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TERMO DE REFEÊNCIA 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 9/2018-020PMVX 

 

 

1-INTRODUÇÃO: A presente licitação tem como objetivo atender as necessidades das Secretarias e dos fundos Municipais 

(Saúde, Educação) e gabinete do prefeito,  que compõem a  Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA. 

1.1 - O fornecimento objeto da presente licitação compreende a emissão, reserva, marcação e remarcação, com 

fornecimento de bilhete eletrônico ao interessado, mediante requisição, e-mail, telefone ou no balcão da agência. 

 

OBJETO: Registro de Preços para a eventual contratação de empresa para prestação de serviço de natureza continuada, por 

intermédio de agência de viagens, para cotação, reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais 

e internacionais, para suprir as necessidades das diversas Unidades Administrativas da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VITÓRIA DO XINGU/PA. conforme as especificações do Anexo I- relação de itens e anexo II- Termo de Referência. 

 

2-DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADE E VALORES E PERCENTUAL DE DESCONTOS. 

2.1. A proposta deverá ter a descrição do objeto da presene licitação, quantidades e os índices de descontos e validade das 

propostas. 

 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNID 
Valor estimado para 

Contratação em R$ 
Percentual de desconto 

1 

Prestação de serviço de natureza continuada, por 

intermédio de agência de viagens, para cotação, 

reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de 

passagens aéreas nacionais e internacionais, 

passagens terrestres intermunicipais e estaduais, 

GABINETE DO PREFEITO 

1 UNID 400.000,00 

 

2 

Prestação de serviço de natureza continuada, por 

intermédio de agência de viagens, para cotação, 

reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de 

passagens aéreas nacionais e internacionais, 

passagens terrestres intermunicipais e estaduais, 

SEINFRA 

1 UNID 100.000,00 

3 

Prestação de serviço de natureza continuada, por 

intermédio de agência de viagens, para cotação, 

reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de 

passagens aéreas nacionais e internacionais, 

passagens terrestres intermunicipais e estaduais, 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

1 UNID 50.000,00 

4 

Prestação de serviço de natureza continuada, por 

intermédio de agência de viagens, para cotação, 

reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de 

passagens aéreas nacionais e internacionais, 

passagens terrestres intermunicipais e estaduais, 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

1 UNID 250.000,00 

    800.000,00  

 

 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNID 

Valor estimado 

para Contratação 

em R$ 

Percentual de desconto 

5 

Prestação de serviço de natureza continuada, por 

intermédio de agência de viagens, para cotação, 

reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de 

passagens aéreas nacionais e internacionais, 

passagens terrestres intermunicipais e estaduais, 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

1 UNID 300.000,00 
 

6 Prestação de serviço de natureza continuada, por 1 UNID 100.000,00 
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intermédio de agência de viagens, para cotação, 

reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de 

passagens aéreas nacionais e internacionais, 

passagens terrestres intermunicipais e estaduais, 

FUNDEB 

7 

Prestação de serviço de natureza continuada, por 

intermédio de agência de viagens, para cotação, 

reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de 

passagens aéreas nacionais e internacionais, 

passagens terrestres intermunicipais e estaduais, 

SECRETARIA DE SAÚDE. 

1 UNID 400.000,00 

    800.000,00  

 

3. JUSTIFICATIVAS: As aquisições do objeto licitados serão destinados exclusivemente aos servidores conconcursados 

ou contratados das Secretarias e Fundos Municipais que compõem a Prefeitura Municipal de VITÓRIA DO XINGU, viagens 

essas que são necessários para o desenvolvimento do MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.  

 

4. DOS VALORES DOS CONTRATOS. 

As estimstivas  indicados no item 2.1, serão os valores utilizados no contratual é a forma de pagamento será utilizado o 

desconto adjudicados as empresas vencedoras. 

 

DOS LANCES VERBAIS 

5. Os lançes verbais serão efetuados por descontos e será adjudica a empresa que ofertar o maior lance de desconto. 

 

DA PROPOSTA 

6. Só será aceito proposta  inicial com o desconto igual ou maior do 2,5% (média). 

 

 

 

 

 VITÓRIA DO XINGU - PA, 04 de  julho de 2018 

 

 

 

________________________________________________ 

RAIMUNDO ARMÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS 

Pregoeiro 

De. Munic. 1302/2018 
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