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Aviso nº 17/2022-EMPROTUR - CPL/EMPROTUR - PRES

Natal, 05 de agosto de 2022.

  

Processo Licitatório nº 12610009.000722/2022-26.

Pregão Eletrônico nº 002/2022

Objeto:  A presente licitação tem por objeto aquisição de  materiais de informá�ca para atender as
necessidades da Emprotur,  por meio de Pregão Eletrônico - Tipo Menor Preço por item, conforme
condições, quan�dades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO I, do Edital.

 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

 

A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR, através de sua Assessoria de
Licitações, torna público que realizará no dia 23 de agosto de 2022, às 10:00h (horário de Brasília/DF), a
licitação para o objeto acima especificado (SEI nº 12610009.000722/2022-26). O Edital com as
especificações e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site da EMPROTUR, através
do link h�p://emprotur.setur.rn.gov.br/.pages/licitacoes-pregao-eletronico.php, e no Portal de Compras
do Governo Federal, através do link h�ps://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, UASG –
459124, Pregão Eletrônico nº 002/2022. Qualquer informação será prestada através do telefone: Fone
(84)3232-2476, no horário das 08h00 às 14h00, ou ainda no e-mail licitacao.emprotur@gmail.com.

 

Natal/RN, 05 de agosto de 2022.
 
 

(assinado eletronicamente)
FRANCISCO FERNANDES DE BRITO

Pregoeiro da EMPROTUR
Matrícula 150.668-4 

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FERNANDES DE BRITO, Pregoeiro, em
05/08/2022, às 12:21, 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 15774382
e o código CRC EEB607DB.

Referência: Processo nº 12610009.000722/2022-26 SEI nº 15774382
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Diário Oficial
RIO GRANDE DO NORTE

2506 DE AGOSTO DE 2022

itação da contratada (Id: 11376319) e na Informação de Adequação
Orçamentária (Id: 12587788) - Processo nº 00610096.001670/2021-95.
Com base no exposto, os valores do contrato e as distribuições anuais
passam a ser dispostas conforme tabela abaixo, e o valor total do contra-
to passará de R$ 8.965,31 para R$ 12.282,48 (doze mil, duzentos e oiten-
ta e dois Reais, e quarenta e oito centavos). As despesas decorrentes do
reajuste no valor de R$ 3.317,17 (três mil, trezentos e dezessete Reais, e
dezessete centavos), correspondentes ao período de 16/06/2021 a
15/06/2022, 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. Valor:
R$ 1.806,01 (um mil, oitocentos e seis Reais, e um centavo) 2021.
Natureza da Despesa: 3.3.9.0.92.39 - Outros Serv. Terceiros Pessoa
Jurídica Valor: R$ 1.511,16 (um mil, quinhentos e onze Reais, e dezes-
seis centavos) 2022. Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.79 - Serviços Apoio
Admin., Técnico e Operacional. Programática: 24131 10 302 2003
238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e
Hemoterapia. Fonte de Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários.
Fundamento Legal: Artigo 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93.
Natal/RN, 26 de julho de 2022.
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do
RN pela contratante e Elvandir de Almeida Biasoli pela contratada.

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 4º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2017 Processo: 00610096.001277/2022-82.
Modalidade: Certame Licitatório - Pregão Eletrônico 037/2017-
CPL/SESAP.
Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contato nº 130/2017.
Partes: Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN e a empresa 3A
LOCAÇÕES EIRELE.
OBJETO: Pactuar o reajuste dos preços ao 4º Termo Aditivo ao Contrato
nº 130/2017, no valor de R$ 12.444,51 (doze mil, quatrocentos e quarenta
e quatro Reais, e cinquenta e um centavos), correspondendo a 10,0610%
(dez vírgula, zero, seis, um, zero por cento), de acordo com o IPCA acu-
mulado no período de jan/2021 a dez/2021, conforme previsão contida na
cláusula sétima do contrato originário e no Art. 65 da Lei nº 8.666/93, em
sua atual redação, bem como na solicitação da contratada (Id: 15189609)
e na Informação de Adequação Orçamentária (Id: 15632507) - Processo
nº 00610096.001277/2022-82. Com base no exposto, o valor total do
contrato passa a ser de R$ 136.134,51 (cento e trinta e seis mil, cento e
trinta e quatro Reais, e cinquenta e um centavos). As despesas decor-
rentes do reajuste no valor de R$ 12.444,51 (doze mil, quatrocentos e
quarenta e quatro Reais, e cinquenta e um centavos), serão custeadas com
recursos orçamentários da contratante assim classificados: Órgão: 24000
- Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN - SESAP-RN. Unidade
Orçamentária: 24131 - Fundo Estadual de Saúde do RN - FES RN.
Unidade Gestora: 240131 - Fundo Estadual de Saúde do RN - FES RN.
Classificação Funcional Programática: 24131 10 302 2003 238301 -
Manutenção do Centro de Reabilitação Infantil e Adulto - CRI. Fonte de
Recursos: 0.1.67.000302 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Públicos de Saúde. Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.27 - Locação de
Veículos. Período: de 01/01/2022 a 31/12/2022.
Natal/RN, 29 de julho de 2022.
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do
RN pela contratante e Werneck Lima de Carvalho pela contratada

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 76/17.
PROCESSO SEI: 00610096.000990/2022-17.
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A
EMPRESA - SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP.                                    
OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação por um perío-
do de 12 (doze) meses do contrato original, em CARÁTER EXCEP-
CIONAL, conforme disposto no parágrafo 4º do inciso 2º do art. 57 da
Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR: Ao presente instrumento é atribuído valor total de R$ 43.516,00
(quarenta e três mil quinhentos e dezesseis reais), equivalente a 12 (doze)
parcelas mensais estimadas no valor de R$ 3.626,33 (três mil seiscentos
e vinte e seis reais e trinta e três centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução
deste contrato, no valor de R$ 43.516,00 (quarenta e três mil quinhentos
e dezesseis reais), serão custeadas no presente exercício com recursos
orçamentários da contratante assim classificados: 24131 10 122 0100
258401 - Manutenção e Funcionamento de Unidades Administrativas.
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e
Propaganda. Fonte: 0.1.00 - Recursos Ordinários.
Sendo R$ 18.131,69 (dezoito mil cento e trinta e um reais e sessenta e
nove centavos) referentes ao período de 01/08/2022 até 31/12/2022 e R$
25.384,31 (vinte e cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e
um centavos) referentes ao período de 01/01/2023 até 31/07/2022.
FORO: Este aditivo tem validade e vigência a partir de 01/08/2022 até
31/07/2023, eficácia com a publicação do Extrato no DOE, permanecen-
do em vigor as demais Cláusulas pactuadas e não alteradas. E para
firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e
contratado, é expedido o presente aditivo, que lido e achado conforme
são assinadas pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo iden-
tificadas, dele sendo extraídas as cópias necessárias à sua aprovação e
execução. Natal/RN, 28 de julho de 2022.
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do
RN pela contratante e Gilvan Araújo Lopes pela contratada.

EXTRATO DO  1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 6º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2017 Processo:
00610096.001276/2022-38.
Modalidade: Certame Licitatório - Pregão Eletrônico 020/2017, da
SEMAD/Natal, processo SESAP de adesão de nº 173950/2017 de
11/08/2017.
Instrumento: 6º Termo Aditivo ao Contato nº 124/2017.
Partes: Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN e a empresa 3A
LOCAÇÕES EIRELE.
OBJETO: Pactuar o reajuste dos preços ao 6º Termo Aditivo ao Contrato
nº 124/2017, no valor de R$ 4.126,16 (quatro mil, cento e vinte e seis
Reais, e dezesseis centavos), correspondendo a 10,7384% (dez vírgula,
sete, três, oito, quatro por cento), de acordo com o IPCA acumulado no
período de dez/2020 a nov/2021, conforme previsão contida no Art. 65
da Lei nº 8.666/93, em sua atual redação, bem como na solicitação da
contratada (Id: 15189511) e na Informação de Adequação Orçamentária
(Id: 15574246) - Processo nº 00610096.001276/2022-38. Com base no
exposto, o valor total do contrato passa a ser de R$ 42.550,16 (quarenta
e dois mil, quinhentos e cinquenta Reais, e dezesseis centavos). As despe-
sas decorrentes do reajuste no valor de R$ 4.126,16 (quatro mil, cento e
vinte e seis Reais, e dezesseis centavos), serão custeadas com recursos
orçamentários da contratante assim classificados: Órgão: 24000 -
Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESAP-RN. Unidade
Orçamentária: 24131 - Fundo Estadual de Saúde do RN - FESRN.
Unidade Gestora: 240131 - Fundo Estadual de Saúde do RN  FESRN.
Classificação Funcional Programática: 24132 10 122 0100 258401 -
Manutenção e Funcionamento de Unidades Administrativas. Fonte de
Recursos: 0.1.00 - Recursos Ordinários. Natureza da Despesa:
3.3.9.0.39.27 - Locação de Veículos. Período: dezembro/2021 a novem-
bro/2022.
Natal/RN, 29 de julho de 2022.
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do
RN pela contratante e Werneck Lima de Carvalho pela contratada

AVISO LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022
Objeto: O objetivo deste Termo de Referência é a Aquisição dos equipa-
mentos, explicitados na tabela abaixo, para a estruturação da
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF no esta-
do do Rio Grande do Norte com transferências recursos financeiros de
investimento do Ministério da Saúde, conforme Nota Informativa n°
14/2020-CGAFB/DAF/SCTIE/MS. A abertura das propostas será no dia
22/08/2022, às 09h00 e a sessão de disputa será no dia 22/08/2022 e terá
início às 10h00min, no site www.licitacoes-e.com.br. (Horário de
Brasília-DF). 
O Edital se encontra à disposição dos interessados no referido site com nº
de identificação: 950417 e no www.compras.rn.gov.br. Informações na
CPL/SESAP-e-mail-sesap.cpl@gmail.com - no horário das 8h. às 14h.
de segunda à sexta-feira. 
Natal/RN, 05 de agosto de 2022. 
Altamir Justino Victor 
PREGOEIRO - CPL-SESAP/RN.

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/17.
PROCESSO SEI: 0610096.000992/2022-06.
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A
EMPRESA - CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.
OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação por um perío-
do de 12 (doze) meses do contrato original, em CARÁTER EXCEP-
CIONAL, conforme disposto no parágrafo 4º do inciso 2º do art. 57 da
Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR: Ao presente instrumento é atribuído valor total de R$
466.800,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais), equiv-
alentes a 12 (doze) parcelas mensais estimadas no valor de R$ 38.900,00
(trinta e oito mil e novecentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes da execução
deste contrato, no valor de R$ 466.800,00 (quatrocentos e sessenta e seis
mil e oitocentos reais), serão custeadas com recursos orçamentários da
contratante assim classificados: 24131 10 302 2003 238701 -
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU). Natureza da
Despesa: 3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação. Fonte: 0.1.00 -
Recursos Ordinários. Sendo R$ 194.500,00 (cento e noventa e quatro mil
e quinhentos reais), referentes ao período de 01/08/2022 até 31/12/2022
e R$ 272.300,00 (duzentos e setenta e dois mil e trezentos reais), refer-
entes ao período 01/01/2023 até 31/07/2023.
VALIDADE E VIGÊNCIA: Este Aditivo tem validade e vigência de
01/08/2022 até 31/07/2023, eficácia com a publicação do extrato no
DOE, permanecendo em vigor as demais Cláusulas anteriormente pactu-
adas e não alteradas. E, para firmeza e validade, e como prova de assim
haverem entre si ajustado e contatado, é expedido o presente Aditivo, que
lido e achado conforme, é assinado pelos contratantes e pelas teste-
munhas abaixo identificadas, que a tudo estiveram presentes, dele sendo
extraídas cópias necessárias a sua execução.
Natal/RN, 28 de julho de 2022.
Cipriano Maia de Vasconcelos Secretário de Estado da Saúde Pública do
RN pela contratante e  Wbiranilton Linhares de Araújo pela contratada.

HOSPITAL GERAL DR. JOÃO MACHADO
Processo nº 00611103.000029/2021-60
Resultado do Julgamento PE 10/2022

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico teve por objeto aquisição de
colchões hospitalares e acessórios para o setor de hotelaria do Hospital
Geral Dr. João Machado/RN, para consumo por um período de 12 (doze)
meses.
Comunica aos interessados que o pregão 10/2022 foi FRACASSADO.
Natal-RN, 05 de agosto de 2022.
Lívia Cristina Siqueira Garcia 
Pregoeira-CPL/HG

AVISO LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022
Objeto: Aquisição de Seladoras para farmácia hospitalar e
Subcoordenadoria de Assistência Farmacêutica, na modalidade Pregão
eletrônico por Registro de Preços, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento. A abertura das propostas será
no dia 19/08/2022, às 09h e a sessão de disputa será no dia 19/08/2022 e
terá início às 10h, no site www.licitacoes-e.com.br.
(Horário de Brasília-DF). 

O Edital se encontra à disposição dos interessados no referido site com nº
de identificação: 954615 no www.compras.rn.gov.br. Informações na
CPL/SESAP-e-mail-sesap.cpl@gmail.com - no horário das 08h às 14h
de segunda à sexta-feira. 
Natal/RN, 05 de agosto de 2022. 
José Nilton Moreira Júnior 
PREGOEIRO - CPL-SESAP/RN.

Secretaria de Estado do Turismo

Empresa Potiguar 

de Promoção Turistica - EMPROTUR

Aviso nº 17/2022-EMPROTUR - CPL/EMPROTUR - PRES
Natal, 05 de agosto de 2022.  
Processo Licitatório nº 12610009.000722/2022-26.
Pregão Eletrônico nº 002/2022
Objeto:  A presente licitação tem por objeto aquisição de  materiais de
informática para atender as necessidades da Emprotur,  por meio de
Pregão Eletrônico - Tipo Menor Preço por item, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO
I, do edital. 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A -
EMPROTUR, através de sua Assessoria de Licitações, torna público que
realizará no dia 23 de agosto de 2022, às 10:00h (horário de Brasília/DF),
a licitação para o objeto acima especificado (SEI nº
12610009.000722/2022-26). O Edital com as especificações e seus anex-
os encontram-se à disposição dos interessados no site da EMPROTUR,
através do link http://emprotur.setur.rn.gov.br/.pages/licitacoes-pregao-
eletronico.php, e no Portal de Compras do Governo Federal, através do
link https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, UASG -
459124, Pregão Eletrônico nº 002/2022. Qualquer informação será
prestada através do telefone: Fone (84)3232-2476, no horário das 08h00
às 14h00, ou ainda no e-mail licitacao.emprotur@gmail.com. 
Natal/RN, 05 de agosto de 2022.
(assinado eletronicamente)

FRANCISCO FERNANDES DE BRITO
Pregoeiro da EMPROTUR
Matrícula 150.668-4

Aviso nº 18/2022-EMPROTUR - CPL/EMPROTUR - PRES
Natal, 05 de agosto de 2022.  
Processo Licitatório nº 12610006.003355/2021-61.
Pregão Eletrônico nº 003/2022
Objeto:  A presente licitação tem por objeto contratação de empresa para
prestação de serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA do sistema de
detecção e alarme de incêndio do Pavilhão Morton do Centro de
Convenções de Natal/RN, com substituição das peças defeituosas ou
danificadas, conforme especificações constantes no Termo de
Referência, ANEXO I, do Edital. 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A -
EMPROTUR, através de sua Assessoria de Licitações, torna público que
realizará no dia 19 de agosto de 2022, às 10:00h (horário de Brasília/DF),
a licitação para o objeto acima especificado (SEI nº
12610006.003355/2021-61). O Edital com as especificações e seus anex-
os encontram-se à disposição dos interessados no site da EMPROTUR,
através do link http://emprotur.setur.rn.gov.br/.pages/licitacoes-pregao-
eletronico.php, e no Portal de Compras do Governo Federal, através do
link https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, UASG -
459124, Pregão Eletrônico nº 003/2022. Qualquer informação será
prestada através do telefone: Fone (84)3232-2476, no horário das 08h00
às 14h00, ou ainda no e-mail licitacao.emprotur@gmail.com.
Natal/RN, 05 de agosto de 2022.  
(assinado eletronicamente)
FRANCISCO FERNANDES DE BRITO
Pregoeiro da EMPROTUR
Matrícula 150.668-4 

ANO 89                        EDIÇÃO Nº 15.238

LICITACAO
Realce
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