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PROCESSO Nº. 12610025.002779/2021-81
ASSUNTO: Participação do Rio Grande do Norte na BTL 2022
INTERESSADO: EMPROTUR

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 49/2021

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 montagem, piso e decoração de estande, para a
participação do estado do Rio Grande do Norte na BTL 2022.
Promovida pela Fundação AIP e realizada na Feira Internacional de Lisboa desde 1989 a BTL,
que acontecerá do dia 16 a 20 de março de 2022 em Lisboa, Portugal, é reconhecida no setor como o evento
mais importante na área do turismo em Portugal e como um ponto de encontro de profissionais. Vindo
também reforçar a sua presença no calendário de feiras internacionais de turismo, a BTL se assume como
um evento para promoção do destino Portugal “incoming” e de destinos internacionais “outgoing” reunindo
a oferta turística de norte a sul de Portugal e em média cerca de 45 destinos internacionais.
A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) chega em 2022 a sua 31ª edição consolidada. Para os
profissionais ligados ao setor do turismo é uma oportunidade para encontrar compradores profissionais,
para conhecer a concorrência. Para analisar a tendência dos mercados e posicionar a sua oferta de uma
forma inovadora e competitiva, tudo em um ambiente espetacular de festa, cor e alegria, onde a música e a
gastronomia marcam presença assídua.
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 turísticos. A
BTL nasceu há mais de três décadas, e é considerada como o evento mais importante para o turismo em
Portugal por ser um ponto de encontro dos profissionais ligados a essa área, e espaço de aplicação das
últimas tendências deste mercado.
Agências de viagem, tour operators, escritório de promoção turística de diversos países,
turismo gastronômico e empresas de produtos e serviços turísticos em geral se reúnem a cada ano em
BTL para apresentar sua oferta ao mercado e ao público em geral com ofertas especiais, além disso, o
evento conta com uma ampla programação de workshops, espaços de networking para os profissionais e
atividades culturais para o público.
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
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13681168&infra_siste…
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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$ 255.341,87 (duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e um
reais e oitenta 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
atividade

303401 - Participação em eventos no âmbito internacional

Elemento de
Despesa:

33.90.39.31 - Inscrição em eventos

Fonte de Recurso:

121 - Cota parte royalties

Valor:

R$ 255.341,87 (duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta 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
Ângela Rodrigues Braga da Silva, Matrícula 226.575-3, CPF: 006.423.701-09, e-mail:
nacional3.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: Promo Inteligência Turistica - EIRELI. – CNPJ 10.460.019/0001-74.

Natal/RN, 01 de dezembro de 2021.

(Assinado Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Vice Presidente
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor VicePresidente, em 02/12/2021, às 08:46, 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.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13681168&infra_siste…
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https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12243215 e o
código CRC 5A664AC8.

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13681168&infra_siste…
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ANO 89

Nordestão, Hemolab, JMT Service, Governo do Estado do RN e da LGN Estruturas e Eventos.
A aquisição dos 200 livros é sem dúvida uma ótima estratégia de marketing, uma vez que o livro promove as belezas do litoral
do Rio Grande do Norte, sendo um item que vai complementar o material promocional e que vai fazer parte dos kits que a
EMPROTUR distribui para agentes de turismo, operadores, autoridades e outros.
VALOR GLOBAL: R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos 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 303001 - Campanhas de marketing do RN;
Elemento de Despesa: 33.90.32.01 - Material educacional e cultural;
Fonte de Recurso: 121 - Cota parte royalties;
Valor: R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais);
FUNDAMENTO LEGAL: art. 30, inciso 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 Molga de Araújo Dias Freire, Matrícula:
238.920-7, CPF: 779.138.924-04, e-mail: molgaemprotur@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: Mentor Consultoria e Serviços Eireli. - CNPJ 29.305.134/0001-00.
Natal/RN, 01 de dezembro de 2021.
BRUNO GIOVANNI REIS
Diretor Presidente
TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 49/2021
PROCESSO Nº 12610025.002779/2021-81
ASSUNTO: Participação do Rio Grande do Norte na BTL 2022
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 montagem, piso e decoração de estande, para a participação do estado do Rio
Grande do Norte na BTL 2022.
Promovida pela Fundação AIP e realizada na Feira Internacional de Lisboa desde 1989 a BTL, que acontecerá do dia 16 a 20
de março de 2022 em Lisboa, Portugal, é reconhecida no setor como o evento mais importante na área do turismo em Portugal
e como um ponto de encontro de profissionais. Vindo também reforçar a sua presença no calendário de feiras internacionais de
turismo, a BTL se assume como um evento para promoção do destino Portugal "incoming" e de destinos internacionais "outgoing" reunindo a oferta turística de norte a sul de Portugal e em média cerca de 45 destinos internacionais.
A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) chega em 2022 a sua 31ª edição consolidada. Para os profissionais ligados ao setor do
turismo é uma oportunidade para encontrar compradores profissionais, para conhecer a concorrência. Para analisar a tendência
dos mercados e posicionar a sua oferta de uma forma inovadora e competitiva, tudo em um ambiente espetacular de festa, cor
e alegria, onde a música e a gastronomia marcam presença assídua.
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 turísticos. A BTL nasceu há mais de três décadas, e é considerada como o evento mais
importante para o turismo em Portugal por ser um ponto de encontro dos profissionais ligados a essa área, e espaço de aplicação
das últimas tendências deste mercado.
Agências de viagem, tour operators, escritório de promoção turística de diversos países, turismo gastronômico e empresas de
produtos e serviços turísticos em geral se reúnem a cada ano em BTL para apresentar sua oferta ao mercado e ao público em
geral com ofertas especiais, além disso, o evento conta com uma ampla programação de workshops, espaços de networking para
os profissionais e atividades culturais para o público.
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$ 255.341,87 (duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta 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.
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Projeto de atividade 303401 - Participação em eventos no âmbito internacional;
Elemento de Despesa: 33.90.39.31 - Inscrição em eventos;
Fonte de Recurso: 121 - Cota parte royalties;
Valor: R$ 255.341,87 (duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos);
FUNDAMENTO LEGAL: art. 30, inciso 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 Ângela Rodrigues Braga da Silva, Matrícula
226.575-3, CPF: 006.423.701-09, e-mail: nacional3.emprotur@gmail.com conforme preconiza o art. 199 e seguintes do
Regulamento
Interno
de
Licitações,
Contratos
Administrativos
e
Projetos
da
EMPROTURhttp://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: Promo Inteligência Turistica - EIRELI. - CNPJ 10.460.019/0001-74.
Natal/RN, 01 de dezembro de 2021.
BRUNO GIOVANNI REIS - Diretor Presidente

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃONº 25/2021
O Secretário de Estado da Administração Penitenciária, em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos do processo nº 06010012.002512/2021-81, declara DISPENSADO o procedimento licitatório, nos termos dos artigos 54, 56 e 59 da Lei
Estadual n° 4.041, de 17 de dezembro de 1971, da despesa requisitada em conformidade com a Orientação Circular nº 008/2019
- CONTROL e artigo 19 da Resolução 11/2016 TCE- RN, com fulcro no artigo 24, II, c/c artigo 60, § único, da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, para custear despesas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos - Consumo, com o fim de atender as necessidades da Unidade Instrumental de Administração Geral, no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), em
favor de MARIA OZANILDA DANTAS, matrícula nº 169.113-9, da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária.
Publique-se.
Pedro Florêncio Filho
Secretário de Estado da Administração Penitenciária
CONTRATO 094/2021/SEAP
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA- SEAP.
CONTRATADO: INFOSAT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
PROCESSO: 06010012.002358/2021-47
DO OBJETO
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SEAP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 06010012.002358/2021-47.
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A SERVIDORA ANDREZZA KHARLA DA CUNHA PENHA, MATRÍCULA 170.662-4 SERÁ A GESTORA DO CONTRATO DO REFERIDO OBJETO DESTE TERMO.
DO PRAZO
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA
ASSINATURA DO CONTRATO, SURTINDO SEUS EFEITOS LEGAIS DA PUBLICAÇÃO DO SEU EXTRATO NO
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-DOE, PRORROGÁVEL NA FORMA DO ART. 57, CAPUT, DA LEI N.º 8.666 DE 1993.
DO VALOR
O VALOR DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É DE R$ 16.870,00 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA
REAIS).
DA DOTAÇÃO
OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AO ATENDIMENTO DESTA AQUISIÇÃO CORRERÃO A CONTA DA DOTAÇÃO:
PROJETO/ATIVIDADE:34.101 - SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 14 .- DIREITO
A CIDADANIA - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL-0100 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
AO ESTADO - 244001 -MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEAP. NO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,-SUBELEMENTO- 33.90.39.17
MANUTENÇÃO,
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.- NA FONTE 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIO.
LOCAL E DATA: NATAL (RN), 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
ASSINATURAS: PEDRO FLORENCIO FILHO-SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA;GIUSEPPE ROSEMBERG SANTOS- CONTRATADO.
TESTEMUNHAS: CARLOS WAGNER BACURAU SOARES - CPF: 026.602.604-43 E DÁTIS HYDALGO COSTA DANTAS LIRA - CPF: 012.323.874-95

