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PROCESSO Nº. 12610022.001654/2021-63
ASSUNTO: Par�cipação do Rio Grande do Norte na AVIESP 2021 - Águas de Lindóia
INTERESSADO: EMPROTUR
 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 28/2021

 

FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões
relacionadas a esta Inexigibilidade, não resolvidas pelos meios administra�vos.

 

OBJETO: Contratação direta de empresa para par�cipação do estado do Rio Grande do Norte
na AVIESP 2021. 

A  AVIESP 2021, que acontecerá de 26 e 27 de outubro de 2021, no Hotel Monte Real, em
Águas de Lindóia/SP.

O evento teve sua primeira edição em outubro de 1984 em São José do Rio Preto/SP. E por
muitos anos foi realizado no primeiro e segundo semestre, tanto que este ano será a 43ª Aviesp Expo. Na
edição de 2019, que aconteceu em Águas de Lindoia/SP, foram registrados 3.855 visitantes, 7% a mais que
2018 em Campinas/SP e 49% a mais de expositores. A associação acompanhou as mudanças do mercado, se
readequou as necessidades e atendeu ao pedido da maioria dos expositores e agente de viagens ao
permanecer em Águas de Lindoia/SP, para a edição de 2021.

A AVIESP é uma associação privada sem fins lucra�vos, com foco em atualização, capacitação,
networking e oportunidades de negócios. Representamos o segundo polo emissivo de turistas e o maior
�cket médio do país.

 

JUSTIFICATIVA: A pandemia da COVID-19 afastou as pessoas, restringiu viagens e fechou
fronteiras. Mas com a chegada da vacina, a indústria do turismo entende que é o momento de reconexão,
de reduzir a distância e voltar às origens que consolidaram como os eventos e negócios turís�cos.
O Prezando sempre pela segurança de todos os par�cipantes, o evento acredita em uma forte retomada de
viagens ainda este ano. Para esta edição, escolhemos o tema Reencontro, uma vez que os profissionais do
setor estão ávidos para retomar os seus contatos e relacionamentos. Acreditamos que a feira marcará este
reencontro com o mercado, fornecedores, agentes e amigos. Com a volta das viagens e dos negócios, o
Turismo também vai reencontrar o seu lugar no mundo após pra�camente um ano de queda. A Expo é a
nossa contribuição para acelerar esta retomada.

A AVIESP tem como missão,  atuar junto aos agentes de viagens, agregando é�ca e valores
profissionais, para a proteção de suas a�vidades, fortalecimento da classe, defesa de sua independência e
legi�midade perante o mercado, a sociedade e o Poder Público e a visão ser reconhecida como Associação
de classe que busca soluções, por meio de ações isoladas ou conjuntas com parceiros, visando aumentar as
oportunidades para os agentes de viagens no mercado de turismo.

Diante do exposto, a par�cipação do Rio Grande do Norte torna-se estratégica, divulgando o
Estado como des�no seguro, uma vez que foi o primeiro do Brasil a receber o selo “Safe Travels”, concedido
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pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), ter lançado o selo local “Turismo + Protegido, que
capacitou os trabalhadores que atuam direta e indiretamente com a a�vidade turís�ca no RN, por meio do
Sistema Fecomércio. Além de o�mizar o encontro com os atores do turismo nacional, com emissores de
turistas para o Estado, será o�mizado por meio da par�cipação com estande, capacitação, agendamento de
reuniões com en�dades, órgãos governamentais e empresas.

 

VALOR GLOBAL: R$ 61.000,47 (sessenta e um mil reais e quarenta e sete centavos);

 

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 a�vidade 307001 - Par�cipação em eventos no âmbito nacional
Elemento de Despesa: 33.90.39.31 - Inscrição em eventos
Fonte de Recurso: 121 - Cota parte royal�es
Valor: R$ 61.000,47 (sessenta e um mil reais e quarenta e sete centavos)

 

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 Nacional da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato a empregada pública
Joalson Kayo Feitosa Barbosa, Matrícula 225.542-1, CPF: 010.952.224-90, e-mail:
nacional2.emprotur@gmail.com conforme preconiza o art. 199 e seguintes do Regulamento Interno de
Licitações, Contratos Administra�vos e Projetos da EMPROTUR
(h�p://adcon.rn.gov.br/ACERVO/setur/DOC/DOC000000000213227.PDF)

 

CONTRATANTE: Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A – EMPROTUR – CNPJ
10.202.792/0001-30.

 

CONTRATADA: Associação das agências de viagens do interior do Estado de São Paulo -
AVIESP CNPJ: 47.745.351/0001-95.

 

 

Natal/RN, 19 de outubro de 2021.

 

 

(Assinado  Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA

Diretor Vice Presidente

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-
Presidente, em 19/10/2021, às 13:46, 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

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/setur/DOC/DOC000000000213227.PDF
http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
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h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11629229 e o
código CRC 31DB226C.

http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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RIO GRANDE DO NORTE

ENVIAR PROPOSTA DIGITALIZADA E ASSINADA EM PAPEL TIMBRADO
DA EMPRESA, JUNTO COM CADIN,A S CERTIDÕES
FISCAIS,TRIBUTÁRIAS E A DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO ARTI-
GO 7°, XXXIII, CF, ALÉM DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REQUERIDA
NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA O E-MAIL: sas.sesaprn@gmail.com.
Para habilitação das empresas na DISPENSA, poderá ser requerido o Atestado ou
Declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto deste certame.
Leila de Carvalho Fernandes Oliveira
Subcoordenadora de Aquisições e Suprimentos

Secretaria de Estado da Saúde Pública
Hospital Dr. João Machado
Convocação - Processo nº 00610836.000053/2021-61
O Hospital Dr. João Machado, através do Setor de Compras, convoca empresas
especializadas no fornecimento de medicamentos (psicotrópicos) para apresentar
propostas de preço destinadas a pesquisa mercadológica para deflagração de Pregão
Eletrônico. Os interessados deverão entrar em contato através do e-mail hjmcom-
pras@rn.gov.br para receber informações e terão até 03 (três) dias úteis após a data
desta publicação para enviar suas propostas, ou entrar em contato através do tele-
fone (84) 3232-9528.
Leidiane Fernandes de Queiroz
Diretora Geral Hospital Dr. João Machado
Natal, 19 de outubro de 2021

HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO MAIA
Extrato ao Contrato nº 037/2021 -  Processo nº. 00610335.000088/2021-41.
Contratantes: Hospital Regional Tarcísio Maia e ANDRÉIA LORENZI - ME.
Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalar (Material de Permanente - Camas e
Macas) com recurso da Emenda Parlamentar nº 14031.955000/1200-12, para aten-
der a demanda do Hospital Regional Tarcísio Maia. 
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº. 014/2021, do tipo Menor Preço por item,
devidamente adjudicado e homologado em 04/10/2021, em consonância com o edi-
tal convocatório. Processo nº. 00610335.000088/2021-41.
Valor Total: R$ 26.999,94 (vinte  e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e quatro centavos). 
Dotação Orçamentária: 24.131.10.302.0021 11020 - Construção Reforma
Ampliação e Aparelhamento de Unidades Hospitalares de Referência; 001 - Rio
Grande do Norte; Elemento de Despesa: 449052-08 Aparelhos Equipamentos
Utensílios Médico Odontológicos, Laboratórios e Hospitalar; Fonte: 168. Bloco de
Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Especificação: Aquisição
de Aparelho de Equipamentos Hospitalares.
Vigência e Validade: Este Contrato terá validade a partir da data de sua assinatura,
eficácia com a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado e com vigência da
assinatura do contrato de 12 (doze) meses. 
Signatários: Herbênia Ferreira da Silva - CPF nº. 720.661.724-72 pela contratante e
Andréia Lorenzi - CPF nº: 011.284.800-18 pela contratada.

HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO MAIA
Extrato ao Contrato nº 035/2021 - processo  SEI nº. 00610335.000054/2021-57. 
Contratantes: Hospital Regional Tarcísio Maia e ELTON ALVES DA SILVA - ME
Objeto: Contrato de Serviço de Revisão e Manutenção em Processadoras
Radiológicas e Laringoscópio. 
Fundamento Legal: A contratação objeto deste documento obrigacional teve origem
na dispensa de licitação nº 32/2021, de acordo o que dispõe o artigo 24, inciso II,
da lei 8.666/93, conforme homologação pela autoridade competente (Diretoria
Geral) datado em 13/10/2021, processo SEI nº. 00610335.000054/2021-57. 
Valor Total: R$ 14.620,00 (quatorze mil, seiscentos e vinte reais).
Unidade Orçamentária: 24.131.10.302.0021238201 - Manutenção das Unidades
Hospitalares; 0001 - Rio Grande do Norte; Elemento de Despesa: 33.90-39.17 -
Manutenção Conservação de Máquinas e Equipamentos; no valor de R$ 14.620,00,
Fonte: 167 - Bloco de Custeio de Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Especificação: Serviços em processadora de Raio-X e Laringoscópio.
Vigência e Validade: O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias após a
data de sua assinatura, iniciando-se em 08/10/2021 a 06/11/2021. 
Signatários: Herbênia Ferreira da Silva - CPF nº. 720.661.724-72 pela contratante e
Elton Alves Da Silva - CPF nº: 465.567.104-15 pela contratada.

SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA
HEMOCENTRO DO RN - DALTON CUNHA - HEMONORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2021
Objeto: Aquisição de material de consumo utensílios de cozinha 
O HEMONORTE através de sua Comissão Permanente de Licitações-CPL,  no uso
de suas atribuições legais torna público a realização da licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, , tipo menor preço por lote, a qual se regerá pelas dis-
posições da Lei 10.520/2002, , Decreto 10.024/2019  e Decreto Estadual nº
19.938/2007 e subsidiariamente  pela Lei 8.666/93. O recebimento das propostas
será até as 8.59h do dia 29/10/2021, a abertura das propostas dar-se-á às 09 hs e a
sessão de disputa terá início às 09.30   do mesmo dia,  no site (HORÁRIO DE
BRASÍLIA- DF) - O Edital se encontra à disposição dos interessados no site
www.licitacoes-e.com.br - ID 884696 bem como no site www.compras.gov.rn.br,
informações no email hemocpl@rn.gov.br. 
Natal, 18/10/2021
Iraci Gurgel Rocha - Pregoeira

HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO.
EXTRATO DE DISPENSA EMERGENCIAL Nº 029/2021 - Processo nº
006.10285.000089/2021-29 - HGT
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em condi-
cionadores de ar, 02(dois) sistema de climatização da UTI e Enfermarias de
Pneumologia pelo prazo de 180(cento e oitenta dias) improrrogáveis, ou até a con-
clusão do certame licitatório que através de Pregão Eletrônico em tramitação, que
efetuará a contratação de forma contínua, por prazo de 12(doze) meses podendo ser
prorrogado por sucessivos períodos até o limite de 60(sessenta) meses.
Fundamento: Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8666/1993 e suas alterações;
Valor global: R$: 190.500,00 (cento e noventa mil e quinhentos reais).
Beneficiário(s):
Art Cold Climatização de Ambientes e Manutenção EIRELI.

Consubstanciados nos motivos acima  e ainda que com os fatos elencados em todo
o procedimento, que vêm comprovar a SITUAÇÃO FÁTICA do pedido e, que por
reconhecer a impossibilidade de competição e tendo em vista a necessidade do caso
em relação ao objeto é que autorizamos a realização da despesa em referência,
através na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARÁTER EMER-
GENCIAL, embasados no permissivo legal acima mencionado.
André Luciano de Araújo Prudente
DIRETOR GERAL/HGT.
Natal (RN), 19 de outubro de 2021.

Hospital Regional Tarcísio Maia
Comissão Permanente de Licitação
Processo nº 00611137.000003/2021-24.
Assunto: Suspensão do Pregão Eletrônico nº 019/2021.
A Comissão Permanente de Licitação do Hospital Regional Tarcísio Maia, no uso
de suas atribuições legais, torna público a SUSPENSÃO  do pregão 019/2021,
diante do pedido de impugnação do edital, tempestivamente interposto pela empre-
sa ENDOCENTER COMERCIAL LTDA. Tal suspensão se faz necessário para reti-
ficação no edital, e que será marcada nova 
data para abertura do certame licitatório.
Mossoró/RN, 19 de outubro de 2021.
Manoel Jácome de Lira
Pregoeiro/HRTM

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN
HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA
Termo de Dispensa n° 58/2021 - Processo: 00610318.000140/2021-78.
O Processo abaixo relacionado, de interesse deste hospital, teve declarado sua
Dispensabilidade de licitação de acordo com Art.24, Inciso II, da Lei 8666/93.
Objeto: contratação de serviço PARA CONFECÇÃO DE TETO EM GESSO
PARA EXPURGO E BANHEIRO DOS PACIENTES DA UTI ADULTO, desta
unidade Hospitalar.
No valor de R$ 640,00 (Seiscentos e quarenta  reais ) 
Interessado: B.H.G. MADEIRO-ME.
CNPJ: 08.020.991/0001-86.  
R. Eldorado  -  92B ,  Lagoa AZUL - Natal/RN.  
A Diretora Geral do Hospital Dr. José Pedro Bezerra, usando das atribuições que
nos são conferidas em ato governamental  publicado em DOE de n° 14864  de 16
de fevereiro de 2021 do Exm° Governador do Estado do Rio Grande do Norte e
tendo em vista o que consta o processo :  00610318.000140/2021-78. reconhece a
autorização de dispensabilidade, o empenho e pagamento da despesa. No valor de
R$ R$ 640,00 (Seiscentos e quarenta  reais ), em sua atual redação, haja vista a invi-
abilidade de competição
em sua atual para a realização de licitação. 
Natal, 19 Outubro de 2021.
Aline Patrícia dos Santos Bezerra 
Diretora Geral/HJPB 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RN
HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA
Termo de Dispensa n° 56 /2021 - Processo: 00610141.000356/2021-01
O Processo abaixo relacionado, de interesse deste hospital, teve declarado sua 
Dispensabilidade de licitação de acordo com Art.24, Inciso II, da Lei 8666/93. 
Objeto: serviço de confecção de carimbos.
No valor de R$1.075,00 (um mil e setenta e cinco reais)
Interessado: Chaveiro Padre João Maria.
CNPJ: 12.762.977/0001-25 - Rua Dr .Heitor Carrilho, 68, - cidade alta - Natal/RN.  
O Diretor Geral do Hospital Dr. José Pedro Bezerra, usando das atribuições que nos
são conferidas em ato governamental publicado em DOE de n° 14864  de 16 de
fevereiro de 2021 do Exm° Governador do Estado do Rio Grande do Norte  e tendo
em vista o que consta o processo : 00610141.000356/2021-01. reconhece a autor-
ização de dispensabilidade, o empenho e pagamento da despesa no valor  total R$
1.075,00 (um mil e setenta e cinco reais). em sua atual redação, haja vista a invia-
bilidade de competição em sua atual para a realização de licitação. 
Aline Patrícia dos Santos Bezerra 
Diretora Geral/HJPB 
Natal, 19 de outubro de 2021. 

HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL
Extrato do 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo do Contrato nº 014/2020 -
Processo: 00610345.000044/2018-05
Contratantes: Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel e a SERVPROL SERV. E
COM. DE EQUIPM. MEDICOS LTDA.
Objeto: O objetivo do presente Termo Aditivo é a Prorrogação do prazo de vigên-
cia contratual por 12 (doze) meses, período de 18/10/2021 a 17/10/2022.
Fica estabelecido para os serviços objeto deste contrato o valor R$ 185.400,00
(cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais).
As despesas decorrentes da execução deste contrato custeadas, neste exercício, com
recursos orçamentários da contratante, no valor total de R$ 39.655,00 (trinta e nove
mil seiscentos e cinquenta e cinco reais) referente ao período de 14 de outubro de
2021 a 31 de dezembro de 2021 serão assim classificadas:
24.131.10.302.2003.2382.238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares
001 - Rio Grande do Norte.
Elemento de Despesa: 3390-39-17(Manutenção, Conservação, Máquinas e
Equipamentos) R$ 23.639,00 (vinte e três mil seiscentos e trinta e nove reais),
sendo de 14 a 31 de outubro de 2021 o valor de R$ 5.219,00 (cinco mil duzentos e
dezenove reais) e o valor mensal de novembro/2021 e dezembro de 2021 de R$
9.210,00 (nove mil duzentos e dez reais).
3390-30-58 (Material para Manutenção de Equipamento Hospitalar) o valor de R$
16.016,00 (dezesseis mil dezesseis reais), sendo de 14 a 31 de outubro de 2021 o
valor de R$ 3.536,00 (três mil quinhentos e trinta e seis reais) e o valor mensal
novembro e dezembro de 2021 de R$ 6.240,00 (seis mil duzentos e quarenta reais).
Fonte: 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Parágrafo Único: As despesas no valor total R$ 145.745,00 (cento e quarenta e
cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais) referente ao período de 01 de janeiro
de 2022 a 13 de outubro de 2022, serão incluídas na proposta orçamentária da
SESAP para Unidades Hospitalares sendo:
Elemento de Despesa: 3390-39- 17 (Manutenção, Conservação, Máquinas e
Equipamentos) R$ 86.881,00 (oitenta e seis mil oitocentos e oitenta e um reais),
sendo o valor mensal de 01 de janeiro a 30 de setembro de 2022 o valor de R$
9.210,00 (nove mil duzentos e dez reais) e de 01 a 13 de outubro de 2021 o valor

de R$ 3.991,00 (três mil novecentos e noventa e um reais).
3390-30-58 (Material para Manutenção de Equipamentos Hospitalar) o valor de R$
58.864,00 (cinquenta e oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais), sendo o valor
de 01 de janeiro de 2022 a 30 de setembro de 2022 o valor de R$ 6.240,00 (seis mil
duzentos e quarenta reais) e de 01 a 13 de outubro de 2022 o valor de R$ 2.704,00
(dois mil setecentos e quatro reais).
Fonte: 167 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Vigência: 14/10/2021 a 13/10/2022, eficácia com a publicação do extrato no DOE,
permanecendo em vigor as demais cláusulas anteriormente pactuadas e não alter-
adas.
Pela Contratante: Maria de Fátima Pereira Pinheiro e pela Contratada: Valdir
Pereira da Silva Júnior, Testemunhas: Cassia da Silveira CPF: 130.589.594-00 e
Nayara Cunha Alves CPF. 090.953.254-07

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PUBLICA DO RN
HOSPITAL REGIONAL DEOCLÉCIO MARQUES DE LUCENA
AVISO AOS LICITANTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2021, Processo nº 00611047.000019/2021-46
OBJETO:  O presente pregão tem como objetivo à aquisição de
equipamentos/material permanente para diversos setores existente no Hospital
Regional Deoclécio Marques de Lucena, conforme relação fornecida por cada setor.
O PREGOEIRO do HOSPITAL REGIONAL DEOCLÉCIO MARQUES DE
LUCENA, situada a Rua Sadi Mendes, s/n, Santos Reis, Parnamirim/RN, objeti-
vando garantir o grau de competitividade preconizado pela Administração, torna
público a realização da Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo
menor preço global por ITEM, o qual se regerá pelas disposições da Lei
10.520/2002 e Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, subsidiariamente pela
Lei 8.666/93 com as alterações posteriores.   
A abertura e disputa dar-se-á no dia 04/11/2021 às 10:00 horas (horário de Brasília-
DF), no provedor: www.comprasnet.gov.br, UASG: 926787, INFORMAÇÕES: E-
mail - cplhrdml81@gmail.com, telefone - (84) 3644-6448. 
O Edital encontra-se a disposição dos interessados a partir de 20/10/2021 nos Sites:
www.comprasnet.gov.br e http://www.rn.gov.br/acess/licitacao.asp.
Parnamirim/RN, 19/10/2021.
Luiz Inácio de Albuquerque Mendes
PREGOEIRO/HRDML

Secretaria de Estado do Turismo
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  Nº 10/2021  Para os fins do art. 26 da
Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores, DECLARO a DISPENSA DE
LICITAÇÃO visando a contratação da empresa DI FABRIKS COMERCIO SER-
VICOS E LOCACAO EIRELI para a aquisição de 02 (dois) frigobares, na forma
prevista no art. 24, inciso II da citada Lei nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação
direta da DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI,  CNPJ:
33.592.176/0001-39, limitada ao valor global de 3.632,03 (três mil, seiscentos e
trinta e dois reais e três centavos).
Unidade Gestora 280001 - Secretaria do Turismo
Gestão 00001 - Gestão Tesouro
Unidade Orçamentária 28101 - Secretaria de Estado do Turismo - SETUR
Classificação Funcional Programática 23.695.4003.1477
Subação 147701 - Modernização e Reaparelhamento da SETUR
Fonte de recurso 0. 1.00.000000 - Recursos ordinários
Natureza de despesa 44.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
Natal/RN, em 19 de agosto de 2021.  LEANDRO CARLOS PRUDÊNCIO -
SECRETÁRIO ADJUNTO

Empresa Potiguar de Promoção 
Turistica - EMPROTUR

TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 28/2021
PROCESSO nº. 12610022.001654/2021-63.
ASSUNTO: Participação do Rio Grande do Norte na AVIESP 2021 - Águas de
Lindóia
INTERESSADO: EMPROTUR
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 na AVIESP 2021. 
A AVIESP 2021, que acontecerá de 26 e 27 de outubro de 2021, no Hotel Monte
Real, em Águas de Lindóia/SP.
O evento teve sua primeira edição em outubro de 1984 em São José do Rio
Preto/SP. E por muitos anos foi realizado no primeiro e segundo semestre, tanto que
este ano será a 43ª Aviesp Expo. Na edição de 2019, que aconteceu em Águas de
Lindoia/SP, foram registrados 3.855 visitantes, 7% a mais que 2018 em
Campinas/SP e 49% a mais de expositores. A associação acompanhou as mudanças
do mercado, se readequou as necessidades e atendeu ao pedido da maioria dos
expositores e agente de viagens ao permanecer em Águas de Lindoia/SP, para a
edição de 2021.
A AVIESP é uma associação privada sem fins lucrativos, com foco em atualização,
capacitação, networking e oportunidades de negócios. Representamos o segundo
polo emissivo de turistas e o maior ticket médio do país.
JUSTIFICATIVA: A pandemia da COVID-19 afastou as pessoas, restringiu viagens
e fechou fronteiras. Mas com a chegada da vacina, a indústria do turismo entende
que é o momento de reconexão, de reduzir a distância e voltar às origens que con-
solidaram como os eventos e negócios turísticos. O Prezando sempre pela segu-
rança de todos os participantes, o evento acredita em uma forte retomada de viagens
ainda este ano. Para esta edição, escolhemos o tema Reencontro, uma vez que os
profissionais do setor estão ávidos para retomar os seus contatos e relacionamentos.
Acreditamos que a feira marcará este reencontro com o mercado, fornecedores,
agentes e amigos. Com a volta das viagens e dos negócios, o Turismo também vai
reencontrar o seu lugar no mundo após praticamente um ano de queda. A Expo é a
nossa contribuição para acelerar esta retomada.
A AVIESP tem como missão, atuar junto aos agentes de viagens, agregando ética e
valores profissionais, para a proteção de suas atividades, fortalecimento da classe,
defesa de sua independência e legitimidade perante o mercado, a sociedade e o
Poder Público e a visão ser reconhecida como Associação de classe que busca
soluções, por meio de ações isoladas ou conjuntas com parceiros, visando aumen-
tar as oportunidades para os agentes de viagens no mercado de turismo.
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Diário Oficial
RIO GRANDE DO NORTE
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Diante do exposto, a participação do Rio Grande do Norte torna-se estratégica, divulgando o Estado como destino seguro, uma
vez que foi o primeiro do Brasil a receber o selo "Safe Travels", concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo
(WTTC), ter lançado o selo local "Turismo + Protegido, que capacitou os trabalhadores que atuam direta e indiretamente com
a atividade turística no RN, por meio do Sistema Fecomércio. Além de otimizar o encontro com os atores do turismo nacional,
com emissores de turistas para o Estado, será otimizado por meio da participação com estande, capacitação, agendamento de
reuniões com entidades, órgãos governamentais e empresas.
VALOR GLOBAL R$ 61.000,47 (sessenta e um mil reais e quarenta e sete centavos);
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. 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 discriminad
Projeto de atividade 307001 - Participação em eventos no âmbito nacional
Elemento de Despesa: 33.90.39.31 - Inscrição em eventos
Fonte de Recurso: 121 - Cota parte royalties;
Valor: R$ 61.000,47 (sessenta e um mil reais e quarenta e sete centavos)
FUNDAMENTO LEGAL: art. 30, da Lei 13.303/2016, em sua redação atual.
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: A Gestão do contrato será realizada pela Gerência de Promoção Nacional da
EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato a empregada pública Joalson Kayo Feitosa Barbosa, Matrícula
225.542-1, CPF: 010.952.224-90, e-mail: nacional2.emprotur@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 nº 10.202.792/0001-30.
CONTRATADA: Associação das agências de viagens do interior do Estado de São Paulo - AVIESP CNPJ: 47.745.351/0001-
95.
Natal/RN, 19 de outubro de 2021.
BRUNO GIOVANNI REIS
Diretor Presidente

Termo de Inaplicabilidade de Licitação Nº 18/2021
Processo Número: 12610022.001394/2021-26
Assunto: Contratação de campanha de marketing cooperado - Bancorbrás Turismo
FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões relacionadas a esta Inaplicabilidade de
Licitação, não resolvidas pelos meios administrativos.
OBJETO: Contratação de empresa Bancorbrás Turismo para para execução de campanha de marketing cooperativo.
JUSTIFICATIVA: O turismo é classificado como uma atividade econômica fundamental para qualquer país ou região que pos-
sua elementos naturais, sociais culturais que sejam atrativos para visitação de outros indivíduos, levando-os além de meros
espectadores, pois suas motivações e a busca constante por experiências são a chave para a definição das estratégias de plane-
jamento, promoção e divulgação dos destinos.
O Rio Grande do Norte é formado por 167 municípios. Seu potencial turístico está mapeado de acordo com suas principais
atrações, que totalizam 79 municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, sendo dividido em 5 polos: Agreste/Trairí - formado pela
região sudeste do Estado e que faz fronteira com a Paraíba; Costa das Dunas - formado por todo o litoral leste; Costa Branca -
formado pelo litoral norte até a fronteira com o Ceará e seguindo pelo interior do Estado; Serrano - formado pelas cidades da
região oeste do Estado; e Seridó - formado pelas cidades ao centro-sul do Estado. Cada polo oferece surpresas de diferentes
segmentos e experiências únicas aos seus visitantes, e fomentavam a economia local por meio da oferta de serviços disponibi-
lizados nos destinos.
Entretanto, com o avanço da crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19, o turismo foi o primeiro setor diretamente
impactado no cenário mundial e será um dos últimos a ter sua normalidade de negócios retomada. Com a disseminação da
doença pelo país e sua chegada ao Estado, a partir do final de março de 2020, o início do isolamento social foi decretado, o que
resultou no fechamento de grande parte dos estabelecimentos da cadeia produtiva do setor e afetou diretamente a economia do
RN.
O impacto foi estendido para diversas áreas, devido ao distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde,
o que provocou uma redução brusca e acentuada da malha aérea no Estado (cerca de 90%), junto a previsão de reposição lenta
ao longo do ano. E a estimativa de fluxo de passageiros representará retrocesso de pelo menos 10 anos, ainda que se restaure o
volume de embarques e desembarques de 2019 no segundo semestre de 2020.
Com mais da metade dos negócios locais voltados para o turismo sob a ameaça de encerramento, pesquisas realizadas desde o
início do período de isolamento social no RN pelo setor de Inteligência de Dados da Empresa Potiguar de Promoção Turística
- EMPROTUR, apontam a queda no faturamento mensal de 75%, de cerca de 80% dos estabelecimentos e serviços turísticos
no Estado. Considerando que 80% dos negócios locais estão inseguros quanto a sua permanência e/ou sobrevivência no setor
em 2020. Também é preocupante o risco de perda definitiva de 30% das vagas formais de trabalho no turismo do RN, setor que
corresponde a cerca de 9% do PIB do Estado, seguindo a tendência de impacto do PIB nacional e mundial.
Diversos estudos realizados no país, como a pesquisa "Pulso Turismo e a COVID-19" realizado pelo TRVL LAB - laboratório
de inteligência de mercado em viagens, e no mundo, e confirmado nas pesquisas disponibilizadas pela SETUR/EMPROTUR,
apontam para uma retomada das viagens tendo como mola propulsora o turismo regional, de distâncias de até 600 km com uti-
lização do transporte rodoviário, com a prevalência do mercado doméstico, principalmente em função das restrições de emis-
sores internacionais e baixa conectividade, provocada pela redução da oferta de voos, já citada.
A mudança que a pandemia provocou no mundo, gerou a necessidade de reorganização do planejamento do setor de turismo.
As ações no estado do Rio Grande do Norte, nos últimos anos, eram norteadas pelo Planejamento Estratégico e Marketing
Turístico do RN, elaborado em 2017, e que criou a campanha Tudo Começa Aqui. O plano foi orientador das ações realizadas
pelos órgãos de turismo, com indicação de mercados prioritários e estratégias, mas, diante do novo cenário houve a necessidade
de reavaliação do planejamento existente e definição de novas estratégias.
Desta maneira, a SETUR/RN e EMPROTUR, em parceria com entidades do setor privado, elaboraram o Plano de Retomada
do Turismo do Rio Grande do Norte (http://setur.rn.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Plano-de-Retomada-Turismo-do-
RN.pdf), que tem itens relacionados aos protocolos de segurança sanitária, revisados pelo órgão de vigilância sanitária, bem
como as estratégias de promoção turística a serem implantadas a curto, médio e longo prazo. Vale destacar que na construção
coletiva do Plano houve apresentação e discussão com os diversos atores do turismo potiguar, tanto em reuniões setoriais, como
em instâncias de governanças, como Conselho Estadual de Turismo - Conetur e nos Conselhos Regionais dos cinco polos. 
Deste modo, com qualidade dos atrativos, segurança do destino voltada para os protocolos sanitários vigentes e a divulgação
dos destinos do Estado para o momento da retomada do Turismo pós-isolamento social, são elementos decisivos para a garan-
tia de uma experiência gratificante ao turista, contribuindo diretamente para a consolidação da imagem dos destinos do RN
voltados para segmentos como aventura, religioso, sol e praia, gastronômico e cultural. Nesse sentido, torna-se necessário pro-
mover a dinamização do fluxo turístico no Rio Grande do Norte, por meio do estímulo ao turismo em âmbito regional e
nacional, mercados vistos como estratégicos para a dinamização econômica e a recuperação dos grandes e pequenos agentes do
setor formal e autônomo.  
Dentro desta perspectiva e visando garantir ao turista a realização de elevados protocolos sanitários nos estabelecimentos é o
que levou o Governo do Rio Grande do Norte a criar o selo "Turismo Mais Protegido". Numa iniciativa conjunta da SETUR e
EMPROTUR, Sistema Fecomércio, por meio do Senac, Sebrae e a entidades do trade turístico, o selo busca  fortalecer a con-
fiança dos viajantes, além de apresentar empresas e serviços empenhados em resguardar a saúde e a segurança de turistas e
moradores. A estratégia se uniu ao momento em que o Rio Grande do Norte se consagrou como o primeiro estado no Brasil a
receber o selo global de segurança para viagens, o Travel Safe Stamp, promovido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo
(WTTC) e com respaldo da Organização Mundial do Turismo.
Neste contexto, a Emprotur priorizou ações que contribuirão para a retomada do turismo potiguar, visando a otimização de
recursos e por impactarem a cadeia produtiva a curto prazo. Assim, realizar uma campanha de Marketing Turístico Cooperado
com a Bancorbrás Turismo tem como objetivo promover a divulgação das potencialidades turísticas do Estado a nível nacional
e trazer como resultado o aumento da demanda turística pós-pandemia, divulgar e apresentar aos agentes de viagens que tra-
balham com a Bancorbrás, as medidas sanitárias implementadas na cadeia produtiva do setor, a visibilidade dos destinos turís-
ticos do RN, pelo alcance que a mídia digital possui e acompanhamento dos relatórios de informações e vendas.
BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA CONTRATAÇÃO
Na busca por estratégias de marketing que otimizem os investimentos financeiros, um método eficiente é apostar em parcerias
com concorrentes indiretos, ou seja, que não exercem a mesma atividade, mas trabalham com o mesmo público final, neste caso,
turistas. Um trabalho de marketing cooperado, resulta na exposição da marca de uma empresa nas plataformas exclusivas de

outras corporações. Assim os parceiros podem contar com o apoio e subsídio de seus fornecedores para desenvolver o seu negó-
cio e alavancar vendas. Os fornecedores terão seus produtos melhor expostos, multiplicarão seus esforços de marketing e con-
sequentemente alcançarão uma cobertura maior, com oportunidade de reforço das estratégias e destinos turísticos.
O marketing cooperado pode ser especialmente benéfico a promoção do estado Rio Grande do Norte, especialmente tendo em
conta a relação entre os meios de hospedagem e operadores turísticos. Tendo em vista que a empresa Bancorbrás Turismo tem
como segmentos o Clube do Turismo, Agência de Viagens, Consórcio e Seguros.
A Bancorbrás tem como objetivo transformar os projetos de vida das pessoas por meio dos segmentos de consórcio, seguro e
turismo, uma empresa com mais de 30 anos de experiência no mercado brasileiro e que é especialista em transformar sonhos
em experiências incríveis. Para isso, a Empresa investe nos seus colaboradores promovendo sempre capacitação e inovação, a
fim de que atendam, de forma eficiente e eficaz, seus clientes e acionistas. A Bancorbrás tem sede em Brasília e possui filiais,
representações comerciais e agências credenciadas nas principais capitais do país tendo como segmentos o Clube do Turismo,
Agência de Viagens, Consórcio e Seguros.
A proposta tem como enfoque:
Treinamentos
Redes Sociais
Sites e Apps Bancorbrás
Blog - Criação de conteúdo ricos para a publicação
E-mail Marketing
VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
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.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto de atividade: 303001 - Campanhas de marketing no âmbito nacional.
Elemento de Despesa: 33.90.39.88 - Serviços de publicidade e propaganda.
Fonte de Recurso: 121 - Cota parte royalties
Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 28, §3º, inciso I, 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.
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: A Gestão do contrato será realizada pela Gerência de Promoção Nacional da
EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato a empregada pública Ana Rita Couto Salgado Gadelha, Matrícula
170.145-2, CPF: 421.325.924-20, e-mail: nacional.emprotur@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: BRAZTOA - CLUBE BANCORBRAS DE HOTEIS LAZER E TURISMO - CNPJ 03.635.174/0001-19.
Natal 19 de outubro de 2021.
BRUNO GIOVANNI REIS
Diretor Presidente 
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