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SEI/SEARH - 11737698 - Termo de Inexigibilidade de Licitação

PROCESSO Nº. 12610022.001760/2021-47
ASSUNTO: Participação do Rio Grande do Norte na EBS 2021
INTERESSADO: EMPROTUR

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2021

FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões
relacionadas a esta Inexigibilidade, não resolvidas pelos meios administrativos.
OBJETO: Contratação direta de empresa para participação do estado do Rio Grande do Norte
na feira EBS - Evento Business Show, que acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro de 2021, no Centro de
Convenções Rebouças, em São Paulo/SP.
A Feira EBS, apresenta a maior exposição, congresso e rodadas de negócios dirigida
ao segmento MICE (corporativo) realizado no país, reúne toda a cadeia produtiva deste mercado em um
único lugar, proporcionando muito conteúdo, informação, networking qualificado e principalmente
negócios.
Serão dois dias muito intensos, onde acontecerão simultaneamente diversas ações:
- Feira EBS (exposição);
- Speed Meeting (rodada de negócios).
Público-Alvo:
- Gestores de marketing, eventos, RH, treinamento, incentivo e compras das principais
empresas que realizam e promovem eventos de pequeno, médio e grande porte;
- Agências de marketing ao vivo, eventos, promoção, incentivo e viagens corporativas;
- Gestores de eventos das associações e entidades de classe;
- Organizadoras de congressos, eventos técnicos/científicos e feiras comerciais;
- Compradores de soluções para gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento
organizacional;
- Compradores de produtos e serviços para incentivos e eventos realizados no exterior.
JUSTIFICATIVA: A pandemia da COVID-19 afastou as pessoas, restringiu viagens e fechou
fronteiras. Mas com a chegada da vacina, a indústria do turismo entende que é o momento de reconexão,
de reduzir a distância e voltar às origens que consolidaram como os eventos e negócios turísticos. O último
mês de agosto/2021 registrou alta de 11% no faturamento do setor de turismo de negócios do país. É o que
aponta um levantamento divulgado nesta semana pela Associação Brasileira de Agências de Viagens
Corporativas (Abracorp). O aumento no índice gerou uma receita de R$ 390 milhões para a economia
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brasileira e mostra a continuação da retomada do segmento, um dos mais afetados pela pandemia de covid19.
O momento de retomada tem deixado o setor otimista e com boas perspectivas em relação
ao futuro, embora haja o reconhecimento de que a recuperação não seja imediata.
Diante do exposto, a participação do Rio Grande do Norte na EBS torna-se estratégica,
divulgando o Estado como destino seguro, uma vez que foi o primeiro do Brasil a receber o selo “Safe
Travels”, concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), ter lançado o selo local “Turismo +
Protegido, que capacitou os trabalhadores que atuam direta e indiretamente com a atividade turística no
RN, por meio do Sistema Fecomércio. Além de promover o Centro de Convenções de Natal como
equipamento de eventos preparado para receber eventos nos mais diversos formatos, otimizar o encontro
com os atores do turismo nacional, com emissores de turistas para o Estado, será otimizado por meio da
participação com estande, participação na rodada de negócios e agendamento de reuniões com entidades e
empresas.
VALOR GLOBAL: R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA
De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o
exercício de 2021, o valor Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada.
Projeto de atividade

302501 - Desenvolver os segmentos do turismo do RN

Elemento de Despesa:

33.90.39.31 - Inscrição em eventos

Fonte de Recurso:

121 - Cota Parte royalties

Valor:

R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais)

FUNDAMENTO LEGAL: art. 30, da Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 (Estatuto
das Estatais) e em consonância com o Regulamento Interno de Licitações – RIL.
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: A Gestão do contrato será realizada pela Gerência de
Promoção Nacional da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato a empregada pública
Nayara Cristina Santana da Silva, Matrícula 216.044-3, CPF: 071.642.994-20, e-mail:
nayaracsturismo@gmail.com conforme preconiza o art. 199 e seguintes do Regulamento Interno de
Licitações,
Contratos
Administrativos
e
Projetos
da
EMPROTUR
(http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/setur/DOC/DOC000000000213227.PDF)
CONTRATANTE: Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR – CNPJ
10.202.792/0001-30.
CONTRATADA: :EBS FEIRAS E EDITORA LTDA. – CNPJ 05.389.397/0001-79.

Natal/RN, 26 de outubro de 2021.

(Assinado Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13126451&infra_siste…

2/3

11/12/2021 12:39

SEI/SEARH - 11737698 - Termo de Inexigibilidade de Licitação

Diretor Vice Presidente
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor VicePresidente, em 26/10/2021, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11737698 e o
código CRC 5421DB04.
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27 DE OUTUBRO DE 2021

ANO 88

OBJETO: O presente termo tem por objetivo a readequação do Anexo II do Contrato 71/18, tendo em vista o requerimento da
empresa anexo ao Processo de nº 00610079.000573/2021-93 (Id: 10961403), em consonância com a planilha de readequação
do GAEP/SESAP anexa ao referido processo (Id.10962259), sem reflexo financeiro, passando assim, a ter a redação descrita
no Anexo II deste Apostilamento.
Fundamento legal: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.
Natal/RN, 25 de outubro de 2021.
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do RN.
SESAP/COADI/ SAS
CONVOCAÇÃO - Processo Nº 00610078.000736/2021-48- Ofício 253/2021
A Secretaria de Estado de Saúde Pública, visando aquisição de Ácido Polimetilmetacrilato para cirurgia reparadora sobre os
efeitos da lipodistrofia/lipoatrofia facial em portadores de HIV/AIDS , para atender as necessidades do IST/AIDS e Hepatites
Virais através de Dispensa de Licitação com base no inciso V do art. 24 da Lei 8.666/93, convoca Empresas do ramo para apresentarem propostas de preços nas condições especificadas no referido Ofício Circular. Este se encontra disponível na SAS.
Para maiores esclarecimentos, entrar em contato através do telefone (84) 3232-7647, ou do e-mail sas.sesaprn@gmail.com.
Recebimento das propostas: Até 05/11/2021 (Quinta-feira).
Enviar propostas para o e-mail sas.sesaprn@gmail.com contendo:
Documentação (Certidões de Regularidade Fiscal e qualificação técnica) e Proposta de Preços contendo o valor unitário, valor
total por item e valor total e assinatura do responsável pela empresa.
Leila de Carvalho Fernandes Oliveira
Subcoordenadora de Aquisições e Suprimentos
Hospital Dr. João Machado
Convocação - Processo nº 00610645.000073/2021-80
O Hospital Dr. João Machado, através do Setor de Compras, convoca empresas especializadas no ramo de Insumos para laboratório (testes) para apresentar propostas de preço destinadas a pesquisa mercadológica para deflagração de Pregão Eletrônico.
Os interessados deverão entrar em contato através do e-mail hjmcompras@rn.gov.br para receber informações e terão até 05
(cinco) dias úteis após a data desta publicação para enviar suas propostas, ou entrar em contato através do telefone (84) 32329528.
Leidiane Fernandes de Queiroz - Diretora Geral Hospital Dr. João Machado
Natal, 26 de outubro de 2021
HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO MAIA
Extrato ao Contrato nº 041/2021 - Processo SEI nº. 00610577.000055/2021-59.
Contratantes: Hospital Regional Tarcísio Maia e ADNA CLEIDE SENA DE BRITO - ME - (ENDOFRIO).
Objeto: Contratação de serviços especializados de manutenção com o fornecimento de peças originais para conjuntos motorbombas submersíveis e submersas, instalados em unidades operacionais de esgotos e poços tubulares de águas do Hospital
Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia.
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 34/2021, conforme homologação pela autoridade competente (Diretoria Geral)
publicada no Diário Oficial do Estado em 22/10/2021, processo SEI nº. 00610577.000055/2021-59.
Valor Total: R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta reais).
Dotação: As despesas com o objeto desta licitação serão custeadas com recursos oriundos da Unidade Orçamentária:
24.131.10.302.0021 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares; 0001 - Rio Grande do Norte; Elemento de Despesa I:
33.90-30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis; no valor de R$ 2.680,00, Fonte: 167 - Bloco de Custeio de Ações e
Serviços Públicos de Saúde. Elemento da Despesa II: 33.90-39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos;
no valor de R$ 11.000,00. Especificação: Serviços e peças em bombas submersas.
Vigência e Validade: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, iniciando-se a partir da data de emissão da primeira
Ordem de Serviços.
Fiscalização: Cleide de Aquino Elias - Mat. 152.502-6
Signatários: Herbênia Ferreira da Silva - CPF nº. 720.661.724-72 pela contratante e Adna Cleide Sena de Brito - CPF nº:
877.156.864-68 pela contratada.
SESAP - Coordenadoria de Administração e Infraestrutura
Edital de Convocação - Ofício Circular nº 28/2021, Processo nº 00610909.000068/2021-29
A Secretaria de Estado de Saúde Pública contratação em caráter EMERGENCIAL, conforme o disposto do Inciso IV do Artigo
24 da Lei 8.666/93, solicitamos as empresas especializadas para contratação emergencial de serviços médicos, em escalas de
plantões, de caráter ininterrupto, para atuar na regulação das portas de urgências dos serviços de saúde monitorados pelo
Complexo Estadual de Regulação do RN (CER/RN) através da Central de Acesso às Portas Hospitalares (CAPH), pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme Oficio Circular, seguindo a especificação do Termo de Referência deste instrumento, os quais se encontram disponíveis na SCS/SESAP, Fones: 3232-2663 / 2664 ou através do e-mail (susegsesap@gmail.com).
Prazo para recebimento da proposta: Até as 17h00 do dia 03/11/2021.
Apresentar exclusivamente via e-mail: 01 - Documentação de Habilitação e 02 - Proposta de preço
Adriano Macedo dos Santos
Subcoordenadora de Contratos e Serviços
SESAP - Coordenadoria de Administração e Infraestrutura
Edital de Convocação - Ofício Circular nº 29/2021, Processo nº 00611150.000033/2021-62
A Secretaria de Estado de Saúde Pública contratação em caráter EMERGENCIAL, conforme o disposto do Inciso IV do Artigo
24 da Lei 8.666/93, solicitamos às empresas especializadas para contratação emergencial de serviços de locação de módulos
Termo Acústicos do tipo dormitório a serem utilizados nas Unidades de Saúde da rede estadual de saúde do Rio Grande do
Norte, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme Oficio Circular, seguindo a especificação do Termo de Referência,
os quais se encontram disponíveis na SCS/SESAP, Fones: 3232-2663 / 2664 ou através do e-mail (susegsesap@gmail.com).
Prazo para recebimento da proposta: Até as 17h. do dia 03/11/2021.
Apresentar exclusivamente via e-mail: 01 - Documentação de Habilitação e 02 - Proposta de preço
Adriano Macedo dos Santos
Subcoordenadora de Contratos e Serviços
SESAP - Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros
Extrato de Dispensa processo nº 00610314.000028/2021-77
Objeto: aquisição de Testes e Indicadores Biológicos, para atender as necessidades do HRMAB/SESAP.
Fundamento Legal: Inciso II, Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.
Valor Global: R$ 6.162,00 (seis mil cento e sessenta e dois reais)
Beneficiário - IS8 INTERNATIONAL SUPPLIES
Cipriano Maia de Vasconcelos - SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

Secretaria de Estado do Turismo
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2021
De acordo com o parecer da Assessoria Jurídica desta Secretaria, DECLARO INEXIGÍVEL, o procedimento Licitatório,
Amparado no do Art. 25, I, Parágrafo Único, da Lei de nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, objetivando ao pagamento no valor de R$ 88,78 (Oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), para pagamento referente a Anotação De
Responsabilidade Técnica (id. nº 11720396), cujo objeto é a elaboração de Projeto de Combate à Incêndio do estacionamento
e quiosques do Forte dos Reis Magos, sendo indispensável à apresentação da documentação exigida pela Lei mencionada.
Natal/RN, 26 de outubro de 2021. Leandro Carlos Prudêncio Secretário Adjunto do Turismo

Empresa Potiguar de Promoção Turistica - EMPROTUR
TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2021
PROCESSO nº. 12610022.001760/2021-47
ASSUNTO: Participação do Rio Grande do Norte na EBS 2021
INTERESSADO: EMPROTUR

EDIÇÃO Nº 15.044

Diário

Oficial

RIO GRANDE DO NORTE

15

FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões relacionadas a esta Inexigibilidade, não
resolvidas pelos meios administrativos.
OBJETO: Contratação direta de empresa para participação do estado do Rio Grande do Norte na feira EBS - Evento Business
Show, que acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro de 2021, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo/SP.
A Feira EBS, apresenta a maior exposição, congresso e rodadas de negócios dirigida ao segmento MICE (corporativo) realizado no país, reúne toda a cadeia produtiva deste mercado em um único lugar, proporcionando muito conteúdo, informação, networking qualificado e principalmente negócios.
Serão dois dias muito intensos, onde acontecerão simultaneamente diversas ações:
- Feira EBS (exposição);
- Speed Meeting (rodada de negócios).
Público-Alvo:
- Gestores de marketing, eventos, RH, treinamento, incentivo e compras das principais empresas que realizam e promovem
eventos de pequeno, médio e grande porte;
- Agências de marketing ao vivo, eventos, promoção, incentivo e viagens corporativas;
- Gestores de eventos das associações e entidades de classe;
- Organizadoras de congressos, eventos técnicos/científicos e feiras comerciais;
- Compradores de soluções para gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento organizacional;
- Compradores de produtos e serviços para incentivos e eventos realizados no exterior.
JUSTIFICATIVA: A pandemia da COVID-19 afastou as pessoas, restringiu viagens e fechou fronteiras. Mas com a chegada da
vacina, a indústria do turismo entende que é o momento de reconexão, de reduzir a distância e voltar às origens que consolidaram como os eventos e negócios turísticos. O último mês de agosto/2021 registrou alta de 11% no faturamento do setor de
turismo de negócios do país. É o que aponta um levantamento divulgado nesta semana pela Associação Brasileira de Agências
de Viagens Corporativas (Abracorp). O aumento no índice gerou uma receita de R$ 390 milhões para a economia brasileira e
mostra a continuação da retomada do segmento, um dos mais afetados pela pandemia de covid-19.
O momento de retomada tem deixado o setor otimista e com boas perspectivas em relação ao futuro, embora haja o reconhecimento de que a recuperação não seja imediata.
Diante do exposto, a participação do Rio Grande do Norte na EBS torna-se estratégica, divulgando o Estado como destino
seguro, uma vez que foi o primeiro do Brasil a receber o selo "Safe Travels", concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e
Turismo (WTTC), ter lançado o selo local "Turismo + Protegido, que capacitou os trabalhadores que atuam direta e indiretamente com a atividade turística no RN, por meio do Sistema Fecomércio. Além de promover o Centro de Convenções de Natal
como equipamento de eventos preparado para receber eventos nos mais diversos formatos, otimizar o encontro com os atores
do turismo nacional, com emissores de turistas para o Estado, será otimizado por meio da participação com estande, participação na rodada de negócios e agendamento de reuniões com entidades e empresas.
VALOR GLOBAL R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA
Projeto de atividade 302501 - Desenvolver os segmentos do turismo do RN
Elemento de Despesa: 33.90.39.31 - Inscrição em eventos
Fonte de Recurso: 121 - Cota parte royalties;
Valor: R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais)
FUNDAMENTO LEGAL: art. 30, da Lei 13.303/2016, em sua redação atual.
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: A Gestão do contrato será realizada pela Gerência de Promoção Nacional da
EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato a empregada pública Nayara Cristina Santana da Silva, Matrícula
216.044-3, CPF: 071.642.994-20, e-mail: nayaracsturismo@gmail.com conforme preconiza o art. 199 e seguintes do
Regulamento
Interno
de
Licitações,
Contratos
Administrativos
e
Projetos
da
EMPROTUR
(http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/setur/DOC/DOC000000000213227.PDF)
CONTRATANTE: Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR - CNPJ nº 10.202.792/0001-30.
CONTRATADA: EBS FEIRAS E EDITORA LTDA. - CNPJ 05.389.397/0001-79.
Natal/RN, 26 de outubro de 2021.
BRUNO GIOVANNI REIS
Diretor Presidente

Secretaria de Estado da Tributação
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO
PROCESSO Nº 00310020.001344/2020-47
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE LC 123/2006 E DEC. ESTADUAL 21.709/2010)
A Secretaria de Estado da Tributação/SET, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, (EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - LC
123/2006 E DEC. ESTADUAL 21.709/2010) cujo objeto contratação de empresa especializada em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos da Secretaria de Estado da Tributação - SET/RN, conforme discriminado no anexo I - Termo
de Referência do Edital.
O Recebimento das Propostas de Preços será até o dia 12 de novembro de 2021 às 08:00 horas e abertura das Propostas às 08:00
horas. A sessão de disputa será no dia 12 de novembro de 2021 às 10:00 horas - horário de Brasília. O Edital encontra-se a disposição dos interessados nos sites: www.licitacoes-e.com.br, www.set.rn.gov.br e www.rn.gov.br. As informações poderão ser
obtidas na Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado da Tributação - CPL/SET, no Centro Administrativo,
Lagoa/Nova - Natal/RN - Telefone:(84) 3232.2014, no horário das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta feira.
Natal/RN, 26 de outubro de 2021.
Janete Dantas dos Santos -Pregoeira

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 0073/2020/SEAP
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA- SEAP.
Contratado: EMPRESA V D BEZERRA ENGENHARIA
CONTRATO Nº 073/2020-SEAP - PROCESSO nº 06010063.000325/2020-86
O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do CONTRATO ORIGINAL, tendo em vista a suposta fraude financeira
da qual foi vítima, causando-lhe um prejuízo da ordem de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), impossibilitando-a de
atender às condições previstas no Contrato n.º 073/2020.
O presente instrumento está amparado no art. 79, inciso II da Lei Federal 8.666/93, da cláusula 10.3 da Ata de Registro de Preço
nº 75/2019 e cláusula 10.2 do Termo de Contrato n.º 073/2020.
Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado, a partir da assinatura do presente termo, o CONTRATO ORIGINAL, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações contratuais assumidas, exceto as remanescentes até a data de 17 de novembro de 2022.
Local e Data: Natal (RN), 26 de outubro de 2021.
Assinaturas: PEDRO FLORENCIO FILHO - Secretária de Estado da Administração Penitenciária.

