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PROCESSO Nº. 12610021.001230/2021-17
ASSUNTO: Par�cipação do Rio Grande do Norte na ABAV EXPO/2021
INTERESSADO: EMPROTUR
 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2021

 

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 virtual ABAV Expo 2021. 

 

JUSTIFICATIVA: Em razão da melhora dos efeitos da pandemia da COVID-19 no Turismo, a
Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV decidiu pela realização da edição 2021 do evento de
forma híbrida, ocorrendo de forma presencial em Fortaleza-CE e virtual em plataforma online do próprio
evento. A inicia�va visa contribuir com a melhor capacitação e relacionamento entre os atores do turismo,
além de atender todas as medidas sanitárias e de segurança de cada par�cipante do evento para evitar a
disseminação do vírus da COVID-19.

Desta forma, a ação irá atrair visibilidade de visitantes e par�cipantes do mercado turís�co
nacional, com o propósito de apresentar os des�nos turís�cos e os protocolos de Saúde e Segurança
Sanitária, aplicados nos transportes terrestres, voos, aeroporto, espaço e estrutura para eventos, meios de
hospedagem, restaurantes, passeios e demais produtos turís�cos do Rio Grande do Norte.

 

VALOR GLOBAL: R$ 96.200,00 (noventa e seis mil e duzentos 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 nacionais
Elemento de Despesa: 33.90.39.31 - Inscrição em eventos
Fonte de Recurso: 121 - Cota parte do Royal�es Lei 7.990/89
Valor: R$ 96.200,00 (noventa e seis mil e duzentos 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 Promoção Nacional da EMPROTUR e fica
indicado para a Fiscalização do contrato a empregada pública Ana Rita Couto Salgado Gadelha, Matrícula
170.145-2, CPF: 421.325.924-20, e-mail: nacional.emprotur@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: Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV. – CNPJ 27.287.283/0001-
50.

 

 

Natal/RN, 30 de agosto 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 30/08/2021, às 12:53, 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 10967946 e o
código CRC 0E4D41E9.
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