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PROCESSO Nº. 12610022.000531/2021-13.
ASSUNTO: Participação no Evento online InovaTur 2021 - RN Júnior.
INTERESSADO: EMPROTUR

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2021

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 RN JÚNIOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS JUNIORES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE para jornada de participação em evento online personalizado, com
objetivo de promoção do Rio Grande do Norte, fomento do empreendedorismo local e apoio ao trade local
na retomada do turismo.
JUSTIFICATIVA:
O objetivo é auxiliar na retomada do turismo no Rio Grande do Norte e conectar jovens das
várias universidades com as dores do setor. Mostrar as belezas do Rio Grande do Norte convidando todo RN
a visitar outros destinos além dos já populares e convidar as empresas juniores a contribuírem com a
retomada da economia do turismo potiguar.
Divulgação das belezas do Rio Grande do Norte
Muito além dos destinos já explorados pelo turismo, o estado conta com diversos roteiros
turísticos que ainda podem ser mais explorados. Para isso, iremos utilizar de todas as mídias sociais da RN
Júnior para promover esses destinos, através da campanha: "Potiguares é o povo, Senhor" durante toda a
jornada do Desafio de Inovação (que será falado melhor no próximo tópico).
A campanha irá rodar no Instagram da RN Júnior que conta atualmente com 5156 seguidores de todo o
Brasil e no principal canal de comunicação com as Empresas Juniores através do Telegram, que conta com
543 pessoas.
Desafio de Inovação
Através de um desafio que visa proporcionar soluções para dores de alguns setores e
localidades que serão decididos com a Emprotur, possibilitando a montagem uma jornada de criação de
uma solução, utilizada em dois eventos que temos no ano (Portto e Destine) como marco. Serão dois meses
de prototipação da solução.
Ao todo, serão 12 Empresas Juniores inscritas no desafio e ao longo dele ir selecionando as
melhores ideias até a escolha da melhor solução.
VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais);
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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 eventos no âmbito Nacional

Elemento de Despesa:

33.90.39.31 - Inscrição em eventos

Fonte de Recurso:

100 - Recursos Ordinários

Valor:

R$ 12.000,00 (doze mil 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 – RIL.
CONTRATANTE: Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR – CNPJ
10.202.792/0001-30.
CONTRATADA: RN JÚNIOR - Federação das Empresas Juniores do Estado do Rio Grande do
Norte. – CNPJ 11.792.774/0001-19.

Natal/RN, 06 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 07/05/2021, às 19:28, 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 9472066 e o
código CRC 4AEAF596.
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