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PROCESSO Nº. 12610025.001092/2021-28.
ASSUNTO: Evento online personalizado AdventureConnect Rio Grande do Norte 2021
INTERESSADO: EMPROTUR

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2021

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 da Associação Internacional de Turismo de Aventura (ATTA Adventure Travel Trade Association) para evento online personalizado, com objetivo de promoção do Rio
Grande do Norte, no segmento de turismo de aventura internacional.
JUSTIFICATIVA:
O objetivo do evento é proporcionar treinamento online personalizado e interativo para
fomentar o estado do Rio Grande do Norte enquanto destino turístico para operadoras de turismo, agentes
de viagens e jornalistas brasileiros.
O turismo está passando por grandes desafios e a retomada será feita por destinos que
estiverem prontos para esse momento de novas abordagens, novas práticas e condutas em relação a forma
de promover e divulgar seus atrativos. Para tal, estamos formatando esse treinamento online, totalmente
personalizado e com uma dinâmica interativa que tenha um planejamento e acompanhamento dos
processos de forma profissional.
VALOR GLOBAL: R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos 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

303401 - Participação em eventos no âmbito nacional

Elemento de Despesa:

33.90.39.31 - Inscrição em eventos

Fonte de Recurso:

100 - Recursos Ordinários

Valor:

R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10687406&infra_siste…
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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.
CONTRATANTE: Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR – CNPJ
10.202.792/0001-30.
CONTRATADA: Associação Internacional de Turismo de Aventura (ATTA - Adventure Travel
Trade Association).

Natal/RN, 10 de maio de 2021.

(Assinado Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Vice Presidente
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor VicePresidente, em 10/05/2021, às 17:18, 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 9516860 e o
código CRC DF5DA8EF.
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