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PROCESSO Nº. 12610021.001210/2021-38.
ASSUNTO: Contratação direta de empresa para participação do estado do Rio Grande do Norte no evento virtual WTM
LATIN AMERICA 2021.
INTERESSADO: EMPROTUR

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2021

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 WTM LATIN AMERICA 2021. Nessa ação, Rio Grande do Norte participará com um
estande gold, que inclui:
- Catálogo de expositores;
- Catálogo de produtos no perfil;
- Acesso à plataforma de reuniões;
- Acesso ao programa de conferências;
- 10 (dez) credenciais de expositor;
- Estande virtual;
- Sacola de ofertas digital;
- Logotipo no rodapé de um e-mail marketing;
- Pacotes de destaque de perfil;
- Conteúdo patrocinado em e-mail;
- 10 (dez) co-expositores;
- Apresentação de destino.
JUSTIFICATIVA: Em razão dos efeitos da pandemia da COVID-19 no Turismo, a World Travel
Market - WTM Latin America decidiu pela realização da edição do evento de 2021 de forma virtual, tendo
em vista que o encontro presencial não teria adesão e presença dos atores e colaboradores do setor, como
na edição de 2019, quando reuniu mais de 19 mil pessoas.
Em contrapartida, a organização do evento lançou o formato virtual para fomentar a
realização de negócios do setor turístico ainda em 2021. O evento conta com a colaboração de entidades
como Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo, entre outras. Iniciando no dia 10 de agosto e
encerrando no dia 12 de agosto de 2021, a edição trará dinâmicas virtuais com abordagens inovadoras,
focadas em capacitação, networking, realização de negócios, e ações como:
- Realização de palestras ao vivo (lives) com patrocinadores e expositores;
- Painéis, palestras, treinamentos com ações culturais e jogos;
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- Interação em redes sociais;
- Realização de um evento menor sobre tecnologia no turismo;
- Interação com a mídia especializada e mídia geral;
- Disponibilização do conteúdo na plataforma após execução ao vivo.
Além disso, contará com influenciadores da indústria de viagens e turismo que trarão ideias e
conhecimentos valiosos por meio de seminários e palestras.
Desta forma, a ação irá atrair visibilidade de visitantes e participantes do mercado turístico
nacional e de outros países da América Latina, proporcionando um maior compartilhamento de ideias e
experiências contribuindo com o propósito de desenvolver o turismo do Rio Grande do Norte.
VALOR GLOBAL: R$ 15.800,00 (quinze 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

307001 - Participação em evento no âmbito nacional

Elemento de Despesa:

33.90.39.31 - Inscrição em eventos

Fonte de Recurso:

100 - Recursos ordinários

Valor:

R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos 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 e Contratos da Emprotur.
CONTRATANTE: Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR – CNPJ nº
10.202.792/0001-30.
CONTRATADA: Reed Exhibitions Alcantara Machado Ltda. – CNPJ nº 02.162.646/0001-09.
Natal/RN, 23 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 23/07/2021, às 12:33, 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 10471119 e o
código CRC 13036617.
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