Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Adjunta de Suprimentos
Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.012/2017
PROCESSO 03824/2017
OBJETO RESUMIDO: A presente licitação tem como objeto o Registro de preços para a
contratação de Empresa, preferencialmente nos termos do art. 15, II, da Lei nº 8.666/93,
objetivando serviços de agência de viagens, consistindo em: reserva marcação, emissão e
entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional; reserva em
hotéis e reserva de aluguel de veículos no Brasil e exterior; emissão de seguro de
assistência em viagem internacional; e demais serviços correlatos, para atender às
necessidades dos Órgãos e Entidades da Administração Municipal de Mangaratiba, para
viagens de funcionários municipais devidamente autorizados, a fim de que participem de
compromissos e solenidades oficiais de interesse do Município de Mangaratiba, para

atendimento das eventuais necessidades dos setores desta municipalidade pelo período
de 12 meses, conforme o disposto no Projeto básico/ Termo de Referência – Anexo V,
parte integrante e inseparável deste edital, independente de transcrição.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global de taxa de transação.
DATA e HORA DA REALIZAÇÃO: 22 de Agosto de 2017, às 10:00 horas.
LOCAL: A sessão realizar-se-á no Centro Cultural Cary Cavalcanti, localizada na rua;
Fagundes Varela, 146, Centro- Mangaratiba - RJ, 23860-000,
LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: Junto a Comissão Permanente de Licitação
(CPL), nas dependências da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, localizada na Praça
Robert Simões, nº 92 - Centro – Mangaratiba – RJ, de segunda a sexta de 10 às 16 horas.
A Empresa deverá estar de posse de um pen drive ou um cd, para que seja gravado um
formulário exclusivo, do sistema utilizado para o pregão, conforme sub itens 11.1.2 e
11.1.3 do edital.
CUSTO: O edital e seus anexos poderão ser adquiridos, mediante a entrega de uma
resma de papel A4, no endereço acima.

Mangaratiba, 07 de Agosto de 2017.

Luis Alberto Marques Kede
Pregoeiro

