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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
para futura e eventual prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas e agenciamento de viagens,
compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e
internacionais, incluindo reserva, bem como quaisquer outras providências necessárias ao adequado e regular
cumprimento das obrigações decorrentes da respectiva contratação, visando atender os vereadores, servidores e
terceiros que estejam em atividades atinentes aos trabalhos desenvolvidos na Câmara Municipal de Pouso
Alegre, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência.
Em conformidade com a ata datada em 29 de Outubro de 2018, ADJUDICO o objeto do processo
administrativo nº 145/2018, na modalidade Pregão Presencial nº 20/2018 à empresa abaixo relacionada:
Empresa
Agência Viajar Mais Ltda.

CNPJ
29.267.651/0001-24

Valor estimado
R$ 20.000,00

Pouso Alegre, 29 de Outubro de 2018.

FÁTIMA APARECIDA BELANI
Pregoeira
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
para futura e eventual prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas e agenciamento de viagens,
compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e
internacionais, incluindo reserva, bem como quaisquer outras providências necessárias ao adequado e regular
cumprimento das obrigações decorrentes da respectiva contratação, visando atender os vereadores, servidores e
terceiros que estejam em atividades atinentes aos trabalhos desenvolvidos na Câmara Municipal de Pouso
Alegre, conforme especificações e condições constantes no 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 29/10/2018, o
Processo Administrativo nº 145/2018, na modalidade Pregão Presencial 20/2018, à empresa abaixo relacionada:
Empresa
Agência Viajar Mais Ltda.

CNPJ
29.267.651/0001-24

Valor estimado
R$ 20.000,00

Pouso Alegre, 29 de Outubro de 2018.
Leandro de Morais Pereira
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE POUSO
ALEGRE:25650078000182
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