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PROCESSO Nº. 12610025.002117/2021-19
ASSUNTO: Apoio à Mostra de Cinema de São Miguel do Gostoso
INTERESSADO: EMPROTUR
 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 30/2021

 

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: Apoio da empresa ao evento 8ª Mostra de Cinema de São Miguel do Gostoso, litoral
norte do Estado do Rio Grande do Norte, que acontecerá entre os dias 26 a 30 de novembro de 2021.

A Mostra de Cinema de Gostoso é um evento que tem o obje�vo de fomentar a produção
audiovisual nordes�na e brasileira. Ao longo de cinco dias o público pode assis�r aos mais recentes
lançamentos cinematográficos brasileiros em uma sala de cinema ao ar livre. Em sua úl�ma edição
presencial, em 2019, a Mostra exibiu produções de 14 estados brasileiros, com a presença dos realizadores
para apresentar e debater seus filmes. Sempre lotadas, as sessões contam com o comparecimento de um
público que até então man�nha um contato distante com a produção cultural de outras regiões e com o
des�no São Miguel do Gostoso.

A par�cipação do Rio Grande do Norte se dará com 1 (uma) cota ouro, que inclui:

Contrapar�das Negociais/ COTA OURO:

- Autorização para distribuição de materiais de divulgação do apoiador em locais do evento,
aprovado antecipadamente pela equipe de organização do evento e de acordo com o projeto cenográfico;

- Possibilidade de ações junto à jornalistas e agentes do turismo em parceria com a equipe de
assessoria de imprensa do projeto (assessoria nacional e regional);

- Cessão de direitos para a u�lização de imagens do projeto para ações de divulgação do
apoiador;

- Par�cipação de representante do apoiador na programação do evento.

 

Contrapar�das de Imagens/ COTA OURO:

- Exibição de vídeo do patrocinador durante o evento (Até 1 min; cedido pela empresa;
exibido sempre antes de cada sessão da Mostra);

- Peças gráficas: cartaz, crachá, catálogo - aplicação da marca da empresa em tamanho médio;

- Peças audiovisuais — aplicação de logomarca do apoiador ao final dos vídeos;

- peças de sinalização com logomarca;

- peças promocionais;

- mídias radiofônicas - menção ao apoiador;
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- Site e mídias sociais;

-  Menção ao apoiador em todos os releases encaminhados à imprensa por meio de
assessoria de abrangência nacional;

- Clipping eletrônico;

- Menção à empresa em entrevistas e em todas as sessões da Mostra;

- Citação ao apoiador pelo mestre de cerimônias em todas as sessões do evento;

-  Direito a inclusão de material promocional e/ou publicitário do apoiador nos kits a serem
distribuídos aos cineastas e jornalistas convidados (cerca de 100 kits).

 

JUSTIFICATIVA: A pandemia da COVID-19 afastou as pessoas, restringiu viagens e fechou
fronteiras. Mas com a chegada da vacina, a indústria do turismo entende que é o momento de reconexão,
de reduzir a distância e voltar às origens que consolidaram o Rio Grande do Norte como receptor de eventos
e negócios turís�cos. A par�cipação na 8ª Mostra de Cinema de Gostoso estão em consonância com a
estratégia de segmentação da a�vidade turís�ca adotada pelo Governo do Estado, e seria uma a�vação do
segmento cultural.

A Mostra de Cinema de Gostoso incrementa a economia local, beneficiada pela intensa
par�cipação da comunidade de São Miguel do Gostoso e pela presença de turistas interessados em
a�vidades culturais e nas belezas naturais do local. Durante os dias de realização da mostra, a ocupação das
pousadas e restaurantes chega próximo à capacidade máxima, gerando inúmeros empregos indiretos nas
redes hoteleira, gastronômica, de transporte e pequenos comerciantes que são beneficiados pela densidade
de público de diversos estados brasileiros durante os cinco dias de evento. Em sua úl�ma edição presencial,
a Mostra de Cinema de Gostoso recebeu convidados de 13 estados do país, formadores de opinião, entre
cineastas e jornalistas.

A Mostra carrega em seu nome a cidade de São Miguel do Gostoso, e busca integrar as
belezas naturais da cidade à própria concepção do projeto, exibindo filmes a céu aberto na paradisíaca Praia
do Maceió, em uma estrutura única no país, aliando conforto e alta qualidade de projeção. Com este
conjunto de fatores, a mostra vem gerando um interesse muito grande do público em par�cipar do evento e
conhecer os pontos turís�cos da região.

Diante do exposto, a par�cipação do Rio Grande do Norte torna-se estratégica, divulgando o
Estado como des�no seguro, uma vez que foi o primeiro do Brasil a receber o selo “Safe Travels”, concedido
pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), ter lançado o selo local “Turismo + Protegido", que
capacitou os trabalhadores que atuam direta e indiretamente com a a�vidade turís�ca no RN, por meio do
Sistema Fecomércio. Além de o�mizar o encontro com os atores do segmento, reforçando o Rio Grande do
Norte como des�no capacitado para receber o turista interessado no turismo cultural.

 

VALOR GLOBAL: R$ 120.000,00 (cento e vinte 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 2020, 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: 33.90.39.31 - Inscrição em eventos

Fonte de Recurso:
100 - Recursos Ordinários
121 - Cota parte royal�es

 
Valor: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
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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.

 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: A Gestão do contrato será realizada pela Gerência de
Marke�ng da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato a empregada pública Molga de
Araujo Dias Freire, Matrícula 238.920-7, CPF: 779.138.924-04, e-mail: molgaemprotur@gmail.com conforme
preconiza o art. 199 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos Administra�vos e Projetos
da EMPROTUR (h�p://adcon.rn.gov.br/ACERVO/setur/DOC/DOC000000000213227.PDF)

 

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

 

CONTRATADA: COLETIVO DE DIREITOS HUMANOS, ECOLOGIA, CULTURA E CIDADANIA -
CDHEC. – CNPJ 06.053.410/0001-87.

 

 

Natal/RN, 04 de novembro 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 04/11/2021, às 11:42, 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 11847275 e o
código CRC A4062D88.

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/setur/DOC/DOC000000000213227.PDF
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


30 05 DE NOVEMBRO DE 2021Diário Oficial
RIO GRANDE DO NORTE

Empresa Ganhadora:
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI - ITEM: 01.
Mossoró/RN, 04 de novembro de 2021.
Manoel Jácome de Lira
Pregoeiro/HRTM

SESAP/FES
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - processo nº
00610909.000076/2021-75
Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em
vigor, reconheço o débito no valor de R$ 1.180.623,02 (Um milhão, cento e oiten-
ta mil, seiscentos e vinte e três reais e dois centavos) relativo a dívida que esta
SESAP possui com a empresa COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLO-
GISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE - COOPANEST/RN CNPJ
70.141.940/0001-86, conforme abaixo discriminado:

NOTAL FISCAL VALOR (R$) DOCUMENTO
8601 R$ 289.656,56 11391123
8602 R$ 140.156,40 11391313
8603 R$ 288.488,59 11391361
8604 R$ 18.687,52 11391421
8605 R$ 121.468,88 11391452
8650 R$ 322.165,07 11391498

R$ 1.180.623,02
Cipriano Maia de Vasconcelos
Secretario de Estado da Saúde Pública
Natal/RN, 13 de outubro de 2021.

SESAP/FES
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Processo nº
00610909.000017/2021-05
Na condição de ordenador de despesa, e em conformidade com a legislação em
vigor, reconheço o débito no valor de R$ 272.226,76 (duzentos e setenta e dois mil,
duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) relativo a dívida que possui
com a empresa COOPMED/RN - COOPERATIVA MEDICA DO RN, CNPJ
05.651.380/0001-48, conforme abaixo discriminado:

NOTAL FISCAL VALOR (R$) DOCUMENTO
3984 R$ 272.226,76 10919578

Cipriano Maia de Vasconcelos
Secretario de Estado da Saúde Pública
Natal/RN, 26 de agosto de 2021.

Hospital Regional Tarcísio Maia
Comissão Permanente de Licitação
Assunto: Aviso aos Licitantes.
Pregão Eletrônico nº 022/2021 - Processo nº 00610428.000020/2021-23.
Objeto: Aquisição Material Hospitalar (Cateter Duplo Lúmen).
A Comissão Permanente de Licitações do Hospital Regional Tarcísio Maia, no uso
de suas atribuições legais, comunica aos interessados, o resultado de julgamento
relativo à aceitação das propostas de preços do presente certame.
Empresa Ganhadora:
MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ITEM: 01.
Mossoró/RN, 03 de novembro de 2021.
Manoel Jácome de Lira
Pregoeiro/HRTM

Hospital Regional Tarcísio Maia
Comissão Permanente de Licitação
Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 028/2021 - Processo nº
00610428.000029/2021-34.
Objeto: Aquisição Medicamentos.
A Comissão Permanente de Licitação do Hospital Regional Tarcísio Maia, com
sede na Rua projetada, s/n, bairro Aeroporto, Mossoró/RN, no uso de suas
atribuições legais, torna público a realização da Licitação na modalidade Pregão na
Forma Eletrônica do Tipo Menor Preço Por Item, objetivando a aquisição do obje-
to acima citado, a qual se regerá pelas disposições da Lei 10.520/2002, e sub-
sidiariamente pela Lei 8.666/93 com as alterações posteriores. O recebimento das
propostas será até o dia 18/11/2021 às 09:00 horas e a sessão de disputa terá início
às 10:00 horas (horário de Brasília-DF) do mesmo dia, no site www.licitacoes-
e.com.br sob o nº. 905700. O Edital na íntegra poderá ser obtido no referido site ou
pelo o e-mail cplhrtm@rn.gov.br, no horário das 08:00 às 14:00 hs.
Mossoró/RN, 04 de novembro de 2021.
Manoel Jácome de Lira
Pregoeiro/HRTM

Hospital Regional Tarcísio Maia
Comissão Permanente de Licitação
Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 029/2021 - Processo nº
00610428.000045/2021-27.
Objeto: Aquisição Material Hospitalar (Papel Grau Cirúrgico), exclusivo para
Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte LC 123/2006, Decreto Estadual
21.709/2010 e LCE nº 675/2020.
A Comissão Permanente de Licitação do Hospital Regional Tarcísio Maia, com
sede na Rua projetada, s/n, bairro Aeroporto, Mossoró/RN, no uso de suas
atribuições legais, torna público a realização da Licitação na modalidade Pregão na
Forma Eletrônica do Tipo Menor Preço Por Item, objetivando a aquisição do obje-
to acima citado, a qual se regerá pelas disposições da Lei 10.520/2002, e sub-
sidiariamente pela Lei 8.666/93 com as alterações posteriores. O recebimento das
propostas será até o dia 19/11/2021 às 09:00 horas e a sessão de disputa terá início
às 10:00 horas (horário de Brasília-DF) do mesmo dia, no site www.licitacoes-
e.com.br sob o nº. 902883. O Edital na íntegra poderá ser obtido no referido site ou
pelo o e-mail cplhrtm@rn.gov.br, no horário das 08:00 às 14:00 hs.
Mossoró/RN, 04 de novembro de 2021.
Manoel Jácome de Lira
Pregoeiro/HRTM

Secretaria de Estado do Turismo

Empresa Potiguar de Promoção 
Turistica - EMPROTUR

Extrato de Ordem de Compra nº 46/2021 - EMPROTUR - GER ADM/EMPRO-
TUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002270/2020-85, Pregão: 006/2021, Ordem de
Compra: 46/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de ferra-
mentas, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme
condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital.
Fornecedor:  GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - CNPJ/MF nº
36.521.392/0001-81. Valor da compra: R$ 205,67 (duzentos e cinco reais e sessen-
ta e sete centavos). Dotação Orçamentaria: Projeto de atividade: 298401 -
Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 44.90.52.38 - Máquinas, fer-
ramentas, utensílios oficina; Fonte de Recurso: 121 - Cota parte royalties; Valor: R$
205,67 (duzentos e cinco reais e sessenta e sete centavos). 

Extrato de Ordem de Compra nº 42/2021 - EMPROTUR - GER ADM/EMPRO-
TUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002270/2020-85, Pregão: 006/2021, Ordem de
Compra: 42/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de ferra-
mentas, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme
condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital.
Fornecedor:  FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ/MF nº
14.968.227/0001-30. Valor da compra:  R$ 2.116,60 (dois mil cento e dezesseis
reais e sessenta centavos). Dotação Orçamentaria: Projeto de atividade: 298401 -
Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.42 - Ferramentas;
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R$ 2.116,60 (dois mil cento e
dezesseis reais e sessenta centavos). 

Extrato de Ordem de Compra nº 44/2021 - EMPROTUR - GER ADM/EMPRO-
TUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002270/2020-85, Pregão: 006/2021, Ordem de
Compra: 44/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de ferra-
mentas, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme
condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital.
Fornecedor:  S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ME - CNPJ/MF nº 21.896.826/0001-50. Valor da compra: R$ 669,99 (seiscentos e
sessenta e nove reais e noventa e nove centavos). Dotação Orçamentaria: Projeto de
atividade: 298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa:
44.90.52.38 - Máquinas, ferramentas, utensílios oficina; Fonte de Recurso: 121 -
Cota parte royalties; Valor: R$ 669,99 (seiscentos e sessenta e nove reais e noven-
ta e nove centavos). 

Extrato de Ordem de Compra nº 45/2021 - EMPROTUR - GER ADM/EMPRO-
TUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002270/2020-85, Pregão: 006/2021, Ordem de
Compra: 45/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de ferra-
mentas, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme
condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital.
Fornecedor:  MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - CNPJ/MF nº
28.697.784/0001-78. Valor da compra: R$ 1.682,48 (um mil seiscentos e oitenta e
dois reais e quarenta e oito centavos). Dotação Orçamentaria: Projeto de atividade:
298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.42 -
Ferramentas; Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R$ 1.682,78 (um
mil seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos) . 

Extrato de Ordem de Compra nº 41/2021 - EMPROTUR - GER ADM/EMPRO-
TUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002270/2020-85, Pregão: 006/2021, Ordem de
Compra: 41/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de ferra-
mentas, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme
condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital.
Fornecedor:  DJ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP- CNPJ/MF nº
06.267.047.0001/00. Valor da compra:  R$ 206,97 (duzentos e seis reais e noventa
e sete centavos). Dotação Orçamentaria: Projeto de atividade: 298401 - Manutenção
e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.42 - Ferramentas; Fonte de
Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R$ 206,97 (duzentos e seis reais e
noventa e sete centavos). 

Extrato de Ordem de Compra nº 43/2021 - EMPROTUR - GER ADM/EMPRO-
TUR - DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002270/2020-85, Pregão: 006/2021, Ordem de
Compra: 43/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de ferra-
mentas, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme
condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital.
Fornecedor:  S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ME - CNPJ/MF nº 21.896.826/0001-50. Valor da compra: R$ 513,39 (quinhentos e
treze reais e trinta e nove centavos). Dotação Orçamentaria: Projeto de atividade:
298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa: 33.90.30.42 -
Ferramentas; Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários; Valor: R$ 513,39 (quin-
hentos e treze reais e trinta e nove centavos). 

Extrato de Ordem de Compra nº 47/2021 - EMPROTUR - GERADM/EMPROTUR
- DAF/EMPROTUR - PRES.
Processo Licitatório nº 12610006.002270/2020-85, Pregão: 006/2021, Ordem de
Compra: 47/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de ferra-
mentas, para atender as necessidades do Centro de Convenções de Natal, conforme
condições e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I), do Edital.
Fornecedor:  NORTHWEST COMERCIO DE FERRANGENS, IMPLEMENTOS
AGRICOLAS - CNPJ/MF nº 37.247.494/0001-13. Valor da compra: R$ 693,33
(seiscentos e noventa e três reais e trinta e três centavos). Dotação Orçamentaria:
Projeto de atividade: 298401 - Manutenção e funcionamento; Elemento de Despesa:
44.90.52.38 - Máquinas, ferramentas, utensílios oficina; Fonte de Recurso: 121 -
Cota parte royalties; Valor: R$ 693,33 (seiscentos e noventa e três reais e trinta e
três centavos). 

TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 30/2021
PROCESSO nº. 12610025.002117/2021-19
ASSUNTO: Apoio à Mostra de Cinema de São Miguel do Gostoso
INTERESSADO: EMPROTUR
FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões
relacionadas a esta Inexigibilidade, não resolvidas pelos meios administrativos.
OBJETO: Apoio da empresa ao evento 8ª Mostra de Cinema de São Miguel do
Gostoso, litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte, que acontecerá entre os
dias 26 a 30 de novembro de 2021.
A Mostra de Cinema de Gostoso é um evento que tem o objetivo de fomentar a pro-
dução audiovisual nordestina e brasileira. Ao longo de cinco dias o público pode
assistir aos mais recentes lançamentos cinematográficos brasileiros em uma sala de
cinema ao ar livre. Em sua última edição presencial, em 2019, a Mostra exibiu pro-
duções de 14 estados brasileiros, com a presença dos realizadores para apresentar e
debater seus filmes. Sempre lotadas, as sessões contam com o comparecimento de
um público que até então mantinha um contato distante com a produção cultural de
outras regiões e com o destino São Miguel do Gostoso.
A participação do Rio Grande do Norte se dará com 1 (uma) cota ouro, que inclui:
Contrapartidas Negociais/ COTA OURO:
- Autorização para distribuição de materiais de divulgação do apoiador em locais do
evento, aprovado antecipadamente pela equipe de organização do evento e de acor-
do com o projeto cenográfico;
- Possibilidade de ações junto à jornalistas e agentes do turismo em parceria com a
equipe de assessoria de imprensa do projeto (assessoria nacional e regional);
- Cessão de direitos para a utilização de imagens do projeto para ações de divul-
gação do apoiador;
- Participação de representante do apoiador na programação do evento.
Contrapartidas de Imagens/ COTA OURO:
- Exibição de vídeo do patrocinador durante o evento (Até 1 min; cedido pela
empresa; exibido sempre antes de cada sessão da Mostra);
- Peças gráficas: cartaz, crachá, catálogo - aplicação da marca da empresa em
tamanho médio;
- Peças audiovisuais - aplicação de logomarca do apoiador ao final dos vídeos;
-peças de sinalização com logomarca;
-peças promocionais;
- mídias radiofônicas - menção ao apoiador;
- Site e mídias sociais;
- Menção ao apoiador em todos os releases encaminhados à imprensa por meio de
assessoria de abrangência nacional;
-Clipping eletrônico;
-Menção à empresa em entrevistas e em todas as sessões da Mostra;
-Citação ao apoiador pelo mestre de cerimônias em todas as sessões do evento;
-Direito a inclusão de material promocional e/ou publicitário do apoiador nos kits a
serem distribuídos aos cineastas e jornalistas convidados (cerca de 100 kits).
JUSTIFICATIVA: A pandemia da COVID-19 afastou as pessoas, restringiu viagens
e fechou fronteiras. Mas com a chegada da vacina, a indústria do turismo entende
que é o momento de reconexão, de reduzir a distância e voltar às origens que con-
solidaram o Rio Grande do Norte como receptor de eventos e negócios turísticos. A
participação na 8ª Mostra de Cinema de Gostoso estão em consonância com a
estratégia de segmentação da atividade turística adotada pelo Governo do Estado, e
seria uma ativação do segmento cultural.
A Mostra de Cinema de Gostoso incrementa a economia local, beneficiada pela
intensa participação da comunidade de São Miguel do Gostoso e pela presença de
turistas interessados em atividades culturais e nas belezas naturais do local. Durante
os dias de realização da mostra, a ocupação das pousadas e restaurantes chega próx-
imo à capacidade máxima, gerando inúmeros empregos indiretos nas redes
hoteleira, gastronômica, de transporte e pequenos comerciantes que são beneficia-
dos pela densidade de público de diversos estados brasileiros durante os cinco dias
de evento. Em sua última edição presencial, a Mostra de Cinema de Gostoso rece-
beu convidados de 13 estados do país, formadores de opinião, entre cineastas e jor-
nalistas.
A Mostra carrega em seu nome a cidade de São Miguel do Gostoso, e busca inte-
grar as belezas naturais da cidade à própria concepção do projeto, exibindo filmes
a céu aberto na paradisíaca Praia do Maceió, em uma estrutura única no país, alian-
do conforto e alta qualidade de projeção. Com este conjunto de fatores, a mostra
vem gerando um interesse muito grande do público em participar do evento e con-
hecer os pontos turísticos da região.
Diante do exposto, a participação do Rio Grande do Norte torna-se estratégica,
divulgando o Estado como destino seguro, uma vez que foi o primeiro do Brasil a
receber o selo "Safe Travels", concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e
Turismo (WTTC), ter lançado o selo local "Turismo + Protegido", que capacitou os
trabalhadores que atuam direta e indiretamente com a atividade turística no RN, por
meio do Sistema Fecomércio. Além de otimizar o encontro com os atores do seg-
mento, reforçando o Rio Grande do Norte como destino capacitado para receber o
turista interessado no turismo cultural.
VALOR GLOBAL R$ 120.000,00 (cento e vinte 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. 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 discriminad
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
121 - Cota parte royalties
Valor: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
FUNDAMENTO LEGAL: art. 30, da Lei 13.303/2016, em sua redação atual.
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: A Gestão do contrato será realiza-
da pela Gerência de Marketing da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização
do contrato a empregada pública Molga de Araujo Dias Freire, Matrícula 238.920-
7, CPF: 779.138.924-04, e-mail: molgaemprotur@gmail.com conforme preconiza o
art. 199 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos
Administrativos e Projetos da EMPROTUR
(http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/setur/DOC/DOC000000000213227.PDF)
CONTRATANTE: Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR -
CNPJ nº 10.202.792/0001-30.
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CONTRATADA: COLETIVO DE DIREITOS HUMANOS, ECOLOGIA, CULTURA E CIDADANIA - CDHEC. - CNPJ
06.053.410/0001-87.
Natal/RN, 04 de novembro de 2021.
BRUNO GIOVANNI REIS
Diretor Presidente

TERMO DE FOMENTO Nº 8/2021
TERMO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A E A NATAL CON-
VENTION & VISITORS BUREAU - FUNDAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE EVENTOS DE NATAL, NA FORMA DESCRITA
ABAIXO:
A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.202.792/0001-30, com sede
no Avenida Senador Dinarte Mariz (Via Costeira), 6800 - Centro de Convenções de Natal, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.090-
002, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor Vice Presidente, Senhor RAFAEL
VARELLA GOMES DA COSTA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 1.800.422 SESED/RN e
do CPF nº 069.150.294-35, residente e domiciliado à Rua Dr. José Tavares da Silva, 04, Candelária - San Valle, Natal/RN, CEP
59.066-260, e por sua Diretora de Marketing a Sra. MOLGA DE ARAÚJO DIAS FREIRE, brasileira, casada, publicitária, por-
tadora da carteira de identidade nº. 1.224.979 - SSP/RN, inscrita no CPF sob nº. 779.138.924-04, residente e domiciliada na Av.
Interventor Mário Câmara, 4484, Cidade da Esperança - Natal/RN, e a NATAL CONVENTION & VISITORS BUREAU -
FUNDAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE EVENTOS DE NATAL, CNPJ nº. 03.694.140/0001-03, estabelecida na Avenida Senador
Salgado Filho, 1718, Tirol Way Office, salas 1204 e 1205, Tirol, Natal/RN, CEP: 59.022-000, neste ato representada por
GEORGE ANDERSON DE OLIVEIRA GOSSON, portador da Carteira de Identidade nº. 4947D CREA-RN e CPF nº.
007.473.644-27, residente e domiciliado na nesta capital, doravante denominada CONTRATADA, que têm, entre si, acordado
os termos do processo Administrativo SEI nº 12610028.005574/2021-27, o que fazem com arrimo nas seguintes cláusulas obri-
gacionais.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a realização de projeto que compreende um conjunto de atividades e metas de Promoção
Turística do RN para o segmento do Turismo Coorporativo (MICE - Meetings, Incentives, Congress/Convention and
Exhibitions), conforme delineado no Plano de Trabalho inserido ao id. 11464124.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS FINANCEIROS
Conforme art. 24°, §1°, inciso I, da Lei 13.019/2014, o Custeio das despesas decorrentes do presente Termo será suportado
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A, em conformidade com a respectiva dotação orçamentária:
Projeto de atividade 303301 - Criar estrutura para o mercado MICE
Elemento de Despesa: 33.50.41.02 - Despesa com entidades de direito privado
Fonte de Recurso: 121 - Cota parte royalties
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
que será depositado no Banco do Brasil, Agência XXXXX, Conta-Corrente n.º XXXXX, de titularidade da NATAL CON-
VENTION & VISITORS BUREAU - FUNDAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE EVENTOS DE NATAL, CNPJ nº. 03.694.140/0001-
03, conta exclusiva para utilização dos recursos objeto deste termo de fomento.
O valor de responsabilidade da Concedente será repassado em conformidade com o cronograma de desembolso previsto no
Plano de Trabalho anexo ao presente instrumento.
Parágrafo Primeiro - As receitas financeiras decorrentes de aplicações serão obrigatoriamente computadas a crédito deste

Termo, aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade e comprovadas mediante demonstrativo bancário específico.
Parágrafo Segundo - São expressamente proibidas quaisquer transferências dos recursos financeiros recebidos, para outras real-
izações, devendo sua aplicação ocorrer, exclusivamente, nas despesas previstas no presente Termo.
Parágrafo Terceiro - É vedada a realização de:
a) Despesas em data anterior ou posterior à vigência do Termo;
b) Despesas com taxas bancárias, juros ou correção monetária, multas, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora
do prazo;
c) Despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, de autoridades ou servidores públicos;
d) Despesas com finalidade diversa do estabelecido no plano de trabalho a que se refere este instrumento, ainda que em caráter
emergencial;
e) Despesas a título de taxas de administração, gerência ou similar; e
f) Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que
pertença aos quadros de órgãos ou de entidades da administração pública federal, estadual municipal ou do Distrito Federal, que
esteja lotado ou em exercício em qualquer dos entes partícipes deste convênio.
Parágrafo Quarto - A CONVENENTE deverá obedecer, no que couber, as regras estabelecidas na Lei Federal nº 13.303/2016,
em sua redação atual; e
Parágrafo Quinto - O descumprimento do disposto nesta Cláusula obrigará a CONVENENTE à reposição ou restituição do
numerário equivalente aos rendimentos do mercado financeiro no período, devidamente atualizado até a data do efetivo depósi-
to.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA DO TERMO DE FOMENTO
O presente Termo vigorará pelo prazo de 7 (sete) meses contados a partir de sua assinatura, podendo ser renovado através de
Termo Aditivo nos termos da legislação vigente;
O presente Termo poderá ser denunciado, a qualquer tempo, por desinteresse unilateral ou consensual dos partícipes, mediante
comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e será rescindido, por infração legal ou descumprimen-
to de suas cláusulas, independente de interpelação judicial ou extrajudicial;
Os partícipes, por meio de seus representantes legais, são autoridades competentes para rescindir ou denunciar este Termo.
CLÁUSULA NONA - DA RATIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Os partícipes ratificam o plano de trabalho de ID 11464124 em todos os seus termos, como se aqui estivesse transcrito na ínte-
gra.
Natal/RN, 29 de outubro de 2021.
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A
CNPJ/MF nº 10.202.792/0001-30
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A
CNPJ/MF nº 10.202.792/0001-30
MOLGA DE ARAÚJO DIAS FREIRE
NATAL CONVENTION & VISITORS BUREAU - FUNDAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE EVENTOS DE NATAL
CNPJ nº. 03.694.140/0001-03
GEORGE ANDERSON DE OLIVEIRA GOSSON
TESTEMUNHAS: LINDOLFO JONAS BORGES FERREIRA ; HYVIRNG FERREIRA
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