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o Prêgoeiro do Municipio dê Arera Branca/SE, em atendimento às
dEposrçóes leg.ir e à Resolu{ão ô" 257l2010, do Íribunar de Contá5
do Estàdo - rCE, torna pÚblico, para .onhecimento de rodos, a

realrzàtão de lrcrtaçôo, nd modaldade êcrma especíicàda, c medlanle

OBIETO: Reqi§Ío de Preços para rut!rà coníatação de empresã par.
a prestàção de servrços de Aqehcjômento de viâgêns, .ompreendendo
os *d'ços de emrssão, remôr@ção . cancelamento de pós$geÔs

aéreas na.ionals e internacionars, nos termos da lnstruçào No.mànvê
SLÍl .o 3, de ,1 d€ teverêlro dê 2015, inclúrndo rêseru., bem como
quôlsquer oltra! p.ovidêÔcras nelessá.iôs ao regllar e ôdequado
cumpímento dós obng.çõ€s d«o.enl€s da r€spectiva contratação,
paró áLender a demô.dà dá5 Seúetaíõs dõ Preíertuía, dos FJndo5

MunrcrDars dê arsistênoô Sooal ê dê sêÚde
nPO: Meno. Prcço Por lt.m
DAÍA oE RECEBIMENTo DAs PROPoSÍAS: 20/01/2020 (vinte de
mârco de do's m'l e vinte), à3 o8h (olto horôs),
cL^sstnclçÀo oÀC MENTÀRIÀ: a oolôçào orçlmentà,'à emente
sêrá inromadâ quôndo d. respe.tlva solicitação dê Ôatenal, sendo
inexigivêr para õ rêâlizâção d6ta licitàção.
ôasE IEGÁL: Ler n! 10.520/02, DeÜetos Munrcipais no 954/20r4 e

3ó4/2017, e subsidiariôB.ntê pêla Lêi 8,666/93, ê áinda pela LC

l21106, rodos os d'spos'tNos êm su.s àtLars redaçõs.
pÂRÉaER ruÂIDtco 37l2020.
o td,tal, e 

'níormáçõcs 
compleFenlà,es, enco'nra se ; o'spos(ào

Jos 
'nteressàdôs, 

nô s.là dâ Com'ssão Permônentê de L'citàção,
situada à Prôça lôvrniano Frcire dê OÍveira, s/no, Areia B.ancà/SE, de
segundà-Íeira à sexta-íêrâ, em dias de expedlentê, no horá.io da5
8n às 12h, Délo telefone FoR/Fa. (79) 32AA-|5A2.

areia Bí.n(a/Se,09 de mar§o de 2020

Éràn.is.o de Assis Súv€irà Croz
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