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PROCESSO Nº. 12610022.000318/2021-01.
ASSUNTO: Par�cipação do Rio Grande do Norte na BNT Mercosul 2021.
INTERESSADO: EMPROTUR
 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2021

 

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

 

OBJETO: Contratação direta de empresa para par�cipação do estado do Rio Grande do Norte no evento “BNT Mercosul
ano 27 – Edição Especial Híbrida”.

 

JUSTIFICATIVA: 

A BNT Feiras e Congressos decidiu pela realização do evento “BNT Mercosul ano 27 – Edital Especial, no formato virtual
e presencial, nos dias 24 a 28 de maio de 2021, em Balneário Camburiú/SC.

O evento contará com a par�cipação de 23 estados e 6 países da América La�na, cujo obje�vo é o fortalecimento da
a�vidade turís�ca nacional, reunindo profissionais de turismo para a geração de novos negócios entre fornecedores e compradores do
Brasil e alguns países da América do Sul, notadamente aqueles que compõem o Mercosul.

Nesta edição, a BNT promoverá famturs on-line com parcerias, uma rodada de negócios entre prestadores de serviços e
operadores do Brasil e países par�cipante do Mercosul, e ainda promoverá, de forma presencial, grandes auditórios de capacitação
sobre como os des�nos estão sendo preparado para a retomada do turismo nacional.

Dentre as opões ofertadas pela organizadora do evento, o Governo do Estado, por meio da Emprotur, optou pela
par�cipação presencial com foco em capacitações.

 

VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (trinta mil 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 307001 - Par�cipação em eventos no âmbito nacional
Elemento de Despesa: 33.90.39 - Serviços pessoa jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

DESPACHO
A emissão da nota de empenho per�nente a presente informação está condicionada a liberação de cota pela SEPLAN.

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

 

CONTRATADA: Bnt Feiras e Congressos Eireli. – CNPJ 00.376.660/0001-71.

 

Natal/RN, 24 de março de 2021.
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(Assinado  Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA

Diretor Vice Presidente

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-Presidente, em 24/03/2021, às 14:55,
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 8957385 e o código CRC 12F39165.

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

