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Processo Número: 12610022.000230/2021-81
Assunto: (Aquisição de Máscaras "Visite Rio Grande do Norte")
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 2/2021

 

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

 

OBJETO:  Contratação de empresa para fornecimento de mascaras personalizadas da
campanha “Visite Rio Grande do Norte”., de acordo com as especificações, e exigências con�das no Termo
de Referência Id nº (8539415).

 

JUSTIFICATIVA: 

A EMPROTUR tem a missão de movimentar a maior a�vidade econômica do Estado, o
Turismo, uma vez que não há grandes indústrias instaladas no RN e tal ramo impacta diretamente em mais
52 cadeias produ�vas po�guares. Quanto mais ações de promoção e divulgação do turismo, mais turistas
visitando, haverá o aumento exponencial da geração de emprego e renda, fomentando a economia, tendo
em vista que é um ciclo que se retroalimenta.

Os materiais objeto desta aquisição visam a distribuição e serão ofertados em eventos e
encontros da área da promoção ao turismo, os quais também serão distribuídos aos profissionais da área.

 

VALOR GLOBAL: R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta 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 a�vidade 303001 - Campanhas de marke�ng do turismo do RN no âmbito nacional
Elemento de Despesa: 33.90.39 - Serviços pessoa jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais)

 

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

 

CONTRATADA: Brim Plak Comércio e Serviços Eireli. – CNPJ 30.232.182/0002-78.

 

Natal/RN, 16 de março 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 16/03/2021, às 11:44, 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
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8841885 e o
código CRC 88813D49.

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

