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PROCESSO Nº. 12610022.001300/2021-19.
ASSUNTO: Par�cipação no Abeta Summit - Vale Europeu Catarinense/SC
INTERESSADO: EMPROTUR
 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 25/2021

 

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 Abeta Summit - Congresso Brasileiro de Ecoturismo e de Turismo de Aventura.

A  edição de 2021 do Abeta Summit - Congresso Brasileiro de Ecoturismo e de Turismo de
Aventura , que acontecerá acontecerá de 24 a 27 de novembro de 2021, no Vale Europeu Catarinense/SC.

A de edição 2020 do Abeta Summit, realizada em 2020, a primeira edição online, no ambiente
100% virtual, se reinventando com mais 20 horas de conteúdo ao vivo e mais de 7 mil visualizações.

O Abeta Summit é o maior encontro de ecoturismo e turismo de aventura do Brasil desde de
2003, é um congresso composto por empresários tomadores de decisões, servidores públicos em cargos de
gestão e por pra�cantes de ecoturismo e turismo de aventura, sendo o lugar certo para levar sua mensagem
aos principais atores e as mais importantes lideranças empresárias do setor, assim como ao consumidor final
de ecoturismo e turismo de aventura.

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 como os eventos e negócios turís�cos. O Festuris
Gramado nasceu há mais de três décadas com a missão de conectar marcas, des�nos e pessoas para
contribuir no desenvolvimento do Turismo. Mais do que nunca, este trabalho de reconexão será
fundamental para a retomada no pós-pandemia essa indústria tão importante para a economia mundial. Em
2021 uma nova era começou... Com toda a segurança da úl�ma edição, mas com ainda mais possibilidades
para o crescimento dos negócios e fortalecimento das marcas. Para a 33ª edição, além da feira geral, a
organizadora está inves�ndo nos espaços segmentados voltados para nichos específicos do
turismo. Lançamento de tendências, networking qualificado, conteúdo para capacitação e muito mais.

No Abeta Summit serão realizadas palestras, oficinas, a�vidades ao ar livre e capacitações por
quem está na linha de frente do turismo de aventura e ecoturismo importantes empresas e
empreendedores da área. O evento apresenta como destaque a imersão no assunto, que pode ser
acompanhada com exclusividade no formato presencial ou online. O conhecimento é fundamental para
todo desenvolvimento, inclusive para o crescimento dos negócios, tendo série de estratégias, que se bem
aplicadas contribuem para encurtar a jornada de compra dos clientes e fortalecer marcas e des�nos. Além
da Feira de Negócios & Exposição, que é o ambiente de relacionamento entre des�nos turís�cos, serviços e
o público, evento que vai marcar a retomada do turismo no verão 2021/2022. 

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
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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 turismo nacional, com emissores de
turistas para o Estado, será o�mizado por meio da par�cipação com estande, capacitação, agendamento de
reuniões com en�dades, órgãos governamentais e empresas.

VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze 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: 33.90.39.31 - Inscrição em eventos
Fonte de Recurso: 121 - Cota parte royal�es Lei 7.990/89
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil 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 – RILC.

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: AA Gestão do contrato será realizada pela Gerência
de Promoção Nacional da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato a empregada pública
Nayara Cris�na Santana da Silva, Matrícula 216.044-3, CPF: 071.642.994-20, e-mail:
nayaracsturismo@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 das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura -
ABETA – CNPJ 07.462.804/0001-51.

 

Natal/RN, 15 de setembro 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 15/09/2021, às 12:24, 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 11172362 e o
código CRC A768870D.

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
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CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
O presente instrumento será publicado no Diário Oficial do Estado, ficando cada um dos contraentes responsáveis pela sua pub-
licação.
CLÁUSULA NONA- DO FORO
Os partícipes elegem o foro da comarca de Natal - RN, como competente para julgar qualquer questão referente a este Termo.
E por estarem justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma.
Natal/RN, 14 de setembro 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
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTEIS DO RN - ABIH/RN
CNPJ nº. 01.510.823/0001-20
ABDON MOISES GOSSON NETO
TESTEMUNHAS: HYVIRNG FERREIRA, LINDOLFO JONAS BORGES FERREIRA

PROCESSO Nº. 12610022.001300/2021-19.
ASSUNTO: Participação no Abeta Summit - Vale Europeu Catarinense/SC
INTERESSADO: EMPROTUR
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 25/2021
FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões relacionadas a esta Inexigibilidade, não
resolvidas pelos meios administrativos.
OBJETO:  Contratação direta de empresa para participação do estado do Rio Grande do Norte no Abeta Summit - Congresso
Brasileiro de Ecoturismo e de Turismo de Aventura.
A edição de 2021 do Abeta Summit - Congresso Brasileiro de Ecoturismo e de Turismo de Aventura , que acontecerá aconte-
cerá de 24 a 27 de novembro de 2021, no Vale Europeu Catarinense/SC.
A de edição 2020 do Abeta Summit, realizada em 2020, a primeira edição online, no ambiente 100% virtual, se reinventando
com mais 20 horas de conteúdo ao vivo e mais de 7 mil visualizações.
O Abeta Summit é o maior encontro de ecoturismo e turismo de aventura do Brasil desde de 2003, é um congresso composto
por empresários tomadores de decisões, servidores públicos em cargos de gestão e por praticantes de ecoturismo e turismo de
aventura, sendo o lugar certo para levar sua mensagem aos principais atores e as mais importantes lideranças empresárias do
setor, assim como ao consumidor final de ecoturismo e turismo de aventura.
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 consol-
idaram como os eventos e negócios turísticos. O Festuris Gramado nasceu há mais de três décadas com a missão de conectar
marcas, destinos e pessoas para contribuir no desenvolvimento do Turismo. Mais do que nunca, este trabalho de reconexão será
fundamental para a retomada no pós-pandemia essa indústria tão importante para a economia mundial. Em 2021 uma nova era
começou... Com toda a segurança da última edição, mas com ainda mais possibilidades para o crescimento dos negócios e for-
talecimento das marcas. Para a 33ª edição, além da feira geral, a organizadora está investindo nos espaços segmentados volta-
dos para nichos específicos do turismo. Lançamento de tendências, networking qualificado, conteúdo para capacitação e muito
mais.
No Abeta Summit serão realizadas palestras, oficinas, atividades ao ar livre e capacitações por quem está na linha de frente do
turismo de aventura e ecoturismo importantes empresas e empreendedores da área. O evento apresenta como destaque a imer-
são no assunto, que pode ser acompanhada com exclusividade no formato presencial ou online. O conhecimento é fundamen-
tal para todo desenvolvimento, inclusive para o crescimento dos negócios, tendo série de estratégias, que se bem aplicadas con-

tribuem para encurtar a jornada de compra dos clientes e fortalecer marcas e destinos. Além da Feira de Negócios & Exposição,
que é o ambiente de relacionamento entre destinos turísticos, serviços e o público, evento que vai marcar a retomada do turis-
mo no verão 2021/2022. 
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 turismo nacional,
com emissores de turistas para o Estado, será otimizado por meio da participação com estande, capacitação, agendamento de
reuniões com entidades, órgãos governamentais e empresas.
VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA: De acordo com o Plano Orçamento Anual, está pre-
visto na proposta orçamentária para o exercício de 2021, o valor Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo dis-
criminada.
Projeto de atividade: 307001 - Participação em eventos no âmbito nacional
Elemento de Despesa: 33.90.39.31 - Inscrição em eventos
Fonte de Recurso: 121 - Cota parte royalties Lei 7.990/89
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil 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 - RILC.
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: AA Gestão do contrato será realizada pela Gerência de Promoção Nacional da
EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato a empregada pública Nayara Cristina Santana da Silva, Matrícula
216.044-3, CPF: 071.642.994-20, e-mail: nayaracsturismo@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 10.202.792/0001-30.
CONTRATADA: Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura - ABETA - CNPJ
07.462.804/0001-51.
Natal/RN, 15 de setembro de 2021.
(Assinado  Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Vice Presidente

Secretaria de Estado da Tributação

PROCESSO Nº 00310011000432/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021                                      
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Secretaria de Estado da Tributação através da sua Autoridade Competente nas licitações modalidade "Pregão Eletrônico",

resolve HOMOLOGAR os atos praticados pela Pregoeira, que adjudicou como vencedora da licitação a empresa CERTISIGN
Certificadora Digital S.A., CNPJ 01.554.285/0001-75 - Lote 01, cujo objeto da licitação é emissão de Certificado ICP - Brasil
digital tipo A-3, incluindo dispositivo de armazenamento de certificados digitais tipo Token USB, no valor total R$ 21.000,00
(Vinte e um mil reais).
Natal/RN, 15 de setembro de 2021
Álvaro Luiz Bezerra

Autoridade Competente

ANO 88                        EDIÇÃO Nº 15.016

LICITACAO
Realce

LICITACAO
Realce


