Ano 05 - Edição 723

Quinta-feira, 28 de setembro de 2017

AVISO.
AVISO SORTEIO
CREDENCIAMENTO Nº. 01/2017
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, de acordo com a Lei nº 8.666/93 torna público que no dia 29
de setembro de 2017, a partir das 09h30min, na Sala “Paulo Roberto Ferreira de Faria –
Multimídia”, à Avenida São Francisco, 320, Primavera, serão sorteadas as empresas de outdoors
para rodízio no Planejamento de Mídia, relativo ao CREDENCIAMENTO nº. 01/2017, que tem por
objeto a “credenciamento de empresas especializadas na publicação e veiculação de jornais
impressos de caráter informativo com distribuição em Pouso Alegre, de empresas de radiodifusão
com raio de cobertura de, no mínimo, 70% da cidade, de emissora de televisão em canal aberto,
com raio de cobertura de, no mínimo, 70% da cidade, de empresas especializadas em publicação
em outdoor”. Informações complementares poderão ser obtidas pelos telefones (35) 3429-6517,
3429-6501 ou pelo e-mail: licitacao@cmpa.mg.gov.br.
Pouso Alegre, 28 de setembro de 2017.
André Albuquerque Oliveira – Comissão Permanente Licitações

RETIFICAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
No extrato do termo aditivo n° 04 ao Contrato n° 08 / 2014, publicado no Boletim Oficial do Legislativo do dia
14 de junho de 2017, edição 650, página 02, onde se lê “Data da Assinatura igual a 04/06/2017”, leia-se “Data
da Assinatura igual a 31/05/2017”.

Pouso Alegre, 27 de setembro de 2017.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017

OBJETO: Contratação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) para prestação de
serviços de agenciamento, fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (reserva, emissão,
marcação, remarcação, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens aéreas), na modalidade por menor
taxa de transação (Transaction Fee), para atender os vereadores, servidores e colaboradores externos que
estejam em atividades atinentes aos trabalhos desenvolvidos na Câmara Municipal de Pouso Alegre, conforme
especificações constantes do Termo de Referência.
Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no inciso XXII do artigo 4º da Lei Federal nº
10.520/02, e ainda com base no parecer da assessoria jurídica, HOMOLOGO, nesta data de 28 de Setembro de
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2017, o Processo Administrativo nº 129/2017, na modalidade Pregão Presencial 26/2017, à empresa abaixo
relacionada:

Empresa

CNPJ

Agência Beto Nery Viagens e Turismo

05.673.448/0001-90

Valor da Taxa
de Transação
4,9%

Pouso Alegre, 28 de Setembro de 2017.

Adriano Cesar Pereira Braga
Presidente
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