
14/07/2022 14:35 SEI/SEARH - 15321449 - Documento

https://sei.rn.gov.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17061049&infra_sistema=… 1/2

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2022

  Processo nº 12610022.001128/2022-84

FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões relacionadas a esta
Dispensa, não resolvidas pelos meios administra�vos.

OBJETO: Contratação da empresa FRT Operadora de Turismo LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
04.545.690/0001-15 para ação cooperada de vendas, durante o período de Agosto a Outubro de 2022.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: Na busca por estratégias de marke�ng que o�mizem os inves�mentos
financeiros, um método eficiente é apostar em parcerias com concorrentes indiretos, ou seja, que não
exercem a mesma a�vidade, mas trabalham com o mesmo público final, neste caso, turistas. As ações
previstas resultam na exposição da marca do des�no nas plataformas exclusivas de outras corporações,
bem como a capacitação de agentes de viagem e disseminação de conhecimento sobre os produtos
turís�cos e experiências disponíveis no Rio Grande do Norte. Deste modo, os parceiros podem contar
com o apoio e subsídio de seus fornecedores para desenvolver o seu negócio e alavancar vendas. Os
fornecedores terão seus produtos melhor expostos, mul�plicarão seus esforços de marke�ng e
consequentemente alcançarão uma cobertura maior, com oportunidade de reforço das estratégias e
des�nos turís�cos. As ações cooperadas são especialmente benéficas para a promoção do estado Rio
Grande do Norte, especialmente tendo em conta a relação entre os meios de hospedagem e operadores
turís�cos, impulsionando o resultado em vendas, aumentando a demanda de passageiros para o Rio
Grande do Norte, impulsionando assim a economia local e fomentando o turismo. Em conjunto, também
melhora-se a parceria com entes estratégicos para o posicionamento do Rio Grande do Norte entre os
principais des�nos procurados nacionalmente por viajantes. A proposta tem como enfoque: Organização
e realização de Famtour com 10 agentes de viagem para o Rio Grande do Norte em Outubro de 2022;
Organização e realização de ação presencial com experiência visual e gastronômica do Rio Grande do
Norte em Outubro de 2022 com 60 agentes de viagem;

DOS PRAZOS: O prazo de vigência do Contrato será de até 6 (seis) meses, a par�r da data da sua
assinatura.

VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o exercício de
2022, o valor Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada.

Projeto de a�vidade: 303001 - Campanhas de marke�ng

Elemento de Despesa: 33.90.39.88 - Serviços de publicidade e propaganda

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 28, §3º, I DA LEI 13.303/2016 (Estatuto das Estatais) e em consonância com o
Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC.

CONTRATANTE: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR – CNPJ
10.202.792/0001-30.

CONTRATADA: F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA. CNPJ: 04.545.690/0001-15

Natal/RN, 08 de Julho de 2022
 

(Assinado Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA

Diretor Vice Presidente

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-
Presidente, em 08/07/2022, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
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4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15321449
e o código CRC 35A4DCFC.

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


36 14 DE JULHO DE 2022Diário Oficial
RIO GRANDE DO NORTE

SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, interpôs tempestivamente recurso adminis-
trativo contra o resultado de julgamento relativo à aceitação das propostas de preços, recurso este que será anal-
isado e posteriormente publicado o resultado.
Mossoró/RN, 13 de julho de 2022.
Manoel Jácome de Lira
Pregoeiro/HRTM

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PUBLICA DO RN
HOSPITAL REGIONAL DEOCLÉCIO MARQUES DE LUCENA
AVISO AOS LICITANTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2022, Processo nº 00610773.000002/2020-31
OBJETO:  O presente Pregão Eletrônico tem como objetivo à aquisição de material permanente tipo mesa cirúr-
gica ortopédica elétrica e rádio - transparente, com ajustes combinados para oferecer uma variedade de
posições, inclusive tração de membros inferiores para facilitar reduções de fraturas, e que possibilite ao paciente
conforto em todos os procedimentos cirúrgicos para o Centro Cirúrgico do HRDML.
O PREGOEIRO do HOSPITAL REGIONAL DEOCLÉCIO MARQUES DE LUCENA, situada a Rua Sadi
Mendes, s/n, Santos Reis, Parnamirim/RN, objetivando garantir o grau de competitividade preconizado pela
Administração, torna público a realização da 3° chamada da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
do tipo menor preço global por ITEM, o qual se regerá pelas disposições da Lei 10.520/2002 e Decreto nº
10.024 de 20 de setembro de 2019, subsidiariamente pela Lei 8.666/93 com as alterações posteriores.   
A abertura e disputa dar-se-á no dia 26/07/2022 às 10:00 horas (horário de Brasília- DF), no provedor:
www.comprasnet.gov.br, UASG: 926787, INFORMAÇÕES: E-mail - cplhrdml81@gmail.com, telefone - (84)
3644-6448. 
O Edital encontra-se a disposição dos interessados a partir de 14/07/2022 nos Sites: www.comprasnet.gov.br e
http://www.rn.gov.br/acess/licitacao.asp.
Parnamirim/RN, 14/07/2022.
Luiz Inácio de Albuquerque Mendes
PREGOEIRO/HRDML

SESAP/FES
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO Nº 00610061.000822/2021-30
Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em vigor, reconheço o débito no
valor de R$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais) relativo a dívida que esta SESAP possui com a empresa
MANOEL FELIX ALMEIDA DE SOUZA, CNPJ 39.733.065/0001-81, conforme abaixo discriminado:
NOTAL FISCAL VALOR (R$) DOCUMENTO
002 R$ 890,00 9507928
Cipriano Maia de Vasconcelos
Secretário de Estado da Saúde Pública
Natal/RN, 12 de julho de 2022.

SESAP/FES
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO Nº 00610909.000213/2022-52
Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em vigor, reconheço o débito no
valor de R$ 59.844,40 (Cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) relati-
vo a dívida que esta SESAP possui com a empresa COOPMED/RN - COOPERATIVA MÉDICA DO RN, CNPJ
05.651.380/0001-48, conforme abaixo discriminado:
NOTAL FISCAL VALOR (R$) DOCUMENTO
4603 R$ 59.844,40 14578882
Cipriano Maia de Vasconcelos
Secretário de Estado da Saúde Pública
Natal/RN, 12 de julho de 2022.

SESAP/HOSPITAL RAFAEL FERNANDES
Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N º 001/2022
OBJETO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração e micro-ondas do
Hospital Rafael Fernandes, com substituição de peças original e acessórios.

A Pregoeira do HRF, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização da Licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço POR LOTE, a abertura e disputa se dará no dia 29/07/2020 às
09:00 horas (horário de Brasília-DF) no provedor: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 926856.
Informações: (84)3315-3495. 
O Edital encontra-se disponível no referido site e no www.compras.rn.gov.br.
Mossoró/RN, 13 de julho de 2022.
Laurismar Gomes da Costa Souza
Pregoeira

Secretaria de Estado do Turismo

Empresa Potiguar  de Promoção Turistica - EMPROTUR

Processo nº 12610022.001128/2022-84
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2022
FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões relacionadas a esta
Dispensa, não resolvidas pelos meios administrativos.
OBJETO: Contratação da empresa FRT Operadora de Turismo LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
04.545.690/0001-15 para ação cooperada de vendas, durante o período de Agosto a Outubro de 2022.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: Na busca por estratégias de marketing que otimizem os investimentos finan-
ceiros, um método eficiente é apostar em parcerias com concorrentes indiretos, ou seja, que não exercem a
mesma atividade, mas trabalham com o mesmo público final, neste caso, turistas. As ações previstas resultam
na exposição da marca do destino nas plataformas exclusivas de outras corporações, bem como a capacitação
de agentes de viagem e disseminação de conhecimento sobre os produtos turísticos e experiências disponíveis
no Rio Grande do Norte. Deste modo, os parceiros podem contar com o apoio e subsídio de seus fornecedores
para desenvolver o seu negócio e alavancar vendas. Os fornecedores terão seus produtos melhor expostos, mul-
tiplicarão seus esforços de marketing e consequentemente alcançarão uma cobertura maior, com oportunidade
de reforço das estratégias e destinos turísticos.As ações cooperadas são especialmente benéficas para a pro-
moção do estado Rio Grande do Norte, especialmente tendo em conta a relação entre os meios de hospedagem
e operadores turísticos, impulsionando o resultado em vendas, aumentando a demanda de passageiros para o
Rio Grande do Norte, impulsionando assim a economia local e fomentando o turismo. Em conjunto, também
melhora-se a parceria com entes estratégicos para o posicionamento do Rio Grande do Norte entre os principais
destinos procurados nacionalmente por viajantes. A proposta tem como enfoque:Organização e realização de
Famtour com 10 agentes de viagem para o Rio Grande do Norte em Outubro de 2022; Organização e realiza-
ção de ação presencial com experiência visual e gastronômica do Rio Grande do Norte em Outubro de 2022
com 60 agentes de viagem;
DOS PRAZOS: O prazo de vigência do Contrato será de até 6 (seis) meses, a partir da data da sua assinatura.
VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o exercício de 2022, o
valor Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada.
Projeto de atividade: 303001 - Campanhas de marketing
Elemento de Despesa: 33.90.39.88 - Serviços de publicidade e propaganda
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 28, §3º, I DA LEI 13.303/2016 (Estatuto das Estatais) e em consonância com
o Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC.
CONTRATANTE: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR - CNPJ
10.202.792/0001-30.
CONTRATADA: F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA. CNPJ: 04.545.690/0001-15
Natal/RN, 08 de Julho de 2022
(Assinado Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA - Diretor Vice Presidente
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