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** LEI Nº 10.977, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre a implementação da Campanha "Sinal
Vermelho para a Violência Doméstica", no âmbito do
Estado do Rio Grande do Norte.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE:  FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1º  Fica implementada a Campanha "Sinal Vermelho para a
Violência Doméstica" no âmbito deste Estado, de modo que, para sua concretiza-
ção, serão realizadas pelo Poder Público ações em conjunto com o Conselho
Regional de Farmácia (CRF), farmácias, drogarias e a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Natal (CDL).

Art. 2º  A Campanha "Sinal Vermelho para a Violência Doméstica"
torna-se permanente na política de combate à violência contra a mulher, no âmbito
deste Estado.

Art. 3º  As ações a serem desenvolvidas pelo Poder Público em
parceria com a iniciativa privada contemplam uma ampla divulgação da campanha
nos meios de comunicação, o oferecimento de canais de atendimento eletrônico 24
(vinte e quatro) horas e a identificação dos estabelecimentos aderentes à campanha,
por meio da afixação de cartazes.

Art. 4º  A campanha de que trata esta Lei oferecerá um canal silen-
cioso, para que as mulheres se identifiquem em todos os estabelecimentos comer-
ciais do Estado que aderirem a ela.

§ 1º  As mulheres sinalizarão a situação de violência com um "X"
vermelho na palma da mão.

§ 2º  Os estabelecimentos comerciais que aderirem à campanha dev-
erão, nesse caso, entrar em contato com a Secretaria de Estado da Segurança
Pública e da Defesa Social, por meio do "190".

§ 3º  Os funcionários dos referidos estabelecimentos não serão con-
duzidos à delegacia ou chamados a testemunhar, observada a legislação processual
vigente.

Art. 5º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 31 de agosto
de 2021, 200º da Independência e 133º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Julia de Paiva Sousa Arruda Câmara
Francisco Canindé de Araújo Silva

* Republicada por incorreção.
* Por equívoco, a presente Lei Ordinária foi publicada no Diário Oficial do Estado,
edição de 1º de setembro de 2021, com o número 10.177, de 31.08.2021.

** LEI Nº 10.978, DE  31 DE AGOSTO DE 2021.

Institui, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, o
"Programa Tempo de Prevenir", para apoio à transfor-
mação social das comunidades por meio da descon-
strução do machismo estrutural, da exposição da Lei
Maria da Penha e da organização de projetos sociais
para mulheres em situação de risco e de violência, e dá
outras providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE  Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica instituído, no âmbito do Estado do Rio Grande do
Norte, o "Programa Tempo de Prevenir", para apoio à transformação social das
comunidades por meio da desconstrução do machismo estrutural, da exposição da

Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006) e da organi-
zação de projetos sociais para mulheres em situação de risco e de violência.

Art. 2º  O "Programa Tempo de Prevenir" tem como objetivo prin-
cipal a educação da população sobre a desconstrução das desigualdades e o com-
bate às discriminações de gênero, para prevenção dos casos de violência contra a
mulher.

Parágrafo único.  Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência
contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano
moral ou econômico, ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na
esfera pública como na esfera privada:

I - ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qual-
quer relação interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não
a sua residência, incluindo-se, entre outras formas, o estupro, maus-tratos e abuso
sexual;

II - ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa,
incluindo, entre outras formas, o estupro, o abuso sexual, a tortura, o tráfico de mul-
heres, a prostituição forçada, o sequestro e o assédio sexual no local de trabalho,
bem como em instituições educacionais, serviços de saúde ou qualquer outro local;

III - perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer
que ocorra.

Art. 3º  O "Programa Tempo de Prevenir" tem como objetivos
específicos:

I - promover o ensino, a conscientização e o acompanhamento das
comunidades, por meio de reflexão prévia sobre a violência contra a mulher;

II - sensibilizar a população sobre a cultura de violência contra a
mulher, para desconstrução do machismo estrutural e transformação social das
comunidades;

III - estimular a modificação dos padrões sociais e culturais de con-
duta de homens e mulheres, a fim de combater preconceitos e costumes e todas as
outras práticas baseadas na premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer
dos gêneros ou nos papéis estereotipados para o homem e a mulher, que legitimem
ou exacerbem a violência contra a mulher;

IV - favorecer a construção de alternativas à violência para a res-
olução de problemas e conflitos familiares;

V - proporcionar a organização de projetos sociais de recuperação,
treinamento e geração de renda para mulheres em situação de risco e de violência,
que lhes permitam a inserção no mercado de trabalho e a participação plena na vida
pública, privada e social;

VI - promover a integração entre os Municípios, a Secretaria de
Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte -
SESED/RN, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte - DPE/RN, o
Ministério Público do Rio Grande do Norte - MPRN, o Poder Judiciário do Estado
do Rio Grande do Norte e a sociedade civil organizada, para viabilizar as ações
deste Programa, visando o enfrentamento à violência contra a mulher.

Art. 4º  O "Programa Tempo de Prevenir" tem como diretrizes:

I - a educação das comunidades sobre a violência doméstica e famil-
iar contra a mulher, tendo como parâmetro a Lei Maria da Penha (Lei Federal nº
11.340, de 07 de agosto de 2006);

II -  a transformação e o rompimento com a cultura de violência con-
tra a mulher, em todas as suas formas e intensidades de manifestação;

III - a desconstrução do machismo estrutural;

IV - o combate à violência contra a mulher, com ênfase na sua pre-
venção;

V - a participação das instituições públicas e privadas e da sociedade
civil, para conscientização da população sobre os problemas da violência contra a

mulher, as políticas de prevenção, punição, reparação e erradicação, e os recursos
jurídicos relacionados.

Art. 5º  O "Programa Tempo de Prevenir" será realizado por meio
de:

I - palestras e trabalhos educativos, promovidos por profissional
habilitado;

II - grupos reflexivos, de cunho preventivo, interventivo ou propos-
itivo, promovidos por profissional habilitado;

III - orientação psicológica e de assistência social.

Art. 6º  O "Programa Tempo de Prevenir" será anualmente elabora-
do, executado e reavaliado e terá metodologia e duração definidos por equipe téc-
nica multidisciplinar, composta por profissionais psicólogos, assistentes sociais e
especialistas no tema, indicados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e
da Defesa Social do Rio Grande do Norte - SESED/RN, pela Defensoria Pública do
Estado do Rio Grande do Norte - DPE/RN, pelo Ministério Público do Rio Grande
do Norte - MPRN, pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e pela
sociedade civil organizada.

Parágrafo único. Os Municípios participarão da elaboração do
Programa por meio de suas Secretarias Municipais correlatas.

Art. 7º  O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 8º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 31 de agosto
de 2021, 200º da Independência e 133º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Julia de Paiva Sousa Arruda Câmara

* Republicada por incorreção.
* Por equívoco, a presente Lei Ordinária foi publicada no Diário Oficial do Estado,
edição de 1º de setembro de 2021, com o número 10.178, de 31.08.2021.

** LEI Nº 10.979, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre a criação de banco de dados sobre violência
praticada contra a juventude negra, mulheres, LGBT e
moradores de comunidades pobres e dá outras providên-
cias.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE: FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1º  Fica criado, nos termos desta Lei, o banco de dados sobre
juventude e violência no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de estu-
dar o perfil das camadas e dos grupos sociais mais vulneráveis à violência.

Art. 2º Para o efetivo cumprimento destas disposições legais, o
Poder Executivo deverá:

I - definir Grupo de Trabalho que será responsável pela concepção e
administração do banco de dados;

II - definir metodologia uniforme e padronizada para lidar com a
coleta e estimativa de  dados sobre juventude e violência no Estado;

III - determinar a abordagem dos temas etnia, gênero e orientação
sexual, observando  sempre as informações sobre as condições socioeconômicas, no
intuito de estudar a violência nas diversas camadas sociais;

IV - determinar a unificação dos dados sobre a violência contra a
juventude;

V - elaborar formas de detalhar o perfil dos(as) jovens vítimas de
violência no Estado do Rio Grande do Norte.

§ 1º O grupo de trabalho de que trata o inciso I deste artigo, deverá
apresentar relatórios anuais com sugestões de políticas públicas e intervenções que
possam trazer resultado útil ao  combate à violência contra a juventude.

§ 2º O relatório anual deverá ser público e amplamente divulgado,
inclusive acerca das eventuais propostas de políticas de intervenção levadas ao con-
hecimento do Poder Executivo.

PODER EXECUTIVO

Edição de hoje, 30 páginas,
encerrada às 21h05
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Secretaria de Estado do Trabalho,
da Habitação e da Assistência Social

Companhia Estadual de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano - CEHAB

AVISO DE LICITAÇÃO PRESENCIAL - TÉCNICA E PREÇO Nº 002/2021 
PROCESSO Nº 12510008.002267/2021-88
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO
URBANO (CEHAB), por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, desig-
nado na Portaria nº nº 074/2019 - PR/CEHAB, de 05 de junho de 2019, no uso de
suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará
licitação na modalidade LICITAÇÃO PRESENCIAL-TÉCNICA E PREÇO Nº
002/2021, sendo para efeito de julgamento do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
tendo por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO CONJUNTO VIDA NOVA, NO BAIRRO
BOM PASTOR, ZONA OESTE DE NATAL, BEM COMO DE UNIDADES
CONSTRUÍDAS EM ÁREA DENOMINADA "JARDIM PROGRESSO", DE
PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO, ENCRAVADA NO BAIRRO
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, ZONA NORTE DE NATAL, con-
forme especificações e quantitativos constantes neste EDITAL e em seus anexos,
que ocorrerá no dia 09 de novenbro de 2021, às 10:00 horas. O Edital está à dis-
posição dos interessados, na Sede da CEHAB Av. Senador Salgado Filho, Centro
Administrativo do Estado - Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59064-901, no
horário das 08:00 às l4:00 horas de Segunda a Sexta-feira, exceto feriados, poden-
do ser solicitado através do email; cpl.cehab@gmail.com, informando na hora da
solicitação os dados da empresa: RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, TELE-
FONE e NOME DO RESPONSÁVEL.
Natal/RN, 01 de setembro de 2021. 
SONIA MARIA HOLANDA MELO - PRESIDENTE DA CPL-CEHAB

Secretaria de Estado da Agricultura,
da Pecuária e da Pesca - SAPE 

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 02/2021. PROCESSO
SEI nº 00710029.004702/2021-52. CEDENTE: A SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA DA PECUÁRIA DA PESCA - SAPE/RN, O INSTITUTO DE
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE -
IDIARN, E O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, ATRAVÉS DE SUA
PREFEITURA MUNICIPAL - PMAB, resolve celebrar o termo de Cooperação
Técnica objetivando a execução de ações relacionadas à defesa agropecuária no
Município de Afonso Bezerra, inclusive emissão de Guia De Trânsito Animal -
GTA, no Estado Do Rio Grande Do Norte. O prazo de vigência do presente ACOR-
DO será de até 31/12/2024, iniciando-se na data da sua assinatura, podendo ser
prorrogado mediante Termo Aditivo. Natal/RN, em 31 de agosto de 2021. ASSI-
NATURAS: GUILHERME MORAES SALDANHA, Secretário de Estado de
Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/RN,  MÁRIO VICTOR FREIRE
MANSO, Diretor Geral do IDIARN e JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO,
Prefeito de Afonso Bezerra/RN. TESTEMUNHAS: Aliny Cássia Saturnino
Bezerra, CPF Nº 063.994.374-82 e Antônio Carlos Magalhães Alves, CPF Nº
188.382.354-49.

Centrais de Abastecimento
do Rio Grande do Norte-CEASA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 02/2021 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 03110004.001710/2021-64
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 005/2021 
ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO
GRANDE DO NORTE S/A - CEASA/RN 
FORNECEDOR REGISTRADO: RCP COMÉRCIO DE E. EIRELI-EPP, INSCRI-
TA NO CNPJ/MF SOB O Nº 28.031.958/0001-69 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de higiene,
limpeza, descartáveis e cozinha para suprir as necessidades da CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A - CEASA/RN.
DO VALOR ESTIMATIVO TOTAL: R$55.951,00 (cinquenta e cinco mil novecen-
tos e cinquenta e um reais)
DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente ata de registro
de preços terá a validade de até 01 (um) ano a contar da data de sua assinatura, de
02/09/2021 a 01/09/2022. 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 13.303/2016 e
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CEASA/RN. 
Natal/RN, 01 de setembro de 2021.
Pela CEASA/RN: Flávio Morais, Diretor Presidente e Aqueus Eliaquim Almeida
De Macedo, Diretor Financeiro. Pela CONTRATADA: José Reinaldo Coelho
Peixoto Filho - Representante legal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 03/2021 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 03110004.001710/2021-64
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 005/2021 
ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO
GRANDE DO NORTE S/A - CEASA/RN 
FORNECEDOR REGISTRADO: JOAQUIM F NETO EIRELI, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 40.783.060/0001-42OBJETO: Registro de Preços para eventual
aquisição de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e cozinha para suprir as
necessidades da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO
NORTE S/A - CEASA/RN.
DO VALOR ESTIMATIVO TOTAL: R$146.135,28 (cento e quarenta e seis mil
cento e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).
DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente ata de registro
de preços terá a validade de até 01 (um) ano a contar da data de sua assinatura, de
02/09/2021 a 01/09/2022. 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 13.303/2016 e
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CEASA/RN. 
Natal/RN, 01 de setembro de 2021.
Pela CEASA/RN: Flávio Morais, Diretor Presidente e Aqueus Eliaquim Almeida
De Macedo, Diretor Financeiro. Pela CONTRATADA: JOAQUIM FERNANDES
NETO- Representante legal.

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e da Defesa Social

PROCESSO Nº: 01510304.000093/2020-21
CONTRATO Nº: 061/2021-SESED
PARTES: Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social-SESED e a empresa
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS-CBC
OBJETO: Aquisição de Munição tipo operacional, objetivando o reaparelhamento
de estoque da Seção de Suprimento e Manutenção de Material Bélico -
SSMMB/Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar, a ser distribuída às
unidades da PM/RN, assim como a necessidade atual de reposição de munições des-
tinadas à CIOPAER, constante no Projeto nº 53-SESED/RN
DOTAÇÃO: PROJETO/ATIVIDADE: 21 - 06 - 181 - 1003 - 1384 - 138401 - 4.131
- 33.90.30 - Subelemento: 05 Material bélico e Munições
VALOR: R$ 1.041.220,00 (hum milhão, quarenta e um mil e duzentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: Tem início na data da sua assinatura, com encerramento em 31 de
dezembro de 2021
LOCAL E DATA: Natal/RN, 01 de setembro de 2021
ASSINATURA DAS PARTES: OSMIR DE OLIVEIRA MONTE, Secretário
Adjunto da Segurança Pública e da Defesa Social CONTRATANTE) e JOAO CAR-
LOS SANCHEZ DE OLIVEIRA JUNIOR, Representante Legal da CBC (CON-
TRATADA)
TESTEMUNHAS: Antônio Márcio Monte Barreto e Wilson Luiz Ribeiro

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL -
SESED/RN.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021. PROCESSO nº
01510304.000094/2020-76, TIPO: MENOR PREÇO, POR LOTE. A SESED,
através de sua Pregoeira, comunica aos interessados que realizará licitação na
modalidade acima, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO
DESKTOP, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO
COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR/RN, conforme faculta o inciso I, do
Art. 15, do Decreto Estadual nº 20.103/2007, de acordo com as disposições con-
stantes do Termo de Referência (Anexo I) e da Minuta do Contrato (Anexo II),
partes integrantes do Edital. Este se encontra à disposição dos interessados, na inter-
net, no site: www.licitacoes-e.com.br sob o nº 893581. DATA DA SESSÃO:
21/09/2021, HORÁRIO (Brasília/DF): às 10:00 horas, LOCAL: www.licitacoes-
e.com.br. Qualquer informação será prestada pela CPL/SESED, com endereço na
Rua Carlos Chagas, 3466-A, Candelária, Natal/RN, Fone(84) 3232-7118, no
horário das 08 às 17h ou pelo email: cplsesed@gmail.com.
Natal/RN, 01 de setembro de 2021.
Maretânea Medeiros de Araújo
Pregoeira da SESED.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO SEI N°  00510027.002243/2020-12
Nº DO CERTAME NO LICITAÇÕES-E: 889070
PE Nº 31/2021: AQUISIÇÃO DE  SWITCHES CONCENTRADORES E COM-
PONENTES  -  A Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social - SESED/RN,
através de sua Pregoeira, designada na Portaria nº 217/2021, publicada no DOE de
11 de agosto 2021, no uso de suas atribuições, resolve divulgar como vencedora e
adjudicar o objeto do certame acima mencionado a empresa: 1. INDUSTRIAL
COMPUTACAO E SERVICOS LTDA-EPP, CNPJ nº 07.166.444/0001-40 - Lotes
03 e 04, no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). 
Natal, 01 de setembro de 2021.
Maretânea Medeiros de Araújo 
Pregoeira/SESED

Delegacia Geral de Policia Civil - DEGEPOL

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2020
PROCESSO Nº 11910010.002419/2019-21
LOCATÁRIA: POLÍCIA CIVIL DO RN
LOCADOR: Empresa MOREIRA E MACHADO ENGENHARIA LTDA., inscrita
no CNPJ nº 11.822.092/0001-01.
OBJETO: O objeto do presente termo aditivo é a renovação da vigência com rea-
juste anual do contrato de locação de salas comerciais localizadas no Shopping Mar
Del Plata, sito à Rua Monte Rei, 765, Planalto - Natal/RN, CEP: 59.073-150, o qual
é destinado à instalação da 11ª Delegacia Distrital de Natal, por mais 12 (doze)
meses.
VALOR: A partir do presente termo aditivo, o valor mensal da contraprestação ref-
erente à locação do imóvel será majorado, com a aplicação do reajuste IPCA/IBGE
de 9,387030%, para R$ 3.144,88 (três mil, ceno e quarenta e quatro reais e oitenta
e oito centavos), perfazendo o valor anual de R$ 37.738,53 (trinta e sete mil, sete-
centos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos) sendo R$ 12.579,49 (doze
mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) para o exercício
2021 e R$ 25.159,04 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e quatro cen-
tavos) para o exercício de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato está prevista
no orçamento/2021 da seguinte forma: VIGÊNCIA: Fica prorrogado, pelo período
de 12 (doze) meses a vigência do contrato, referente à locação do imóvel acima
descrito, com início a partir do dia 01 de setembro de 2021 e término em 31 de agos-
to de 2022.
ASSINATURAS: Polícia Civil do RN: Maria do Carmo Alves Macêdo e M&M
Engenharia: Rogério Barreto Machado e Jaerton Silva Moreira.
TESTEMUNHAS: Sáskia Sandrinelli Guedes de Araújo Lima Hermes.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 60/2019
PROCESSO SEI Nº 11910012.001037/2019-61
01-CONTRATANTE: POLÍCIA CIVIL DO RN
CONTRATADO: IMPACTO SAÚDE AMBIENTAL, CNPJ: 06.248.164/0001-19.
02-OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a alteração da Cláusula
Segunda  do contrato originário, em relação a vigência contratual, a qual será ser
prorrogada por mais 12 (doze) meses, permanecendo as demais cláusulas inalteradas.
03-VALOR: O valor global do presente termo aditivo referente aos serviços presta-
dos será de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), sendo R$ 2.960,00 (dois mil,
novecentos e sessenta reais) para o exercício 2021 e R$ 6.640,00 (seis mil, seiscen-

tos e quarenta reais) para o exercício 2022.
04-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação
estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da
Polícia Civil do Rio Grande do Norte, para o exercício de 2021, na classificação
abaixo:  PROJETO/ATIVIDADE 21.102 06.122.100 - 299701 - MANUTENÇÃO
E FUNCIONAMENTO - Elementos de Despesas 33.90.39.53 - Serviços de
Desinsetização - Fonte 0.1.00.
05- DA VIGÊNCIA: Através deste Instrumento o prazo de vigência será prorroga-
do por mais 12 (doze) meses, qual seja, do período de 10 de setembro de 2021 a 09
de setembro de 2022.
06-Assinaturas: Polícia Civil do RN: Maria do Carmo Alves Macêdo e Impacto
Saúde Ambiental: José Availton Da Cunha  - CPF: 673.257.504-04
07-TESTEMUNHAS: Sáskia Sandrinelli Guedes de Araújo Lima Hermes.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 63/2021
PROCESSO SEI Nº 11910023.003440/2021-10
01-CONTRATANTE: POLÍCIA CIVIL DO RN
CONTRATADO: PROEX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ/MF
sob o nº 17.679.352/0001-18.
02-OBJETO: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa espe-
cializada na prestação de Serviço de Locação de Mão de Obra Terceirizada para
Área Administrativa - 16 (dezesseis) postos de trabalho para Assistente
Administrativo de Diretoria (CBO - 2523-05), em adesão à Ata de Registro de
Preços n° 045.2020 da Secretaria Municipal da Administração de Natal - SEMAD.
Integram este instrumento contratual a Ata de Registro de Preços n° 045.2020-
SEMAD e seu respectivo Termo de Referência.
03-VALOR: O valor da contratação em tela perfaz o custo mensal de R$ 75.040,00
(setenta e cinco mil  e quarenta reais) e global de R$ 900.480,00 (novecentos mil,
quatrocentos e oitenta reais), sendo R$ 300.160,00 (trezentos mil, cento e sessenta
reais) para 2021 e R$ 600.320,00 (seiscentos mil, trezentos e vinte reais).
04-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Está prevista a competente disponibili-
dade para correr com as despesas decorrentes do presente processo, no PROJE-
TO/ATIVIDADE 21.102 06.122.0100 - 299701 - MANUTENÇÃO E FUN-
CIONAMENTO - Elementos de Despesas 33.90.3701 - Apoio Administrativo,
Técnico e Operacional - Fonte 0.1.00.
05- DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, con-
tados a partir de 1º de setembro de 2021, com eficácia após a publicação do seu
extrato no Diário Oficial do Município. O presente contrato será prorrogado, a cada
12 (doze) meses, até o limite de 60 de sessenta) meses, caso sejam preenchidos os
requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela
autoridade competente.
06-Assinaturas: Polícia Civil do RN: Maria do Carmo Alves Macêdo e PEOEX:
Marcilio José da Silva.
07-TESTEMUNHAS: Bruna Rafaela Ferreira de Medeiros Gois e Sáskia
Sandrinelli Guedes de Araújo Lima Hermes.

Polícia Militar do RN

POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - SETOR DE COMPRAS/DSPMRN
O Setor de Compras da Diretoria de Saúde da Polícia Militar torna público, para
ciência dos interessados, o aviso de cotação de preço destinado à elaboração de
pesquisa de mercado para aquisição de material de órtese e prótese para realização
de cirurgias bucomaxilofaciais em regime de comodato de equipamentos e instru-
mentais cirúrgicos. Os interessados poderão solicitar o Termo de Referência e
Modelo de Proposta através do e-mail comprasdspm@rn.gov.br e os orçamentos
devem ser encaminhados para o mesmo endereço eletrônico até a data limite de 10
de setembro de 2021. 
Natal/RN, 01 de setembro de 2021
Samuel Silva Santos, Cb PM - Setor de Compras/DSPMRN

POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - SETOR DE COMPRAS/DSPMRN
O Setor de Compras da Diretoria de Saúde da Polícia Militar torna público, para
ciência dos interessados, o aviso de cotação de preço destinado à aquisição de mate-
rial médico hospitalar - contraste radiológico com cessão em regime de comodato
de um aquecedor e uma bomba injetora para o Hospital Central Cel Pedro
Germano/HCCPG. Os interessados poderão solicitar o Termo de Referência e
Modelo de Proposta através do e-mail comprasdspm@rn.gov.br e os orçamentos
devem ser encaminhados para o mesmo endereço eletrônico até a data limite de 10
de setembro de 2021. 
Natal/RN, 01 de setembro de 2021
Samuel Silva Santos, Cb PM - Setor de Compras/DSPMRN

Diretoria de Saúde - DSPM
Extrato do TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO No 019/2021
Protocolo SEI Nº: 01510476.000037/2021-04.
Contratante: Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do
Norte.
Contratada:  MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA ME, CNPJ nº.
08.519.304/0001-71.
Do Objeto: Rescisão unilateral do CONTRATO ORIGINAL, tendo em vista a for-
malização do Contrato nº 27/20201 decorrente do processo licitatório PROCESSO
SEI Nº 01510162.000072/2021-59 e conforme previsto nas CLÁUSULAS
DÉCIMA PRIMEIRA e CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO nº
019/2021, no PROCESSO SEI nº  01510476.000037/2021-04.. 
Do Fundamento Legal: CLÁUSULAS DÉCIMA PRIMEIRA e CLÁUSULA
DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO nº 019/2021,  com fulcro no Art. 79, Inciso
I da Lei 8.666/1993.
Do Distrato: Por força da presente rescisão, a CONTRATANTE dá por terminado,
a partir de 31/08/2021, o CONTRATO ORIGINAL, nada mais tendo a reclamar
uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações
contratuais assumidas, exceto as remanescentes até a presente data..
Do Foro: Conforme artigo 55, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, fica eleito
o foro da Seção Judiciária de Natal/RN, para dirimir as questões oriundas deste
Contrato, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, para
firmeza e prova de assim haverem, após ter sido lido, o presente Termo de Rescisão
Unilateral é assinado eletronicamente pelas partes e testemunhas abaixo ?rmadas
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