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Natal, 09 de agosto de 2021.

  

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

 
 

A Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A - EMPROTUR,  convida empresas
interessadas, a encaminhar cotação de preços para, a elaboração e montagem do quiosque, conforme
projeto definido pela Emprotur. O quiosque será instalado no Aeroporto de Natal, com o obje�vo de
promover os produtos e serviços turís�cos, difundir ideias ou informar o público em geral acerca do rico
patrimônio histórico-cultural, material e imaterial do Estado do Rio Grande do Norte. Os interessados
deverão encaminhar propostas de preços a par�r do dia 11  de agosto de 2021 até 16 de agosto de 2021,
junto a Setor de Compras Governamentais. O Termo de Referência e projeto poderão ser re�rados  por e-
mail: comprasgovernametnais.emprotur@gmail.com ou pelo site emprotur.setur.rn.gov.br na aba
transparência botão licitações e contratos.

 

Natal/RN, 09 de agosto de 2021
 
 

(assinado eletronicamente)
EMANUEL NAZARENO FRAGA

Subgerente de Contratos e Compras Governamentais
Matrículas: 196.129-2

 

Documento assinado eletronicamente por EMANUEL FRAGA, Subgerente de Contratos e Compras
Governamentais, em 09/08/2021, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 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 10684089
e o código CRC 5AF0F6BD.

Referência: Processo nº 12610021.001041/2021-36 SEI nº 10684089

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
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HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO
Pregão Eletrônico nº 005/2021-HGT - Processo nº 00610495.000001/2021-01
A Comissão Permanente de Licitação do HGT, no uso de suas atribuições legais
COMUNICA aos interessados, que foi acolhido o pedido de esclarecimento das
empresas RDICOM- RADIOLOGIA NA NUVEM e MOBILEMED, sobre o edital
e termo de referência do PE n° 005/2021 - HGT, recebido em 09/08/2021 para
análise da área técnica. Portanto, AVISA aos interessados que o presente certame
sofrerá ajustes no instrumento convocatório e novo aviso de licitação será publica-
do posteriormente, para remarcação do certame.
Natal, 09 de agosto de 2021.
San Hallison Pereira Cipriano
Pregoeiro.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN
HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA
Termo de Dispensa n° 45/2021 - Processo: 00610141.000242/2021-52.
O Processo abaixo relacionado, de interesse deste hospital, teve declarado sua
Dispensabilidade de licitação de acordo com Art.24, Inciso II, da Lei 8666/93.
Objeto: Contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva da geladeira
de cadáver, marca BRASINOX, tombo nº 7163.
Valor:  R$ 1.680,00 (Um mil seiscentos e oitenta reais).
Interessado: KITFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.
CNPJ: 08.154.636/0001-08 - Rua: Pte Mascarenhas, 369-quintas - Natal/RN.
A Diretora Geral do Hospital Dr. José Pedro Bezerra, usando das atribuições que
nos são conferidas em ato governamental, ublicado em DOE de n° 14864  de 16 de
fevereiro de 2021 do Exm° Governador do Estado do Rio Grande, do Norte e tendo
em vista o que consta o processo: 00610141.000242/2021-52,  reconhece a autor-
ização de dispensabilidade, o empenho e pagamento da despesa no valor  total R$
1.680,00 (Um mil seiscentos e oitenta reais), em sua atual redação, haja vista a invi-
abilidade  de competição em sua atual para a realização de licitação.
Natal, 09 de agosto de 2021.
Aline Patrícia dos Santos Bezerra
Diretora Geral/HJPB
Republicado por incorreção

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC
EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/21- PROCESSO: 00619968.000030/2021-26.
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN E A
EMPRESA SORT - SERVIÇOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a Contratação de Empresa
Especializada para Prestação de Serviços de Ortopedia, a ser realizado no Hospital
Deoclécio Marques de Lucena, em Parnamirim/RN  - 7ª região de Saúde, pelo
período de 06 (seis) meses, conforme descrição abaixo:
DO FUNDAMENTO LEGAL: A contratação direta por termo de inexigibilidade
publicado no D.O.E em 07/08/2021, objeto deste instrumento, é celebrada com base
na Chamada Pública nº 004/2021, sendo considerada apta a compor o Banco de
Prestadores da SESAP conforme Homologação, publicada no DOE nº 14.987, de 04
de agosto de 2021, amparado pelo Art. 25 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações -
Inexigibilidade de Licitação - Processo SEI 00619968.000030/2021-26.
DO VALOR: Ao presente instrumento é atribuído o valor total estimado de R$
2.820.840,00 (dois milhões, oitocentos e vinte mil, oitocentos e quarenta reais).
DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor esti-
mado de R$ 2.820.840,00 (dois milhões, oitocentos e vinte mil, oitocentos e
quarenta reais) serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim
classificados: Órgão: 24000 Secretaria de Estado da Saúde Pública. Unidade
Orçamentária: 24131 Fundo de Saúde do RN - FUSERN. Unidade Gestora: 240131
- Fundo Estadual de Saúde - FUSERN Programação:  10.302.2003.238201 -
Manutenção das Unidades Hospitalares. Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.50 - Serv.
Médico, internação Hospitalar, Odont. e Laboratorial. Fonte: 0.1.67 - Bloco de
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Sendo R$ 2.225.329,33 (dois mil-

hões, duzentos e vinte e cinco mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e três cen-
tavos) para 2021 e R$ 595.510,67 (quinhentos e noventa e cinco mil quinhentos e
dez reais e sessenta e sete centavos) para 2022
DO FISCAL: O servidor Kleidson Antônio de Araújo Bastos, matrícula 196.646-4,
ficará responsável pelo acompanhamento e gestão deste instrumento, nos termos da
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. A servidora Maria Odete de Medeiros
Suassuna, matrícula 98825-1, ficará responsável pelo acompanhamento e fiscaliza-
ção deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Na
ausência justificada do fiscal, o (a) Diretor (a) Administrativo (a) ou Geral, ou,
ainda, o gestor da unidade encontra-se autorizado a atestar as Notas Fiscais/Faturas,
devendo estar ciente da fiscalização da prestação de serviço.
DA VIGÊNCIA: Este Contrato terá validade a partir da data de sua assinatura,
eficácia com a publicação do extrato no DOE e vigência de 06 meses, de
09/08/2021 a 08/02/2022, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, se
de interesse da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Inciso
II do artigo 57 da Lei 8666/93, através de termos aditivos, mantidas as condições
que ensejam.
Natal, 09 de agosto de 2021
SIGNATÁRIOS: Cipriano Maia de Vasconcelos, pela Secretaria de Estado da
Saúde Pública do RN, e Ricardo Araújo, pela Contratada. 

Secretaria de Estado do Turismo

Empresa Potiguar de Promoção 
Turistica - EMPROTUR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2021
Assunto:  Contratação de campanha de marketing cooperado - E-HTL Viagens
PROCESSO: 12610022.000795/2021-69
CONTRATANTE: Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR -
CNPJ 10.202.792/0001-30.
CONTRATADA: E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA. - CNPJ nº
09.127.271/0001-87.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de empresa E-htl Viagens Online para execução de campanha de mar-
keting cooperativo, com enfoque em capacitação, social media, divulgação, portal
E-Htl, e-mail marketing, conforme detalhado no termo de referência de ID
9862116.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste
Contrato, o valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais ).
Quaisquer tributos, encargos, custos ou despesas, diretos ou indiretos, omitidos da
proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotados, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qual-
quer título, devendo o serviço ser executado sem ônus adicional à CON-
TRATANTE.
Caso haja equívoco no dimensionamento dos quantitativos da proposta, a CON-
TRATADA deverá arcar com o ônus decorrente, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente não seja satisfatório para o atendimento ao objeto do Pregão,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na Lei 13.303/2016 e art. 23 da
Instrução Normativa nº 02/2008-SLTI/MP).
Os preços constantes da proposta anexa a este Contrato são de exclusiva respons-
abilidade da CONTRATADA, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alter-
ação, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
A CONTRATADA é a única responsável pela cotação correta dos encargos trib-
utários na planilha de custos e formação de preços. Portanto, em caso de erro ou
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as
orientações a seguir:
cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante
toda a execução contratual;

cotação de percentual maior que o adequado: para atender as orientações dos
Acórdãos TCU nº 3.037/2009-Plenário, nº 1.696/2010-2ª Câmara, nº 1.442/2010-2ª
Câmara e nº 387/2010-2ª Câmara, o excesso será suprimido, unilateralmente, da
planilha e haverá glosa/dedução, quando do pagamento ou da repactuação, para fins
de total ressarcimento do débito.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A previsão de recursos orçamentários para a execução dos serviços durante o exer-
cício de 2021, na seguinte dotação orçamentária:
Projeto de atividade: 303001 - Campanhas de marketing do turismo do RNl;
Elemento de Despesa: 33.90.39.88 - Serviços de publicidade e propaganda
Fonte de Recursos: Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários do Tesouro
Estadual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1 - O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses a contar da data da sua
assinatura, podendo prorrogar a vigência, de acordo com os critérios de conveniên-
cia e oportunidade.
4.2 - A critério da CONTRATANTE e com a anuência da CONTRATADA, este
Contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante Termo
Aditivo, até o limite de 5 (cinco) anos, desde que comprovada a vantajosidade para
a Administração das condições e dos preços contratados.
CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
8.1 - A Gestão do contrato será realizada pela Gerência de Comunicação e
Marketing da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato a empre-
gada pública NAYARA CRISTINA SANTANA DA SILVA, Matrícula 219.044-3,
CPF: 071.642.994-20, e-mail: nayaracsturismo@gmail.com, conforme preconiza o
art. 199 e seguintes do REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CON-
TRATOS (RILC)  da
EMPROTUR:http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/setur/DOC/DOC000000000213227
.PDF
Natal, 09 de agosto de 2021.
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
MOLGA DE ARAÚJO DIAS FREIRE
E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.
CNPJ nº.  09.127.271/0001-87
FLAVIO GOMES LOURO
TESTEMUNHAS: HYVIRNG FERREIRA, LINDOLFO JONAS BORGES FER-
REIRA

Aviso nº 25/2021-EMPROTUR - SGER COMP GOV/EMPROTUR - INTERNA-
CIONAL/EMPROTUR - MARKETING/EMPROTUR - PRES
Natal, 09 de agosto de 2021.
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
A Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR,  convida empresas
interessadas, a encaminhar cotação de preços para, a elaboração e montagem do
quiosque, conforme projeto definido pela Emprotur. O quiosque será instalado no
Aeroporto de Natal, com o objetivo de promover os produtos e serviços turísticos,
difundir ideias ou informar o público em geral acerca do rico patrimônio histórico-
cultural, material e imaterial do Estado do Rio Grande do Norte. Os interessados
deverão encaminhar propostas de preços a partir do dia 11  de agosto de 2021 até
16 de agosto de 2021, junto a Setor de Compras Governamentais. O Termo de
Referência e projeto poderão ser retirados  por e-mail:
comprasgovernametnais.emprotur@gmail.com ou pelo site
emprotur.setur.rn.gov.br na aba transparência botão licitações e contratos.
Natal/RN, 09 de agosto de 2021
(assinado eletronicamente)
EMANUEL NAZARENO FRAGA
Subgerente de Contratos e Compras Governamentais
Matrículas: 196.129-2
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