












Diário Oficial
RIO GRANDE DO NORTE

2311 DE AGOSTO DE 2021

Contratantes: Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes e a Empresa  DHN IMAGENS MÉDICAS LTDA
Objeto: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais de
alta complexidade, conforme estimativo discriminado em anexo, com a finalidade de atender as necessidades do Hospital
Pediátrico Maria Alice Fernandes,  para um período de 12 meses.
Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrado com base na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2021
- menor preço por lote - com base na Lei 10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/1993 em sua atual redação, PROC. Nº
00610052.000410/2018-11.
Valor Estimativo: R$ 325.721,40 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta centavos).
Dotação orçamentária: 
24131.10.302.2003 2382 238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares.
0001 - Rio Grande do Norte.
Elemento da Despesa - 33.90.39.50 (Serv. Médico, internação Hospitalar,Odont. e Laboratorial).
Fonte 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Vigência: 06/08/2021 a 05/08/2022.
Signatários: Suyame Furtado Ricarte (Diretora Geral) pela Contratante e Raimundo Ribeiro da Hora Neto, pela Contratada.
Natal, 06 de agosto de 2021.

SESAP - HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO. 
TORNAR SEM EFEITO
Tornar sem efeito a publicação do Extrato do Termo de Dispensa de Licitação em Caráter Emergencial nº 013/2021, publicado
no DOE nº 14.990 de 07/08/2021, página 21. 
O Diretor Geral do Hospital Giselda Trigueiro em Substituição Legal, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que
consta do processo nº 00610338.000088/2021-11, resolve tornar sem efeito o extrato do Termo de Dispensa Emergencial, data-
do de 06/08/2021 com publicação na Imprensa Oficial deste Estado conforme acima descrito, pelo motivo de que o mesmo fora
encaminhado a publicidade por equívoco, sendo o resumo gerador da respectiva dispensa a ser republicado em sua respectiva
sequência.
Dr. Sávio Bezerra de Souza
DIRETOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL.
Natal/RN, 10 de agosto de 2021.

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

Termo de Dispensa de Licitação Nº 11/2021
Processo Número: 12610006.001636/2021-80
Assunto:  Contratação do seguro predial do Centro de Convenções de Natal/RN - CCN.
FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões relacionadas a esta Dispensa, não resolvi-
das pelos meios administrativos.
OBJETO: Prestação de serviços de seguro, para o conjunto de imóveis do Centro de Convenções de Natal, localizado na
Avenida Senador Dinarte Mariz, s/n, Via Costeira, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-002, bem como o acervo de bens, com-
preendidos todos os equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios pertencentes à mencionada instituição e que estão em uso no
prédio a ser segurado, em caso de incêndio, raio, explosão ou implosão, alagamentos e inundações, quebra de vidros, espelhos,
mármores e granitos, roubos e furtos, danos e panes elétricas, curto circuitos, vendaval  e responsabilidade civil.
JUSTIFICATIVA: A contratação de seguro predial é decorrente da necessidade da Administração prevenir-se de riscos e even-
tuais sinistros causados por incêndio, raio, explosão ou implosão, alagamentos e inundações, quebra de vidros, espelhos, már-
mores e granitos, roubos e furtos, danos e panes elétricas, curto circuitos, vendaval e responsabilidade civil.
A contratação de seguro predial objetiva proteger o patrimônio público, prevenindo risco e eventuais sinistros que podem causar
enorme dispêndio ao erário e garantir que este órgão seja indenizado na eventual ocorrência de tais sinistros.
O seguro pretendido tem por objeto a indenização ao Segurado, durante a vigência do contrato, observados os limites estabele-
cidos na apólice, os prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/inter-
esses garantidos, diretamente resultantes de riscos cobertos de acordo com as Condições Gerais, que fazem parte integrante e
inseparável da Apólice.
O contrato anterior expirou em 16/06/2021 ( 12610007.000094/2020-37), sendo necessária nova contratação dos serviços a fim
de que se possa dar continuidade à cobertura, haja vista os riscos e a imprevisibilidade de eventos a que a Administração está
exposta. 
VALOR GLOBAL: R$ 20.113,50 (vinte mil cento e treze reais e cinquenta centavos);
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 298401 - Manutenção e funcionamento
Elemento de Despesa: 33.90.39.69 - Seguros em geral
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 20.113,50 (vinte mil cento e treze reais e cinquenta centavos)
FUNDAMENTO LEGAL: art. 29, inciso II, da Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 (Estatuto das Estatais) e em con-
sonância com o Regulamento Interno de Licitações - RIL.
DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização e controle da execução dos serviços, objeto deste Instrumento, será exercida pelo servi-
dor Emanuel Nazareno Fraga, Subgerente de Contratos e Compras Governamentais, Matrícula nº 196.129-2, legalmente habil-
itado e designado para desempenhar esta função, com poderes para praticar quaisquer atos que se destinem a preservar os dire-
itos do Contratante, devendo o mesmo franquear à Contratada livre acesso aos locais de execução dos trabalhos, bem como aos
registros e informações sobre o Contrato.
CONTRATANTE: Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR - CNPJ 10.202.792/0001-30.
CONTRATADA: Sompo Seguros SA. - CNPJ 61.383.493/0001-80.
Natal-RN, 10 de agosto de 2021.
(Assinado Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Vice Presidente

DECISÃO
Trata-se de Recurso Administrativo, interposto pela empresa LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES em
face da decisão que declarou habilitada a empresa NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI, no processo de Licitação, modal-
idade Pregão, na forma Eletrônica, cujo objeto é a prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção preventiva e cor-
retiva dos aparelhos de ar condicionado do Centro de Convenções de Natal. A Recorrida apresentou as devidas contrarrazões.
A Recorrente argumenta, em síntese, que a recorrida não apresentou o balanço patrimonial do último exercício social, bem
como, na proposta de preços, o apresentado se demonstraria inexequível, porém não juntou comprovação para sustentar.
Ambas licitantes fundamentaram os pedidos na Lei nº 8.666/93, sem observar que a licitação que estão participando é em uma
empresa estatal, cujas regras aplicadas são as disciplinadas pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC)[1], bem
como, as da Lei nº 13.303/2016.
O Pregoeiro desta empresa, em decisão monocrática, conheceu o Recurso e as respectivas Contrarrazões, por preencherem os
requisitos de tempestividade e no mérito, julgou improcedente o Recurso da recorrente "por não encontrar motivação para a
postulada revisão do respectivo ato administrativo, mantendo a decisão que habilitou a Empresa NORDESTE
REFRIGERAÇÃO EIRELI (...)".
É o relatório, passo a decidir.
O ordenamento jurídico pátrio estabelece que as estatais deverão obedecer às regras de licitação instituída pela Lei nº
13.303/2016[2], conforme se observa do art. 173, III, da Constituição da República, senão vejamos:
"Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em
lei.
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que

explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)" G.n.
É o que se vê do art. 28, da Lei nº 13.303/2016, in verbis:
"Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de economia mista,
inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respecti-
vo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais
bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30." G.n.
Os certames das promovidos pelas estatais deverão obedecer às regras definidas no edital, conforme se verifica no art. 31[3],
devendo estabelecer as regras de habilitação, na forma do art. 58[4], ambos da Lei nº 13.303/2016.
O art. 40[5], da Lei 13.303/2016, previu que cada estatal irá expedir regulamentos, atualizados, para adequação das regras a sua
realidade.
Deste modo, restou consolidada a regra que é permitido exigir no edital, conforme a complexidade e os riscos envolvidos na
contratação, para avaliar a capacidade econômica e financeira dos licitantes o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis
referentes ao último exercício social, exigíveis na forma da lei, comprovando índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente
(LC), e solvência geral (SG) superiores a 1 (um)[6].
No Edital do Pregão em discussão, foi exigido a apresentação do balanço patrimonial, notadamente no item 12.4.7, informan-
do que os documentos seriam os apresentados do último exercício social.
Em que se pese o último exercício social ser o de 2020, a elaboração do Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do
referido exercício ficou prorrogada para o último dia útil do mês de julho de 2021, considerando as dificuldades enfrentadas
pela pandemia da covid19.
É o que se vê da Instrução Normativa RFB nº 2.023, de 28 de abril de 2021, in verbis:
"Art. 1º O prazo final para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) previsto no art. 5º da Instrução Normativa RFB
nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, referente ao ano-calendário de 2020, fica prorrogado, em caráter excepcional, para o último
dia útil do mês de julho de 2021." G.n.
Não obstante a previsão do Código Civil em que o balanço patrimonial deverá ser deliberado nos quatro primeiros meses do
exercício social subsequente, nunca se previu, em nenhuma normativa, que o mundo estaria sendo vítima de uma situação
pandêmica, deste modo, importante atuar pautado na razoabilidade e na proporcionalidade, o que, de plano, já afasta o pedido
da recorrente neste quesito, considerando que é plausível o recebimento do Balanço Patrimonial do Exercício de 2019 até o dia
31 de julho de 2021.
O segundo ponto discutido no recurso é sobre a exequibilidade dos preços apresentados na proposta.
O art. 56 da Lei 13.303/2016, prevê que será promovida a verificação da proposta, desclassificando-se aqueles que apresentem
preços manifestamente inexequíveis.
No caso dos autos, o Pregoeiro atestou, inclusive chancelando neste momento quando julgou improcedente o recurso da
Recorrente que o preço é exequível, bem como a Recorrente não trouxe elementos que sustentassem a tese, motivo pelo qual,
por si só, a tese merece ser afastada.
Em face ao exposto, chancelo o julgamento do Pregoeiro, acrescentando-se a fundamentação acima, conhecendo o recurso e as
contrarrazões, por preencherem os requisitos de forma e tempestividade, e no mérito, julgo improcedente, mantendo-se a
decisão.
Na forma do art. 79, § 1º do Regulamento Interno de Licitação, Adjudico e Homologo a presente licitação para a empresa
NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.251.530/0001-14.
Natal, 05 de agosto de 2021.
(assinado eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Vice Presidente
Matrícula 219.196-2

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021
PROCESSO SEI Nº 12610006.000296/2021-70
PREÇOS REGISTRADOS
VIGÊNCIA: 02/08/2021 à 01/ 08/2022.
OBJETO:A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para eventual aquisição de material para divulgação (brindes),
para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme condições e quantitativos constantes no Termo de
Referência (Anexo I), do Edital.
AVISO AOS INTERESSADOS:
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR, no uso de suas
atribuições legais, torna público que a relação dos itens registrados pertinentes a quantidade para o fornecimento dos produtos,
constante deste registro de preço, encontram-se contidos na tabela abaixo:

NATAL/RN,02 DE AGOSTO DE 2021.
FRANCISCO FERNANDES DE BRITO
Presidente CPL/EMPROTUR

Matrícula 150.668-4

ANO 88                        EDIÇÃO Nº 14.992

  MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - CNPJ/MF nº 11.886.312/0001-60 

ITEM CÓDIGO  DISCRIMINAÇÃO UND QT 
VALOR 
UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$)  

10 - 

Máscaras com elás tico, camada dupla de tecido, (externa 50% algodão e 50% 
poliéster e interna 100 % algodão). Formato 10 cm de altura por 17 cm de 
largura, logomarca impresso em 4 cores, aplicação frente, alça 30 cm em 
elást ico. Máscara de tecido com estampa visi te Rio Grande do Norte. 
Máscara com tecido branco: aplicação de logomarca em 4 cores (4x0 cor). 

Unidade 10.000 1,2980 12.980,00 

VALOR TOTAL................................................................................................................................................. ... ... .... ... ... .... ... ... ....................... 12.980,00 
SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI – CNPJ/MF nº 27.616.844/0001-18 

4 - 

Viseira em Micofribra, Acabamento velcro. Cores : b ranca, verde, vermelha, 
azul e mostarda. Viseira com tecido branco:  apl icação de logomarca em 4 
cores (4x0 cor), Viseira com tecido de cor: aplicação de logomarca em 1 cor 
(1x0 cor). 

Unidade 500 4,48 22.400,00 

9 - 

PORTA CREDENCIAL MULTIUSO, Porta Credencial de Feira, 
es tru turado, com 3 bolsos.1 bolso transparente na frente para o nome, 1 bolso 
para celular e 1 bolso atrás para cartões e caneta Tecido/lona. Cores: verde, 
vermelha, azul, mostarda. Porta Credencial com tecido de cor: aplicação de 
logomarca em 1 cor (1x0 cor). 

Unidade 250 5,52 1.380,00 

VALOR TOTAL................................................................................................................................................. ... ... .... ... ... .... ... ... ....................... 23.780,00 
 MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI – CNPJ/MF nº 30.824.044/0001-05 

2 - 

ECOBAG, Sacola. 100% algodão:  140 g/m². Alças de 60 cm. 375 x 415 mm, 
Logomarca nas cores,  tamanho proporcional  ao objeto, conforme imagem. 
logomarca: nos 2 lados do item Sacola Ecobag com tecido branco: aplicação 
de logomarca em 4 cores (4x0 cor), Sacola Ecobag com tecido de cor:  
aplicação de logomarca em 1 cor (1x0 cor), Impressão dos dois lados. 

Unidade 10.000 3,25 32.500,00 

5 - 

CAMISA/BLUSA TÉRMICA COM PROTEÇÃO UV 50. Cores: b ranca, 
verde, vermelha, azul e mostarda. Camisa/blu sa com tecido branco: aplicação 
de logomarca em 4 cores (4x0 cor), Camisa/blusa com tecido de cor:  
aplicação de logomarca em 1 cor (1x0 cor). 

Unidade 1.000 24,00 24.000,00 

7 - 

CHAPÉU DE PALHA COM FORRO ESTAMPADO: Chapéu De Palha 
Estampad o Com Cordão Regulável,  Palha. Será personalizada, conforme 
modelo da ap resentação dos brindes. As cores estão na ap resentação. Chapéu 
com tecido branco: aplicação de logomarca em 4 cores (4x0 cor), Chspéu  
com tecido de cor: aplicação de logomarca em 1 cor (1x0 cor). 

Unidade 1.500 14,66 21.990,00 

12 - 
COPO RETRÁTIL: Copo retrát il de silicone,  Copo Retrátil  200ml:  Cores 
azul, verde, vermelha, rosa, amarelo e laranja. Aplicação de logomarca na 
tampa em 4 cores (4x0 cor). 

Unidade 3.000 9,46 28.380,00 

VALOR TOTAL................................................................................................................................................. ... ... .... ... ... .... ... ... ....................... 106.870,00 
VALOR TOTAL DO EXTRATO... ... ... .... ... ... .................................................................................................................................................. 143.630,00 
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