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Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte-CAERN

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0007/2020 - MODO DE DISPUTA ABERTO ELETRÔNICO
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de GPS para UTRA, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação
nº 7568/2019 - GPS.
Aviso
A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e Contratos, torna público que
realizará em dia 06 de fevereiro de 2020, às 09:00 horas (horário local), licitação para o objeto acima especificado. O Edital
com as especificações e seus anexos encontrar-se-á à disposição dos interessados no site  www.comprasgovernamentais.gov.br/
e no Portal de Transparência da CAERN, através do endereço eletrônico https://transparencia.caern.com.br/, na aba "licitações",
a partir do dia 27 de janeiro de 2020, no horário das 07h30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, até às 09:00 horas do dia 06 de
fevereiro de 2020. Informações pelo telefone nº (84) 3232-4178 ou ainda no cpl@caern.com.br.
Natal/RN, 24 de janeiro de 2020.
Crizóstimo Felix de Lima Souza

Assessor de Licitações e Contratos

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0008/2020 - MODO DE DISPUTA ABERTO ELETRÔNICO
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente, conforme Termo de Referência e Ordem de
Licitação nº 7213/2019 - GSL.
Aviso
A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, através da Assessoria de Licitações e Contratos, torna público que
está reaprazando para o dia 06 de fevereiro de 2020, às 09:00 horas (horário local), licitação para o objeto acima especificado.
O Edital com as especificações e seus anexos encontrar-se-á à disposição dos interessados no site  www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/ e no Portal de Transparência da CAERN, através do endereço eletrônico https://transparencia.caern.com.br/, na aba
"licitações", a partir do dia 27 de janeiro de 2020, no horário das 07h30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, até às 09:00 horas
do dia 06 de fevereiro de 2020. Informações pelo telefone nº (84) 3232-4178 ou ainda no cpl@caern.com.br.
Natal/RN, 24 de janeiro de 2020.
Crizóstimo Félix de Lima Souza

Assessor de Licitações e Contratos

Secretaria de Estado da Saúde Pública
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 
Concorrência Pública Nacional nº 001/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Estadual de Saúde - CPL/SESAP vem, através deste, tornar Público a real-
ização de certame licitatório na modalidade Concorrência Pública, tipo menor preço por lote.
O presente instrumento tem por objeto a contratação de serviços médicos, em escalas de plantões presenciais, de caráter inin-
terrupto, na especialidade de Traumato Ortopedia para suprir as necessidades dos hospitais públicos localizados no Estado do
RN, pelo período de 12 meses, conforme especificação e quantitativo estimado nos quadros que descrevem os LOTES.
A presente Concorrência realizar-se-á às 10h00(Horário de Brasília), do dia 04 de Março de 2020, na sala de licitações com
endereço à Avenida Deodoro da Fonseca, 730 - 10º andar - Centro, Natal/RN, e será regida pela Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como pelas condições contidas no instrumento convocatório. 
O Edital encontra-se à disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação da SESAP e no site www.compras.rn.gov.br,
informações na CPL/SESAP - Fone (84) 3232-2671, no horário das 08h00 às 14h00 horas de segunda à sexta-feira. 
Natal, 24 de Janeiro de 2020
CARLA JULIANA GOMES DE SOUZA-CPL-SESAP/RN.
Presidente da CPL/SESAP

SESAP-CPL
ADENDO N° 01 - CHAMA PÚBLICA 001/2020
Aviso
A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Estado da Saúde Pública no uso de suas atribuições legais torna públi-
co o ADENDO referente a CHAMADA PÚBLICA 001/2020:
Sobre o ITEM 6.1 do Edital (Da inscrição)
ONDE SE LÊ:  A documentação de credenciamento deverá ser enviada em versão digital 
LEIA-SE: A documentação de credenciamento deverá ser enviada em versão digital compactada.
Sobre os anexos do Edital
Foram acrescentados alguns anexos complementares ao Edital, quais sejam, as fichas e formulários de cadastramento. 
Os mesmos já se encontram presentes no processo 00610522.000058/2019-11 e irão auxiliar no credenciamento das empresas.
CARLA JULIANA GOMES DE SOUZA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CPL/SESAP/RN

Secretaria de Estado do Turismo

Extrato do Contrato nº 05/2020
Processo nº: 02410015.007254/2019-11
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR.
Contratada: ESPAÇO CULTURAL CASA DA RIBEIRA - CASA DA RIBEIRA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano Museológico e Expográfico do Complexo Cultural
Rampa, bem como o desenho e respectivo enquadramento em Leis de Incentivo à Cultura, nas esferas federal e estadual para
Centro Cultural Rampa, conforme termo de referência ID 4319831.
Vigência: de 06(seis) meses iniciando-se a partir da data da assinatura, eficácia com a publicação do extrato no DOE.
Valor: R$ 126.900,00 (cento e vinte seis mil e novecentos reais).
Dotação Orçamentária: Os recursos para a presente contratação correão por conta do orçamento de 2019 na seguinte dotação
orçamentária; Unidade Gestora 280001 - Secretaria do Turismo, Gestão 00001 - Gestão Tesouro, Unidade Orçamentária 28101
- Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, Classificação Funcional Programática 23.695.0015.1613, Subação 161301 -
Elaboração de Estudos, Projetos e Pesquisas, Fonte de recurso 0. 1.00.000000 - Recursos Ordinários, Natureza de despesa
33.90.35.05 - Assessoria e Consultoria para Obras e Instalações Local/data: Natal/RN, 24 de janeiro de 2020.
Assinaturas: LEANDRO CARLOS PRUDÊNCIO - Secretário da SETUR e CARLOS HENRIQUE LISBOA - FONTES
ESPAÇO CULTURAL CASA DA RIBEIRA - CASA DA RIBEIRA. 
Testemunhas: CAMILA BORGES DA SILVEIRA MARTINS DUARTE - CPF:096.287.454-09
THIAGO MEDEIROS DA SILVA - CPF:082.322.904-12

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº1/2020
FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões relacionadas a esta Inexigibilidade, não
resolvidas pelos meios administrativos.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano Museológico e Expográfico do Complexo Cultural
Rampa, bem como o desenho e respectivo enquadramento em Leis de Incentivo à Cultura, nas esferas federal e estadual para
Centro Cultural Rampa, conforme termo de referência ID4319831.

JUSTIFICATIVA:
A atividade turística nos últimos anos tem sido de extrema importância para o desenvolvimento e sustentabilidade da economia
mundial. O turismo detém hoje grande parte do PIB de muitos países que têm melhorado suas condições econômicas e sociais
em decorrência do avanço que o setor tem proporcionado. O Rio Grande do Norte possui grandes potencialidades turísticas e
econômicas, apresentando nítidas vantagens competitivas para o seu desenvolvimento. A inclusão de suas atividades, princi-
palmente o turismo nos mercados nacional e internacional é facilitada pela localização geográfica estratégica.
No que diz respeito ao desenvolvimento regional é nítida a importância econômica que o turismo assume como gerador de
renda, trabalho e receita no Estado, constituindo o segmento econômico que mais emprega no Rio Grande do Norte, cerca de
120 mil postos atualmente, e ainda possuindo mais de 50 atividades atreladas, direta ou indiretamente, com enorme potencial e
perspectiva de incremento, face às peculiaridades do seu produto, que o privilegia frente aos polos turísticos concorrentes, con-
forme diretrizes e ações estratégicas elaboradas no Plano Estratégico e Marketing Turístico do RN.
O que se percebe no mercado turístico é a permanente busca de novos produtos pelos consumidores o que tem provocado
mudanças nas estratégias de planejamento, gestão e promoção do turismo, privilegiando a oferta segmentada de produtos turís-
ticos. Este novo comportamento de compra tem exigido cada vez mais a criação e oferta de produtos direcionados para deman-
das específicas, visando oferecer diferentes experiências para os visitantes.
A mudança no comportamento do turista nos últimos anos e, com isso, tem provocado novas motivações de viagens e expecta-
tivas que precisam ser atendidas. No mundo globalizado atual, onde se diferenciar adquire importância a cada dia, os turistas
buscam vivenciar roteiros turísticos diferenciados em consonância com suas necessidades, desejos e preferências. Assim, a
SETUR e EMPROTUR, ciente dessas tendências de consumo como oportunidades de valorizar a diversidade e as particulari-
dades do setor, realizam suas ações de fomento ao turismo com base na segmentação da atividade como estratégia para estru-
turação e comercialização de destinos e roteiros turísticos.
Nesse contexto, o Centro Cultural da Rampa tem grande reflexo concernente à diversificação e a qualidade dos atrativos turís-
ticos, por proporcionar dinamismo econômico ao setor, com repercussões favoráveis para Estado, além do "Sol e Mar" e dos
outros segmentos turísticos (religioso, de aventura, negócios, entre outros), como forma de oferta um equipamento diferencia-
do. Constitui assim fomento ao turismo histórico-cultural, gerando consequências positivas ao RN e demonstrando a abrangên-
cia de cenários que o Estado oferece aos turistas.
Assim, o Centro Cultural da Rampa tem como objetivos resgatar a memória da aeronáutica da cidade de Natal e homenagear a
memória dos heróis que atravessaram o Atlântico, nos primórdios da aviação. O sítio a ser trabalhado possui uma área de
11.431,50m2, localiza-se na Rua Coronel Flamínio, bairro de Santos Reis, zona leste de Natal, às margens do rio Potengi.
Este Termo de Referência tem o objetivo de identificar e definir claramente os trabalhos que deverão ser apresentados à SETUR,
no que concerne à elaboração de projeto museológico e expográfico para o Centro Cultural Rampa. Visa também orientar e uni-
formizar as informações e as formas de apresentação dos trabalhos técnicos, de modo a garantir que os envolvidos (consultores
e supervisores do contrato) sejam norteados pelas normas técnicas brasileiras específicas, conjunto de leis em vigor no país
aplicáveis ao tema. As ações planejadas são imprescindíveis para o Centro Cultural Rampa.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Informamos que os recursos para custear as despesas do presente processo, no exercício orçamentário de 2019, no valor de R$
126.900,00 (cento e vinte seis mil e novecentos reais), tem atualmente a seguinte dotação orçamentária:
Unidade Gestora 280001 - Secretaria do Turismo
Gestão 00001 - Gestão Tesouro
Unidade Orçamentária 28101 - Secretaria de Estado do Turismo - SETUR
Classificação Funcional Programática 23.695.0015.1613
Subação 161301 - Elaboração de Estudos, Projetos e Pesquisas
Fonte de recurso 0. 1.00.000000 - Recursos Ordinários
Natureza de despesa33.90.35.05 - Assessoria e Consultoria para Obras e Instalações
VALOR GLOBAL: R$ 126.900,00 (cento e vinte e seis mil e novecentos).
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, inciso II, da Lei federal n.º 8.666, de 1993.
CONTRATANTE: Secretaria de Estado do Turismo - SETUR - CNPJ nº 01.278.765/0001-50
CONTRATADA: ESPAÇO CULTURAL CASA DA RIBEIRA - CASA DA RIBEIRA - CNPJ nº 04.729.359/0001-55.

Natal/RN, 21 de janeiro de 2020. LEANDRO CARLOS PRUDÊNCIO - Secretário Adjunto do Turismo

EXTRATO NONO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
Extrato de nono termo aditivo ao contrato nº 005/2012, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO -
SETUR, com a interveniência da FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO - FJA e a empresa CUNHA LANFERMANN ENGEN-
HARIA E URBANISMO LTDA - CNPJ nº 86.977.675/0001-00.
VIGÊNCIA: 20 de janeiro de 2020 a 20 de maio de 2020.
VALOR GLOBAL: R$ 2.005.200,00 (dois milhões e cinco mil e duzentos reais).
PROCESSO Nº 279328/2010-9 - SETUR.
OBJETO: Prorrogação de prazo contratual por mais 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua assinatura e publicação no
DOE. 
ESPÉCIE: Convênio registrado no SICONV sob o nº 740418/2010 celebrado em 24/06/2010 nos termos da Lei nº 8.666/93. 
VALIDADE: Após publicação no Diário Oficial do Estado/RN.
Natal, 20 de janeiro de 2020.
ANA MARIA DA COSTA CONTRATANTE - SETUR.
JOAQUIM CRISPINIANO NETO - FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO - FJA
INTERVENIENTE RODRIGO LOPES THEODÓZIO- CUNHA LANFERMANN - CONTRATADA

Empresa Potiguar de Promoção  Turistica - EMPROTUR

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2020
Processo Número: 12610014.000002/2020-20
Assunto: Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza.
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: Contratação de Empresa visando à aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para realização da manutenção pre-
dial e ainda auxiliando os servidores no Centro de Convenções de Natal.
JUSTIFICATIVA: A aquisição dos materiais de limpeza e higiene se justifica, visando manter a assepsia no ambiente, diante do
grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento da EMPROTUR, e
recebimento de clientes e realizações de eventos.
VALOR GLOBAL: R$ 48.481,60 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto de atividade: 298401- Manutenção e Funcionamento
Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 250- Recursos diretamente arrecadados
Valor: R$ 48.481,60 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta 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
consonância com o Regulamento Interno de Licitações - RILCOP.
CONTRATANTE: Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR - CNPJ 10.202.792/0001-30.
CONTRATADA: CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA - CNPJ 15.160.493/0001-02.
Natal/RN, 24 de janeiro de 2020.
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Vice-Presidente
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