
18/08/2021 SEI/SEARH - 10121570 - Termo de Dispensa de Licitação

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11352002&infra_siste… 1/2

 

Processo Número:  12610006.001257/2021-90
Assunto: Aquisição de Café em pó, açucar e adoçante
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 5/2021

 

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

 

OBJETO:  Aquisição  DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR E ADOÇANTE, para atender as necessidades
da EMPROTUR, pelo período de 12 meses,  conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas
neste Termo de Referência.

 

JUSTIFICATIVA: A aquisição visa atender o público interno e externo em reuniões de
gabinetes, salas e eventos de auditório no prédio sede da EMPROTUR e nos eventos realizados pela
EMPROTUR no Centro de Convenções  de Natal.

Considerando que se trata de fornecimento caracterizado como compra, não podendo ser
prorrogado, faz-se necessária a realização de nova aquisição para manutenção do suprimento u�lizado
diariamente na Emprotur.

 Os bene�cios do café não são apenas sabor e energia. Se for consumido com moderação, ele
pode ser um ó�mo aliado da saúde. O café pode melhorar o desempenho cogni�vo e �sico, fornecer
an�oxidantes e nutrientes, entre outros bene�cios.

VALOR GLOBAL: R$ 3.585,00 (três mil quinhentos e oitenta e cinco 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

303001 - Campanhas de marke�ng do turismo do RN no
âmbito nacional

Elemento de
Despesa: 33.90.30.07 - Gêneros de alimentação
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Fonte de
Recurso:

100 - Recursos Ordinários

Valor: R$ 3.585,00 (três mil quinhentos e oitenta e cinco reais)

 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 29, inciso II, 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: RCP Comércio de Eletrodomés�cos Eireli Epp. – CNPJ 28.031.958/0001-69

 

Natal/RN, 28 de junho de 2021.
 
 

(Assinado  Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA

Diretor Vice Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-
Presidente, em 28/06/2021, às 12:16, 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 10121570 e o
código CRC F9E1012C.

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

