PROPOSTA PADRONIZADA

A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº
8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Presencial nº
2021.08.03.01-CM.
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo 1, caso sejamos
vencedores da presente Licitação.
Objeto: Contratação de empresa especializada no agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de
reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como
também passagens terrestres para o atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Juazeiro do
M-O~e/CE , conf orme especif icações apresenta das a seou1r.
.
Lote 01 - Passaaens Aéreas Nacionais
Item
Especificação
Unid.
Valor
Taxa de
Valor Total
Estimado
Agenciamento
(R$)
(%)
Serviço de transporte aéreo, através de
reserva, remarcação, emissão de
bilhetes no âmbito nacional de
01
internacional e cancelamento de Serviços
65.000,00
5%
R$ 68.250,00
passagens, atender as necessidades
da Câmara Municipal de Juazeiro do
Norte-Ceará.
Total
R$ 68.250,00
Lote 02 - Passagens Terrestres Nacionais
Serviço de transporte aéreo, através de
reserva, remarcação, emissão de
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Valor Total da Proposta R$ 81.570,00 (oitenta e um mil quinhentos e setenta reais)
Proponente: Marissa Viagens e Turismo - LTDA
Endereço: Rua Santa Luzia, 279 - centro - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ/ CPF: 07.538.183/0001-42
Data da Abertura: 20 de Agosto de 2021
Horário: 09:00 (nove) horas
Prazo de Execução: Conforme Edital
Validade da Proposta: 60 (sessemfa) :dias
Data: 19 de Agosto de 2021
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Ana Maria Rolim de Sousa Norões Tavares
Diretora
CPF n.0 326.649.233-15
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