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Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Estado do Rio Grande do Norte 

Aviso de Contratação Direta 
CONTRATAÇÃO DIRETA 179/2021 - FUNCITERN 

 
A FUNCITERN, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no 
CNPJ sob o no. 21.212.556/0001-11, sediada na Av. Prof. Antônio Campos, s/n 
Campus Universitário Central, prédio das Pró-Reitorias, bairro Presidente Costa e 
Silva, CEP 59.625-620 – Mossoró-RN, está realizando processo de Contratação 
Direta, conforme § 3o do Inciso V do Art. 9o do Decreto no 8241/2014, em decorrência 
da Seleção Pública no 004/2021 – FUNCITERN, não acudirem interessados na 
primeira chamada e na segunda chamada, a proposta apresentada não atendeu aos 
critérios de seleção. Sendo assim, a FUNCITERN está realizando contratação direta, 
mantendo todas as condições pré-estabelecidas no instrumento convocatório da 
Seleção Pública no 004/2021 – FUNCITERN, considerando somente os itens 
referentes à documentação da proposta de preço e habilitação das empresas 
interessadas. O recebimento de propostas será até às 23h59 do dia 14/12/2021, 
através do e-mail: selecaofuncitern4@gmail.com ou protocoladas na secretaria da 
FUNCITERN no horário de 07H30 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Objeto é a 
“Contratação de empresa para a Construção de Recinto de Reabilitação, no Centro 
de Reabilitação de Fauna de Areia Branca/RN”. Valor estimado: R$ 559.190,87 
(quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa reais e oitenta e sete centavos). 
O instrumento convocatório com as demais especificações e detalhes encontram-se 
à disposição dos interessados, na sede ou no site da 
FUNCITERN: www.funcitern.org, no horário comercial, de segunda a sexta-feira. 
Dúvidas, através do email: selecaofuncitern4@gmail.com. 
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