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PROCESSO Nº. 12610006.000898/2021-27.
ASSUNTO: Contratação em participação de seminário on-line sobre - "Excelência nas contratações das Empresas
Estatais 2021.
INTERESSADO: EMPROTUR

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2021

FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões
relacionadas a esta Inexigibilidade, não resolvidas pelos meios administrativos.
OBJETO: Trata de solicitação de custeio de inscrições para a participação de 12
(doze) servidores, lotados na Emprotur, no seminário "Excelência nas contratações das Empresas Estatais
2021- Modernização do Regulamento Interno de licitações e contratos conforme a lei 13.303/2016"nos
dias 29 e 30 de abril de 2021, 100% online.
JUSTIFICATIVA: Essa capacitação visa aprimorar os conhecimentos necessários para a
interpretação e a implementação das previsões legais dispostas na Lei 13.303/2016, especialmente em
relação aos temas licitação e contrato no âmbito da Emprotur.
A Lei 13.303/16 dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de
economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade
econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos.
O treinamento objetiva apresentar aos empregados das empresas estatais, suas subsidiárias e
controladas, as disposições da nova Lei, que já está em vigor e que deve ser aplicada objetivamente em
todos os processos de contratação, com e sem licitação. Serão discutidas detalhadamente todas as
inovações do novo diploma legal, mostrando como aplicá-las, quais as vantagens e desvantagens, bem como
quais as cautelas a serem observadas para o alcance dos melhores resultados. O público alvo do curso é
empregados de empresas estatais, inclusive suas subsidiárias e controladas, que trabalham nas áreas de
contratações, inclusive de obras e serviços de engenharia, assessores jurídicos, autoridades que decidem
sobre os processos, controles internos, particulares que objetivam participar dessas contratações.
VALOR GLOBAL: R$ 18.280,00 (dezoito mil duzentos e oitenta reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA
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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

298401 - Manutenção e funcionamento

Elemento de Despesa:

33.90.39.48 - Serviço de seleção e treinamento

Fonte de Recurso:

100 - Recursos Ordinários

Valor:

R$ 18.280,00 (dezoito mil duzentos e oitenta 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: Excelência Educação e Ensino Ltda. – CNPJ 26.855.539/0001-16.

Natal/RN, 26 de de abril de 2021.

(Assinado Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Vice Presidente
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor VicePresidente, em 26/04/2021, às 13:22, 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 9327443 e o
código CRC F06A2108.
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