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SEI/SEARH - 14295204 - Termo de Inexigibilidade de Licitação

PROCESSO Nº. 12610025.001016/2022-01.
ASSUNTO: (Digite o assunto)
INTERESSADO: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2022

FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões relacionadas a esta
Inexigibilidade, não resolvidas pelos meios administrativos
OBJETO: O Meeting Brasil 2022, que acontecerá de 01 a 08 de agosto de 2022, nas cidades de
Montevideo/UY, Buenos Aires/AR, Santiago/CL e Assunção/PY, já teve mais de 40 edições realizadas em 6
países, no formato presencial. Rodada de Negócios entre os expositores do Brasil com as maiores e melhores
operadoras de turismo e agentes de viagem dos principais mercados emissivos para o Brasil e mais 10 países
Latino-americanos participando de forma online; reuniões privadas, no formato presencial, com operadores que
queiram realizar negócios e discutir preços entre os fornecedores do Brasil, através da Reunião de
Reconhecimento de Produto, que acontece durante a programação de cada evento; Realização de capacitação de
destinos e produtos do Brasil, organizado e tendo mediação da equipe MB, para ter a garantia de público
qualificado. Além de atividades dinâmicas para promover e capacitar os profissionais de turismo, levando a
todos um amplo conhecimento do produto que ele irá comercializar, além disso, as melhores operadoras de
turismo de cada país, são convidados especiais e participam das atividades, tendo maior aproximação com os
agentes de viagem que buscam produtos e serviços turísticos do Brasil e que poderão “cobrar” estas operadoras
para que comercializem tais produtos. A participação do Rio Grande do Norte torna-se estratégica, pois será a
primeira ação com foco no relacionamento B2B realizado no mercado sul americano após 2 anos de interrupção
das ações devido a pandemia. O Evento acontecerá nos principais mercados emissores de turistas internacionais
para o Rio Grande do Norte. Estar presente neste momento, fortalece as ações de promoção, oportuniza
apresentar um destino seguro e preparado para a retomada da demanda internacional, além de criar
relacionamento com os agentes e operadores estreitando um relacionamento de apresentação do destino e de
confiança quanto a venda do nosso produto.
Valor Global: R$ 98.700,00 (noventa e oito mil e setecentos reais)
INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA:
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: 307001 - Promoção do RN em eventos
Elemento de Despesa: 33.90.39.31 - Inscrição em eventos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Fundamentação Legal: INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 30 DA LEI 13.303/2016. Preservação e observância
dos aspectos legais e formais contidos na Lei Federal nº 13.303/2016.
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL:
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15939802&infra_siste…
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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 ***.044-*, CPF:
***.642.994-**, 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:J. PASQUINI ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI CNPJ:
27.063.418/0001-02
Natal/RN, 05 de Maio de 2022
(Assinado Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Vice Presidente

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor VicePresidente, em 05/05/2022, às 15:20, 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 14295204 e o
código CRC 48008250.

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15939802&infra_siste…
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28 Diário

Oficial

RIO GRANDE DO NORTE

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A
EMPRESA HILDON CHAVES - HC LICITAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS
OBJETO: O presente termo tem por objetivo adequar a CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato nº 182/2021, de acordo com a
Informação de Adequação Orçamentária Financeira (ID: 14294546 ), processo SEI
nº 00610295.000190/2021-61, passando a referida cláusula à seguinte redação:
(…)
Valor: R$ 149.388,00 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais).
Classificação Funcional Programática: 10.122.0100.325201 - Enfrentamento do
Coronavírus e Demais Síndromes Respiratórias Agudas Graves
Fonte de Recursos: 4.1.68.000.603 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do
SUS - Bloco de Estruturação - COVID-19.
Natureza de despesa: 4.4.9.0.52.08 - Apar. Equip. Utens. Médico Odont. Labor.
Hosp.
(…)
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.
Natal, 06 de maio de 2022.
Cipriano Maia de Vasconcelos - Secretário de Estado da Saúde Pública do
Hospital Regional Tarcísio Maia
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Assunto: Aviso aos Licitantes
Pregão Eletrônico nº 02/2022 - Processo nº 00610538.000028/2021-42.
Objeto: Aquisição de Utensílios (Material de consumo) para o Setor de Nutrição.
A Comissão Permanente de Licitações do Hospital Regional Tarcísio Maia, no uso
de suas atribuições legais, comunica aos interessados, o resultado de julgamento
relativo à aceitação das propostas de preços do presente certame.
DESERTO - ITENS: 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
FRACASSADO - ITENS: 01, 02, 03, 07, 08, 09 e 16.
Mossoró, 06 de maio de 2022.
Manoel Jácome de Lira - Pregoeiro - HRTM
SESAP/FES
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO Nº
00610909.000206/2022-51
Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em
vigor, reconheço o débito no valor de R$ 379.843,26 (Trezentos e setenta e nove
mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos) relativo a dívida que
esta SESAP possui com a empresa SAMA - Serviço de Assistência Médica e
Ambulatorial Ltda, CNPJ 14.775.280/0001-14, conforme abaixo discriminado:
NOTAL FISCAL
VALOR (R$)
DOCUMENTO
8385
R$ 379.843,26
14013844
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS - SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE PÚBLICA
Natal/RN, 05 de maio de 2022.
SESAP/FES
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO Nº
01510476.000026/2022-05
Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em
vigor, reconheço o débito no valor de R$ 20.500,05 (Vinte mil, quinhentos reais e
cinco centavos) relativo a dívida de exercício anterior, que esta SESAP possui com
a empresa DANYEL DE ALCANTARA PEREIRA GALINDO EIRELI, CNPJ
35.163.501/0001-73, conforme abaixo discriminado:
NOTAL FISCAL
VALOR (R$)
DOCUMENTO
65
R$ 20.500,05
14059160
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
Natal/RN, 06 de maio de 2022.

ANO 89

EDIÇÃO Nº 15.175

Secretaria de Estado do Turismo
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2022
A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso de suas atribuições legais: R E S O L V E: 1 - Dispensar procedimento
Licitatório da empresa: VITRINE LIMPEZA DE VIDROS - CNPJ:
17.713.677/0001-70, para contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza dos vidros do Complexo Cultural da Rampa e Memorial do Aviador, consoante Memorando 54 (14150425) e Termo de Referência SETUR - UIAGP
(14198310) acostados aos autos, Processo SEI: 02410006.001373/2022-74 no valor
de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), com base no artigo 24, inciso II da Lei de 8.666/93
e suas alterações posteriores. (assinado eletronicamente) Danielly Christine
Gâdelha Rêgo Brandão Secretária Adjunta SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO SETUR/RN Documento assinado eletronicamente por DANIELLY CHRISTINE GÂDELHA RÊGO BRANDÃ

Empresa Potiguar
de Promoção Turistica - EMPROTUR
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2022
FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões
relacionadas a esta Inexigibilidade, não resolvidas pelos meios administrativos
OBJETO: O Meeting Brasil 2022, que acontecerá de 01 a 08 de agosto de 2022, nas
cidades de Montevideo/UY, Buenos Aires/AR, Santiago/CL e Assunção/PY, já teve
mais de 40 edições realizadas em 6 países, no formato presencial. Rodada de
Negócios entre os expositores do Brasil com as maiores e melhores operadoras de
turismo e agentes de viagem dos principais mercados emissivos para o Brasil e mais
10 países Latino-americanos participando de forma online; reuniões privadas, no
formato presencial, com operadores que queiram realizar negócios e discutir preços
entre os fornecedores do Brasil, através da Reunião de Reconhecimento de Produto,
que acontece durante a programação de cada evento; Realização de capacitação de
destinos e produtos do Brasil, organizado e tendo mediação da equipe MB, para ter
a garantia de público qualificado. Além de atividades dinâmicas para promover e
capacitar os profissionais de turismo, levando a todos um amplo conhecimento do
produto que ele irá comercializar, além disso, as melhores operadoras de turismo de
cada país, são convidados especiais e participam das atividades, tendo maior aproximação com os agentes de viagem que buscam produtos e serviços turísticos do
Brasil e que poderão "cobrar" estas operadoras para que comercializem tais produtos. A participação do Rio Grande do Norte torna-se estratégica, pois será a primeira
ação com foco no relacionamento B2B realizado no mercado sul americano após 2
anos de interrupção das ações devido a pandemia. O Evento acontecerá nos principais mercados emissores de turistas internacionais para o Rio Grande do Norte.
Estar presente neste momento, fortalece as ações de promoção, oportuniza apresentar um destino seguro e preparado para a retomada da demanda internacional, além
de criar relacionamento com os agentes e operadores estreitando um relacionamento de apresentação do destino e de confiança quanto a venda do nosso produto.
Valor Global: R$ 98.700,00 (noventa e oito mil e setecentos reais)
INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA:
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: 307001 - Promoção do RN em eventos
Elemento de Despesa: 33.90.39.31 - Inscrição em eventos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Fundamentação Legal: INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 30 DA LEI 13.303/2016.
Preservação e observância dos aspectos legais e formais contidos na Lei Federal nº
13.303/2016.

07 DE MAIO DE 2022
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 ***.044-*, CPF: ***.642.994-**, e-mail:
nayaracsturismo@gmail.com conforme preconiza o art. 199 e seguintes do Regulamento
Interno de Licitações, Contratos Administrativos e Projetos da
E
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(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:J. PASQUINI ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS
EIRELI CNPJ: 27.063.418/0001-02
Natal/RN, 05 de Maio de 2022(Assinado Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA - Diretor Vice Presidente

Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária - SEAP
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2022
O Secretário de Estado da Administração Penitenciária, em consonância com o
Parecer Jurídico acostado aos autos do processo nº 06010074.000469/2022-75,
declara DISPENSADO o procedimento licitatório, nos termos dos artigos 54, 56 e
59 da Lei Estadual n° 4.041, de 17 de dezembro de 1971, da despesa requisitada em
conformidade com a Orientação Circular nº 008/2019 - CONTROL e artigo 19 da
Resolução 11/2016 TCE - RN, com fulcro no artigo 24, II, c/c artigo 60, § único, da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para custear despesas de Pronto Pagamento
- Suprimento de Fundos - Consumo, com o fim de atender as necessidades do
COMPLEXO PENAL REGIONAL DE PAU DOS FERROS - CPRPF, no valor de
R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), em favor de ANA KÁTIA FERNANDES
BRITO, matrícula 169.366-2, da Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária.
Publique-se.
Pedro Florêncio Filho - Secretário de Estado da Administração Penitenciária
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2022
Considerando a necessidade da presente aquisição, conforme está comprovado nos
autos do processo nº 06010088.000546/2022-38, constando informação da Unidade
Instrumental de Finanças e Planejamento - UIFP, atestando a existência de Dotação
Orçamentária e Financeira (Documento SEI nº 14228069) para custear a presente
despesa, bem como, parecer exarado pela d. Assessoria Jurídica desta Secretaria
pela possibilidade (Documento SEI nº 14256100), autorizo a dispensa de licitação,
nos termos do artigo art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, na sua redação atual, no
valor de R$ 9.872,20 (nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte centavos),
em favor da empresa SOLUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrito(a)
no CNPJ/MF sob o nº 08.863.999/0001-04, com vistas à aquisição de 01 (uma)
bomba Submersa para atender as necessidades da Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária - SEAP, conforme especificações constantes do Termo
de Referência de id. nº 14220359.
Publique-se.
Gabinete do Secretário de Estado da Administração Penitenciária, em Natal/RN.
Pedro Florêncio Filho
Secretário de Estado da Administração Penitenciária

