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PROCESSO Nº. 12610025.001604/2021-56.
ASSUNTO: Participação do Rio Grande do Norte no evento virtual BUSINESS DAY MEETING BRASIL 2021
INTERESSADO: EMPROTUR

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2021

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 direta de empresa para participação do estado do Rio Grande do Norte
no evento virtual BUSINESS DAY MEETING BRASIL 2021.
JUSTIFICATIVA: Em razão dos efeitos da pandemia da COVID-19 no Turismo, principalmente
os impactos causados no cenário internacional, a Empresa Expan Mais, organizadora do evento Meeting
Brasil, realizado anualmente em países da América do Sul, decidiu pelo cancelamento da edição 2020 e
adiamento da edição presencial do evento em 2021. A data definida para a edição de 2021 foram durante os
dias 17 a 19 de agosto de 2021.
O Meeting Brasil 2021 é um evento com o objetivo de estreitar o relacionamento institucional
com os mercados emissores e fomentar a realização de negócios do setor turístico e manter o
relacionamento com os principais agentes emissores de turistas para o Brasil na América Latina. O formato
será virtual, a organizadora estará realizando uma intensa atividade com operadores de turismo de 14 países
da América Latina com o objetivo de promover o Brasil e o Rio Grande do Norte e suas potencialidades
turísticas de forma inovadora e profissional ao público participante do evento.
As atividades programadas para o dia do evento vão desde capacitações de destinos,
produtos e serviços turísticos para agentes de viagem à reuniões privadas com as principais operadoras da
América Latina por meio de plataformas virtuais exclusivas do Meeting Brasil, visando uma maior e melhor
produtividade das atividades a serem realizadas.
No planejamento da Emprotur para 2021 e dentro das ações pensadas por mercado,
encontra-se a participação em feiras de turismo, workshops, seminários, roadshows, rodadas de negócios,
entre outros eventos de promoção B2B e B2C. Porém, em razão da pandemia da COVID-19 e o cenário
internacional do turismo, com fechamento de fronteiras e voos limitados, algumas ações com o mercado se
fazem necessária mesmo nesses encontros virtuais, para manter o relacionamento com o setor e promover
o destino de acordo com as adaptações e protocolos de saúde, com o objetivo de passar mais segurança em
relação a retomada das atividades.
Desta forma, a ação irá atrair visibilidade de visitantes e participantes do mercado turístico
internacional, com o propósito de apresentar os destinos turísticos e os protocolos de Saúde e Segurança
Sanitária, aplicados nos transportes terrestres, voos, aeroporto, espaço e estrutura para eventos, meios de
hospedagem, restaurantes, passeios e demais produtos turísticos do Rio Grande do Norte.

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11595463&infra_siste…

1/2

30/08/2021

SEI/SEARH - 10343567 - Termo de Inexigibilidade de Licitação

VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA
De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o
exercício de 2021, o valor Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada.
Projeto de atividade

307001 - Participação em evento nacional

Elemento de Despesa:

33.90.39.31 - Inscrição em evento

Fonte de Recurso:

100 - Recursos Ordinários

Valor:

R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

FUNDAMENTO LEGAL: art. 30, 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 – RIL.
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: A Gestão do contrato será realizada pela Gerência de
Promoção Internacional da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato 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, Contratos Administrativos e Projetos
da EMPROTUR (http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/setur/DOC/DOC000000000213227.PDF).
CONTRATANTE: Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR – CNPJ
10.202.792/0001-30.
CONTRATADA: J. Pasquini Org e Promoção de Eventos Eireli ME. – CNPJ 27.063.418/0001-02.

Natal/RN, 14 de julho de 2021.

(Assinado Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Vice Presidente
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor VicePresidente, em 14/07/2021, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10343567 e o
código CRC 3ECADF00.
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