada na Avenida Senador Dinarte Medeiros Mariz, s/nº, Via Costeira, Centro de Convenções
de Natal, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-002, os membros da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria-

ANO 89                        EDIÇÃO Nº 15.106

CALENDÁRIO VACINAL  
CORONAVAC - A PARTIR DE 18 ANOS - D2: 28 DIAS APÓS D1 – REFORÇO: 4 MESES APÓS A D2 – ESQUEMA 
COMPLETO. 
  
PFIZER – A PARTIR DE 12 ANOS – D2: 21 DIAS APÓS D1 – REFORÇO: 4 MESES APÓS A D2 – ESQUEMA COMPLETO 
  
ASTRAZENICA – A PARTIR DE 18 ANOS – D2: 60 DIAS APÓS D1 – REFORÇO: 4 MESES APÓS A D2 - ESQUEMA 
COMPLETO. 
  
JANSSEN – A PARTIR DE 18 ANOS – D2 ATÉ 6 MESES APÓS D1 - ESQUEMA COMPLETO 

 

LICITACAO
Realce
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SEI nº 46, de 31 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado na Edição nº 15.008, do dia 02 de dezembro de 2021,
para DECLARAR DESERTO, por falta de interessados, mais uma vez, o Chamamento Público nº 004/2021, que teve como
objeto a seleção de ESCO - Energy Services Company - empresa de engenharia especializada em serviços de conservação de
energia, ou empresa de engenharia habilitada, para elaboração de pré-diagnóstico de eficiência energética no uso final de ener-
gia elétrica, diagnóstico energético, de medição e verificação, bem como realização e implementação de projeto executivo inte-
gral 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, com base  na Lei Federal nº 9.991/2000, na modal-
idade de fundo perdido, conforme edital de Chamada Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energética REE 001/2021,
nas condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e seus anexos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão,
cuja Ata, assinada pela Comissão Permanente de Licitação, será devidamente publicada. 
(assinado eletronicamente)
FRANCISCO FERNANDES DE BRITO
Presidente da Comissão de Licitação da EMPROTUR
Matrícula 150.668-4  
(assinado eletronicamente)
SAULO VINICIUS MACIEL DE MORAES
Membro da Comissão de Licitação da EMPROTUR
Matricula 128.543-2 
(assinado eletronicamente)
JACKSON DE SOUZA PAIVA
Membro da Comissão de Licitação da EMPROTUR
Matricula 128.543-2

Secretaria de Estado da Tributação
ATO DECLARATÓRIO N° 001/2022-GS/SET, DE 21 DE JANEIRO DE 2022.
O Secretário de Estado da Tributação, no uso de suas atribuições e,
Considerando que o crédito de ICMS acumulado em decorrência da exportação foi reconhecido através do Ato Declaratório nº
85/2021-SA/SET, de 28/09/2021 e;
Considerando as solicitações objeto dos Processos nº 00310149.001622/2021-09 e nº 00310149.000013/2022-13,
RESOLVE:
Art. 1°. Autorizar o contribuinte W. G. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS LTDA estabelecimento situado no sítio
Sumidouro, s/n, Zona Rural, Barauna/RN, Inscrito no Estado sob o  nº 20.094.018-0 e no CNPJ sob o nº 05.706.057/0001-24 ,
nos termos do Parecer nº 12/2022-CAT-ICMS, a COMPENSAR parte do crédito reconhecido através do Ato Declaratório nº
85/2021-SA/SET, de 28/09/2021, com débitos decorrentes dos processos de parcelamento nº 00310208001808/2021-16 e
00310208001805/2021-74 no valor de  R$ 37.837,20 (trinta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos).
Art. 2º.   Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário de Estado da Tributação, em Natal, 21 de janeiro de 2022.
Carlos Eduardo Xavier
Secretário de Estado da Tributação 

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP
PORTARIA Nº 53/2022 - GS/SEAP
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso das atribuições legais,
nos termos do artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 566/2016, bem como nos termos do artigo 36 da Lei
Complementar Estadual nº 122, de 1994, Processo SEI nº 06010004.000190/2022-15,
R E S O L V E:
Art. 1°. Remover o servidor ocupante do cargo de Policial Penal do Quadro de Pessoal desta Secretaria, relacionado no quadro
abaixo, de acordo com as especificações nele constantes:

Art. 2º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Secretário de Estado da Administração Penitenciária, em Natal/RN, 24 de janeiro de 2022.

JUSTIFICATIVA
O pagamento do fornecedor abaixo relacionado para atender as demandas do Sistema Penitenciário Estadual, implica quebra
da ordem cronológica de fornecedores a receber, conforme determinado pela resolução 32/2016, do Tribunal de Contas do
Estado - TCE.
Não obstante, a decisão da SEAP/RN de assim proceder tem em vista o inciso I do Art. 15 da referida resolução, considerando
a iminência de prejuízo, caso ocorra a suspensão do fornecimento dos serviços que são essenciais para as atividades no âmbito
desta Secretaria.

JUSTIFICATIVA
O pagamento do fornecedor abaixo relacionado para atender as demandas do Sistema Penitenciário Estadual, implica quebra
da ordem cronológica de fornecedores a receber, conforme determinado pela resolução 32/2016, do Tribunal de Contas do
Estado - TCE.
Não obstante, a decisão da SEAP/RN de assim proceder tem em vista o inciso I do Art. 15 da referida resolução, considerando
a iminência de prejuízo, caso ocorra a suspensão do fornecimento dos serviços que são essenciais para as atividades no âmbito
desta Secretaria.

CONTRATOS EDITAIS E AVISOS
Secretaria de Estado da Administração - SEAD

Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: Concorrência Nacional 002/2021.
Tipo: Técnica e Preço Global.
Processo Administrativo: 055322/2015-4.
RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
A Presidente em substituição legal da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado da Administração -
CPL/SEAD, designada pela Portaria n.º 18/2022-GS/SEAD, datada de 15/01/2022, publicada no DOE, edição de 15.096-A,
comunica aos interessados que a pessoa jurídica INSTITUTO AOCP, CNPJ Nº 12.667.012/0001-53, foi considerada HABILI-

TADA e as pessoas jurídicas INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, CNPJ Nº 09.211.443/0001-04
e INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, PESQUISA, AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E EMPREGO, CNPJ: 01.757.321/0001-06 par-
ticipantes do certame, fora declaradas INABILITADAS em relação ao descumprimento dos requisitos de habilitação determi-
nados em Edital. Diante disso, com fulcro no art. 109 da Lei n.º 8.666/1993, concede o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apre-
sentação de recurso.
Natal, 25 de janeiro de 2022.
Bruna Rafaela Ferreira de Medeiros Góis
Presidente da CPL/SEAD
(em substituição legal) 

Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da
Igualdade Racial e dos Direitos Humanos - SEMJIDH

CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS- CORREIOS
CONTRATO Nº. 9912563766 - PROCESSO -   Nº 06110040.002353/2021-21
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES, DA JUVENTUDE, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIRE-
ITOS HUMANOS - SEMJIDH
Contratado: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,
O objeto do presente instrumento  é a contratação  dos serviços prestados  pela  Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
(ECT), para atender as  necessidades desta Secretaria.
O valor global do presente contrato  é de 106.560,00 (Cento e seis mil e quinhentos e sessenta reais).
O prazo de vigência do contrato é de 60 meses a partir de 14/01/2022.
Dotação Orçamentária: Subação - 244601 - Manutenção e funcionamento - Elemento de Despesas nº 33.90.39.06 - Serviço
postal telegráfico - Valor Anual de R$ 106.560,00 (Cento e seis mil,  quinhentos e sessenta reais - Fonte 100 - Recursos
Ordinários.
Local e Data: Natal (RN), 14 de janeiro de 2022.
Assinaturas: Julia de Paiva Sousa Arruda Camara - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos
Direitos Humanos - SEMJIDH - Helen Aparecida de Oliveira Cardoso, Gerente - G-2 e Alan Valter Tavares, Chefe de Seção -
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 006/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
Contratante: Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos - SEMJIDH.
Contratado: Locavel - Locação de Veículos e Serviços Ltda.
O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência ao contrato original nº 006/2018 - SEJUC.
O prazo de vigência deste termo aditivo alcança o período de 01/01/2022 até 31/12/2022.
Assinaturas: Julia de Paiva Sousa Arruda Câmara - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos
Direitos Humanos - SEMJIDH e Nildo da Silva Machado Pedrosa - Representante Legal.

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

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2020 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA
PECUÁRIA E DA PESCA - SAPE. PROCESSO Nº 00710004.000295/2020-10-SAPE. Estado do Rio Grande do Norte, através
da SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DA PESCA - SAPE - CONTRATANTE e a SERTÃO ENGEN-
HARIA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.727.968/0001-61, resolvem celebrar
o presente TERMO ADITIVO, pelas condições pactuadas a seguir, e que passam a fazer parte integrante do contrato original,
que reciprocamente outorgam, e que se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O presente aditamento tem por objetivo proceder à prorrogação do contrato na CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA. O con-
trato original terá seu prazo de vigência prorrogado até 07 de fevereiro de 2022, ficando a cargo da Contratante sua publicação
no D.O.E., com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes. CLÁUSULA TERCEIRA -
DAS RATIFICAÇÕES: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições anteriormente ajustadas, e não expressamente
modificadas por este TERMO ADITIVO. CLÁUSULA QUARTA - FORO: Para dirimir todas as questões decorrentes deste
TERMO ADITIVO ao Convênio original, que não possam ser resolvidas pela mediação deste instrumento, fica eleito o FORO
da Comarca de Natal. LOCAL E DATA: Natal/RN, 07 de dezembro de 2021. ASSINATURAS: GUILHERME MORAES SAL-
DANHA, Secretário da SAPE e LAUDEMIRO SOARES NETO, Representante Legal. TESTEMUNHAS: JÉSSICA
GABRIELLY CRUZ DANTAS, CPF nº: 017.444.564-45  e NILSEN CARVALHO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO CPF
Nº 012.226.624-26.

Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte - CEASA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2019 ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A - CEASA/RN E DE OUTRO LADO, A
MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE - CEASA/RN, órgão vinculado à Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Pesca - SAPE, torna pública a realização do Termo Aditivo abaixo descrito: 
Processo Administrativo N°: 03110004.003757/2021-62
Contrato Nº: 01/2019
Contratada: MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
40.938.508/0001-50.
Objetivo: Prorrogação da vigência do contrato 001/2019, iniciando-se em 05/02/2022 até 04/02/2023
Recursos Financeiros: 17205.20.12.0100.220501.339039.12.0.2.50
Fundamento Legal: O presente instrumento tem fundamento na Cláusula Segunda do contrato nº 001/2019, com fulcro no arti-
go 57, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 e nas orientações dispostas no art. 71 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 70 do Regulamento
de Licitações e Contratos da CEASA-RN.
Natal/RN, 25 de janeiro 2021
Assinaturas: Pela CEASA/RN: AQUEUS ELIAQUIM ALMEIDA DE MACEDO - Diretor Presidente em Substituição Legal e
JOSÉ ROBERTO MONTEIRO SOUSA, Diretor Financeiro em Substituição Legal.
Pela Contratada: Sandra Cássia Moura Caetano - MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e da Defesa Social

PROCESSO Nº: 00510050.000175/2018-45
EXTRATO: 1º Termo  de Retificação ao Contrato nº: 046/2021-SESED
PARTES: Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social - SESED e a empresa JOMARI MARCENARIA LTDA   
DO OBJETO :
Pelo presente Termo, fica RETIFICADO O valor contratual de R$ 77.787,30 (setenta e sete mil setecentos e oitenta e sete reais
e trinta centavos) para R$ 77.786,89 (setenta e sete mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), referente ao
Contrato nº 046/2021 (Id. 9927957), celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA
DEFESA SOCIAL e a empresa JOMARI MARCENARIA LTDA, CNPJ:  73.044.505/0001-21, cujo objeto é aquisição de
Móveis (armários para escritório e mesas escritório (Meta 1 - Etapas 4 e 20), Convênio SENASP/MJ nº 221/2013 (Estruturação
das Delegacias Especializadas em Investigação de Homicídios) SICONV nº 787317/2013, com a seguinte redação:

ANO 89                        EDIÇÃO Nº 15.106

SERVIDOR MATRÍCULA LOTAÇÃO REMOVER PARA 
Arthur Cavalcanti 
Cordeiro 

219.995-5 
CADEIA PÚBLICA DE 
CEARÁ-MIRIM - CPCM 

CENTRAL DE RÁDIO E VIDEO 
MONITORAMENTO PRISIONAL - CRV 

 

PROCESSO CNPJ/RAZÃO SOCIAL OBJETO NF ATESTO VALOR 

06010012.001490/2021-31 24.201.145/0001-19 
NOBRE SABOR REFEIÇÕES  

Fornecimento de Alimentação 
Preparad a 

1842 
1898 

17/12/2021 
31.12.2121 

R$289.691,33 
R$152.381,74 

 

PROCESSO CNPJ/RAZÃO SOCIAL OBJETO NOTA FISCAL ATESTO VALOR 

06010012.001488/2021-62 
04.268.760/0001-35 
Nave Com de Alimentos 

Fornecimento de 
Alimentação Preparada 

00 
710 

17/12/2021 
31.12.2021 

R$ 280.902,85 
RS 291.227,37 

 

LICITACAO
Realce
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