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HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório n° 00610209.000106/2021-
31, relativo ao Pregão Eletrônico 031/2022, bem como a adjudicação do
objeto dessa licitação, conforme detalhado abaixo:
- NUTRIR SAUDE STORE LTDA: 8
- CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA:  1 / 4 / 7 / 10 / 11
/ 12.
Natal-RN, 15 de agosto de 2022. 
JOSÉ NILTON MOREIRA JÚNIOR
Pregoeiro - CPL/SESAP

SESAP/DPLAN/UGPC
EXTRATO DO 2º termo aditivo ao CONVÊNIO Nº 036/2019 -
sesap/VERA CRUZ/RN
Convenentes: Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de
Estado da Saúde Pública - SESAP e o município de Vera Cruz/RN. 
Objeto: Readequar o quantitativo dos medicamentos e insumos solicita-
dos no convênio 036/2019, cujo o objeto é apoio financeiro para
manutenção de unidade hospitalar.
Fundamento Legal: O presente termo poderá sofrer modificações legais,
formalizadas mediante comum acordo entre os partícipes e que seja do
interesse público. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Convênio
Original no que não colidirem com o estabelecido no presente instru-
mento. 
Dotação Orçamentária: 24131 10 303 0021 241101 Distribuição de
medicamento, produtos nutricionais e material médico-hospitalar -
Fonte: 100 Recursos Ordinários - Natureza da Despesa: 3.3.4.0.41.09
Contribuições à municípios decorrentes de convênio - Autorização:
Processo n° 00610038.007687/2019-26.
Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações posteriores.
Natal, 15 de agosto de 2022.
Cipriano Maia de Vasconcelos
Secretário de Estado da Saúde Pública
Marcos Antonio Cabral
Prefeito Municipal

SESAP/COADI/GCON
EXTRATO DO CONTRATO N° 152/22 - PROCESSO SEI -
00610999.000154/2022-51
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A
EMPRESA ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA
OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a aquisição de
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, para atender as Unidades
Hospitalares e de Referência da VI URSAP da Rede SESAP/RN
VALOR: R$ 1.032.239,76 (um milhão trinta e dois mil duzentos e trinta
e nove reais e setenta e seis centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação.
Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238201 -
Manutenção das Unidades Hospitalares
Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários
FISCALIZAÇÃO: Os servidores constantes no Anexo III ficarão respon-
sáveis pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos ter-
mos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
ANEXO III - FISCAIS - Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de
Andrade - Pau dos Ferros: MARIA ROSIMAR GARCIA FONTES,
matrícula nº 91.052-0, CPF nº 307.965.554-00.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá validade e vigência no presente exercí-
cio, a partir da data de assinatura até 31/12/2022 e eficácia com a publi-
cação do extrato no DOE - Diário Oficial do Estado.
Natal/RN, 15 de agosto de 2022.
Cipriano Maia de Vasconcelos 
Secretário de Estado da Saúde Pública do RN pela contratante e Caline
Silva Pereira Lima de Mesquita pela contratada.

Secretaria de Estado do Turismo

Empresa Potiguar 

de Promoção Turistica - EMPROTUR

Processo nº 12610014.001072/2022-67
CONTRATO 62/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELE-
VADORES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO
TURÍSTICA S.A - EMPROTUR E A EMPRESA ENGELEV LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por OBJETO a Contratação de empresa para
serviço continuados, sem mão de obra exclusiva, de manutenção preven-
tiva e corretiva contemplando o fornecimento de mão-de-obra, ferramen-
tas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários
- de primeiro uso e genuínos dos respectivos fabricantes - de forma a
manter em perfeito estado de funcionamento e segurança as plataformas
instalados no Centro de Convenções de Natal para atender as necessi-
dades previstas no Termo de Referência, (ID 15195230), parte integrante
deste contrato, como se aqui estivesse transcrito.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL E DA JUSTI-
FICATIVA:

A contratação objeto deste documento obrigacional tem por fundamento
o disposto no Art. 29, II da Lei n.º 13.303/2016, constando a dispensa de
licitação devidamente publicada por termo próprio.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA:
O prazo de vigência do presente instrumento se inicia com a sua publi-
cação, bem como a prestação de serviços será imediato após a publicação
do contrato e perdurará por 1 (um) ano. 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do
Orçamento Próprio da EMPROTUR, aprovado para o exercício de
2021/2022.
Projeto de atividade: 298401 - Manutenção e funcionamento
Elemento de Despesa: 33.90.39.17 - Manutenção e conservação de
máquinas e equipamentos
Fonte de Recursos: Fonte de Recursos: 250 - Recursos diretamente
arrecadados
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS:
O valor global pela execução dos serviços é de R$ 4.800,00 (quatro mil
e oitocentos reais), sendo: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) para
o exercício 2022, e, R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) para o exer-
cício 2023. 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente instrumento se inicia com a sua publi-
cação, bem como a prestação de serviços será imediato após a publicação
do contrato e perdurará por 1 (um) ano.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATUAL
A Gestão do contrato será realizada pela Subgerência de Logística da
EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato o emprega-
do público CAIO HENRIQUE R. PINTO, Matrícula 225.353-4, con-
forme preconiza o art. 97 e seguintes do REGULAMENTO INTERNO
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EMPROTUR.
Natal, 15 de Agosto de 2022
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A
CNPJ/MF nº 10.202.792/0001-30
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 10.202.792/0001-30
SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA
ENGELEV LTDA
CNPJ:04.014.812/0001-47
CÉSAR AUGUSTO CARVALHO

Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária - SEAP

DECISÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO
DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2022 - PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO SEI N° 06010043.005730/2021-18.
JUSTIFICATIVA

I- DO OBJETO
Trata-se de revogação do procedimento licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico, tipo menor preço por item, que tem como objeto a con-
tratação de empresa para o fornecimento de materiais de construção,
hidráulico e elétrico, para a realização da reforma do muro externo da
Central Integrada de Gerenciamento Operacional, a construção de espaço
coberto para limpeza e manutenção das tornozeleiras eletrônicas e pavi-
mentação do estacionamento, com vistas a atender a demanda desta
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária.

II- DA SÍNTESE DOS FATOS
Inicialmente, cumpre-nos salientar que o procedimento licitatório não
atingiu a sua finalidade precípua eis que alguns itens essenciais a exe-
cução do objeto, terem sido ofertados com valor muito superior ao con-
stante na pesquisa mercadológica, além de outros terem sido desertos,
sendo necessário fracassar todos os itens do certame.
Sob esta evidência, a licitação não atingirá a finalidade de assegurar a
proposta mais vantajosa e nem a contratação de empresa adequada para
suprir as necessidades da administração.
Não dando concretização ao princípio da eficiência, entendendo-se
cabível a revogação do procedimento, permitida pelo art. 49 da Lei nº
8666/93.
Desta forma, em observância aos princípios basilares da Constituição e
da lei 8.666/93, o processo se submete a decisão da autoridade compe-
tente, em conformidade com o que dispõe o artigo 49 da lei 8.666/93.

III- DA FUNDAMENTAÇÃO
Convém mencionar que as alterações necessárias e eventuais equívocos
não podem ser sanados através de errata. Assim sendo a Administração
deverá tomar as devidas providências para a correção dos defeitos e efe-
tivar as alterações que pretende e efetuar a publicação de novo Edital, de
acordo com suas pretensões e em atendimento ao interesse público.
Nesse caso, a revogação, prevista no art. 49 da Lei de Licitações, consti-
tui a forma adequada de desfazer o certame ora em comento, tendo em
vista a superveniência de razões de interesse público que fazem com que

o procedimento licitatório, inicialmente pretendido, não seja mais conve-
niente e oportuno para a Administração Pública.
Desta forma, a Administração Pública não pode se desvencilhar dos
princípios que regem a sua atuação, principalmente no campo das con-
tratações públicas, onde se deve buscar sempre a satisfação do interesse
coletivo, obedecendo aos princípios previstos no art. 37 da Constituição
Federal e no art. 3º da lei 8.666/93.
A aplicação da revogação fica reservada, portanto, para os casos em que
a Administração, pela razão que for, perder o interesse no prosseguimen-
to da licitação ou na celebração do contrato. Trata-se de expediente apto,
então, a viabilizar o desfazimento da licitação e a suspensão da cele-
bração de um futuro contrato com base em critérios de conveniência e
oportunidade. Acerca do assunto, o artigo 49 "caput" da Lei 8.666/93, in
verbis, preceitua que:
"Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decor-
rente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e sufi-
ciente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de
oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devida-
mente fundamentado."
Verifica-se pela leitura do dispositivo anterior que, não sendo conve-
niente e oportuna para a Administração, esta tem a possibilidade de
revogar o procedimento licitatório, acarretando inclusive, o desfazimen-
to dos efeitos da licitação.
Corroborando com o exposto, o ilustre doutrinador Marçal Justen Filho
(Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética.
9º Edição. São Paulo. 2002, p. 438) tece o seguinte comentário sobre
revogação:
"A revogação consiste no desfazimento do ato porque reputado inconve-
niente e inadequado à satisfação do interesse público. A revogação se
funda em juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao inter-
esse público. Após, praticado o ato, a administração verifica que o inter-
esse público poderia ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá então
o desfazimento do ato anterior. Ao determinar a instauração da licitação,
a Administração realiza juízo de conveniência acerca do futuro contrato
(...). Nesse sentido, a lei determina que a revogação dependerá da ocor-
rência de fato superveniente devidamente comprovado. Isso indica a invi-
abilização de renovação do mesmo juízo de conveniência exteriorizado
anteriormente".
Desse modo, a Administração ao constatar a inconveniência e a importu-
nidade, poderá rever o seu ato e consequentemente revogar o processo
licitatório, respeitando-se assim os princípios da legalidade e da boa-fé
administrativa.

DECIDE-SE
Diante do exposto, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já
expostos, REVOGO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2022 -
Processo Administrativo n° 06010043.005730/2021-18.
Registre-se Publique-se.
Natal, RN em 12 de agosto de 2022
Pedro Florêncio Filho
Secretário de Estado da Administração Penitenciária

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 06010046.000239/2022-43-SEAP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022-SEAP. 
A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, através de seu Pregoeiro, torna público a reabertura
da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, para a aquisição de computadores para a Secretaria de
Estado da Administração Penitenciária - SEAP. A sessão pública fica
aprazada para as 14:00 horas (horário de Brasília / Distrito Federal) do
dia 30 de agosto de 2022. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. O
Edital poderá ser adquirido no site
http://servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao ou no
https://www.gov.br/compras/pt-br/, UASG 462960. Qualquer infor-
mação poderá ser obtida no endereço deste órgão, no Centro
Administrativo do Estado, Bloco Papódromo, BR-101, KM-0 - Lagoa
Nova - Natal/RN, no horário de 08:00 às 14:00 horas, em dias úteis, ou
através do e-mail cplseap@rn.gov.br. Natal (RN), 15 de agosto de 2022.
Luiz Eduardo Ferreira da Silva - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 06010012.000941/2022-02-SEAP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022-SEAP. 
A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA, através de seu Pregoeiro, torna público a reabertura
da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, para a aquisição de material de higiene e limpeza para uso
nos setores desta Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e
em suas unidades prisionais. A sessão pública fica aprazada para as 14:00
horas (horário de Brasília / Distrito Federal) do dia 29 de agosto de 2022.
Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. O Edital poderá ser adquirido
no site http://servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao ou no
https://www.gov.br/compras/pt-br/, UASG 462960. Qualquer infor-
mação poderá ser obtida no endereço deste órgão, no Centro
Administrativo do Estado, Bloco Papódromo, BR-101, KM-0 - Lagoa
Nova - Natal/RN, no horário de 08:00 às 14:00 horas, em dias úteis, ou
através do e-mail cplseap@rn.gov.br. Natal (RN), 15 de agosto de 2022.
Luiz Eduardo Ferreira da Silva - Pregoeiro Oficial
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