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ESTADO DE SERGIPE
tqururcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo or lrcrraçÕrs E coNTRATos

I

ITEMt-

ATA DÊ SESSAO PUBLICA PARA CREDENCIAM EN'tO,
RECÊBIMENTO DOS ENVELOPES "PROPOSTA" E

"ualllrnçÃo", FASE DE LANcES. ^ 
urarLrraçÀo r

RESULTADO FÍNAL, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO

03l2o2o

Aos vinte dias do mês de março dê dois mil e vinte, às oito horas, reunrram-se o Pregocrrc,
oficial e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no 319/2019, para proceder a abertura
da sessão referente ao Pregão O3/2O2O, o qual tem por objeto o registro de preços para futura
contratação de empresa para a prestação de serviços de Agenciamento de viagêns, compreendendo
os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aercas nacionais ú
internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI no 3, de 11 de íevereiro de 2015, incluindo
reserva, bem como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento
das obrigações decorrentes da respectiva contratação, para atender a demanda das Secretarias da
Prefeitura, dos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde, conforme especificações do
anexo I do Edital. Demonstrou interesse em participar, solicitando o resgate do edital a empresa:
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA. No presente dia, constatou-se o comparecimento da
empresa SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA, inscrita no CNPI 13.038.64110001-87,
interessada em participar credenciando o Sr. PAULO ROBERTO DA SILVEIRA lÚNIOR, portador do
R.G. no 742.996 SSP/SE. Foi constatado que o participante atendeu ao pressuposto de
credenciamento, o Pregoeiro então, solicitou-lhe a "Declaração de ciência e cumprimento dos
requisitos de habilitação" do mesmo ato, bem como o envelope "1" "Proposta de Preços". Por
conseguinte, o Pregoeiro procedeu à abertura do invólucro e leu os valores e a conformidade dos
critérios exigidos no instrumento convocatório, sendo constatado que Foram todos atendidos e a

proposta declarada classificada. Na sequência, deu-se início à fase de lances, e o Pregoerro que o\
solicitou verbalmente, tendo obtido os melhores preços, a partir de negociações diretas com u
repl edal !hej-an_qo. e9 fegULtQd o_g u q 9e9UE:ese ntant icita nte

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 i Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcaçào c'

i cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução
Normativa SLTI no 3, de 11 de fevereiro de 2015, incluindo reserva, bem como quaisquer
outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigaçôes
decorrentes da respectiva contratação.

Quantidade estimada de
passagens (jda, estadia e volta)
+ 10o/o (remarcações e
cancelamentos)

Valor Máximo admitido
por Serviço de
Agenciamento

VALOR MAXIMO ESTIMADO PARA A
CONTRATAÇÃO (ServiÇo de
Agenciamento)

50 R$ 1s0,00 R$ 7. s00,00

\

\

A empresa SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA, vencedora do item licitado, perfazendo un.r

valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Foi salientado que o valor de franquia
referente à emissão de bilhetes é na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), portanto, o
valor global desta licitação perfaz a importância de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos
reais). Em seguida, o pregoeiro solicitou do representante, o envelope "2", contendo os documento:.
de habilitação. Após análise minuciosa aos documentos apresentados. identifrcou-se que foranr
CUmpradas todas as exigências do instrumento convocatório, estando cla, desta Íorma, habilitad.j
para o certame. Sendo assim, sagrou-se vencedora deste certame a empresa SERGITUR SERGIPE
TURISMO LTDA, para o objeto licitado, perfazendo o valor global de R$ 57.500,00 (cinquenta c
sete mil e quinhentos reais). Depois de declarado o vencedor, não havendo manifestação imecjiata
e motivada da intenção de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo.
Na oportunidade, este pregoeiro adjudica o objeto à licitante vencedora.
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

Nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-se a
presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoêiro, juntamente, com a Equipe de Apoio e licitante
p resente

FRANCISCO SIS SILVEIRA CRUZ

CHADO
Equip poio

Licita nte:

S E RGITU R LTDA, inscrita no CNPJ 13.038.641/0001-87, representada peloE
Sr. PAULO R ERTO DA SILVEIRA IUNIOR, portador do R.G. no 742.996 SSP/SE
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