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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-002PMSJP 

 

 

 

 

  Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2020-002PMSJP, o Pregoeiro, Sr. 

RAIMUNDO ARMÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS, ADJUDICA ao licitante vencedor dos 

respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação. 

 

  **OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão 

no termo de julgamento. 

_______________________________________________________________________________ 
                                                         

                                                                        

                           RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO  

 

                              

                                                                                

Item: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS - SEMAD                               

              Quantidade: 1,000              Unidade de fornecimento: SERVIÇO    

                                                                                 

              Situação: ADJUDICADO em 04/03/2020 às 17:00                     

                                                                                 

              ADJUDICADO para: TOP LINE TURISMO EIRELI,   C.N.P.J.   nº 

              03.485.317/0001-53, pelo menor  preço  unitário,  no  valor  de R$ 

              17.856,000  (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis Reais).                           

                                                                                 

              Observação: Trata-se de um  pregão  de  maior  percentual de desconto aplicado 

              sobre o valor  do  volume  de  vendas  passagens aéreas nacionais, 

              sendo que a  empresa  apresentou  proposta  inicial  de  0,8%,após 

              negociação direta com o pregoeiro o menor percentual obtido 1,5%. 

                                                                                 

Item: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS - FME                               

              Quantidade: 1,000              Unidade de fornecimento: SERVIÇO    

                                                                                 

              Situação: ADJUDICADO em 04/03/2020 às 17:03                     

                                                                                 

              ADJUDICADO para: TOP LINE TURISMO EIRELI,   C.N.P.J.   nº 

              03.485.317/0001-53, pelo menor  preço  unitário,  no  valor  de R$ 

              36.604,800  (trinta e seis mil, seiscentos e quatro reais e oitenta centavos).                           

                                                                                 

              Observação: Trata-se de um  pregão  de  maior  percentual de desconto aplicado 

              sobre o valor  do  volume  de  vendas  passagens aéreas nacionais, 

              sendo que a  empresa  apresentou  proposta  inicial  de  0,8%,após 

              negociação direta com o pregoeiro o menor percentual obtido 1,5%. 

                                                                                 

Item: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS - FMS                               

              Quantidade: 1,000              Unidade de fornecimento: SERVIÇO    

                                                                                 

              Situação: ADJUDICADO em 04/03/2020 às 17:04                     

                                                                                 

              ADJUDICADO para: TOP LINE TURISMO EIRELI,   C.N.P.J.   nº 

              03.485.317/0001-53, pelo menor  preço  unitário,  no  valor  de R$ 

              75.392,000   (setenta e cinco mil, trezentos e noventa e dois  Reais).                           

                                                                                 

              Observação: Trata-se de um  pregão  de  maior  percentual de desconto aplicado 
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              sobre o valor  do  volume  de  vendas  passagens aéreas nacionais, 

              sendo que a  empresa  apresentou  proposta  inicial  de  0,8%,após 

              negociação direta com o pregoeiro o menor percentual obtido 1,5%. 

                                                                                 

Item: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS - FMAS                               

              Quantidade: 1,000              Unidade de fornecimento: SERVIÇO    

                                                                                 

              Situação: ADJUDICADO em 04/03/2020 às 17:05                     

                                                                                 

              ADJUDICADO para: TOP LINE TURISMO EIRELI,   C.N.P.J.   nº 

              03.485.317/0001-53, pelo menor  preço  unitário,  no  valor  de R$ 

              96.224,000  (noventa e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais).                           

                                                                                 

              Observação: Trata-se de um  pregão  de  maior  percentual de desconto aplicado 

              sobre o valor  do  volume  de  vendas  passagens aéreas nacionais, 

              sendo que a  empresa  apresentou  proposta  inicial  de  0,8%,após 

              negociação direta com o pregoeiro o menor percentual obtido 1,5%. 

                                                                                 

Item: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS - SEMAT                               

              Quantidade: 1,000              Unidade de fornecimento: SERVIÇO    

                                                                                 

              Situação: ADJUDICADO em 04/03/2020 às 17:10                     

                                                                                 

              ADJUDICADO para: TOP LINE TURISMO EIRELI,   C.N.P.J.   nº 

              03.485.317/0001-53, pelo menor  preço  unitário,  no  valor  de R$ 

              22.816,000  (vinte e dois mil, oitocentos e dezesseis reais).                           

                                                                                 

              Observação: Trata-se de um  pregão  de  maior  percentual de desconto aplicado 

              sobre o valor  do  volume  de  vendas  passagens aéreas nacionais, 

              sendo que a  empresa  apresentou  proposta  inicial  de  0,8%,após 

              negociação direta com o pregoeiro o menor percentual obtido 1,5%. 

                                                                                 

Item: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS - GAB                               

              Quantidade: 1,000              Unidade de fornecimento: SERVIÇO    

                                                                                 

              Situação: ADJUDICADO em 04/03/2020 às 16:54                     

                                                                                 

              ADJUDICADO para: TOP LINE TURISMO EIRELI,   C.N.P.J.   nº 

              03.485.317/0001-53, pelo menor  preço  unitário,  no  valor  de R$ 

              58.528,000   (cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e oito reais).                           

                                                                                 

              Observação: Trata-se de um  pregão  de  maior  percentual de desconto aplicado 

              sobre o valor  do  volume  de  vendas  passagens aéreas nacionais, 

              sendo que a  empresa  apresentou  proposta  inicial  de  0,8%,após 

              negociação direta com o pregoeiro o menor percentual obtido 1,5%. 

                                                                                 

Item: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS - SEFIN                               

              Quantidade: 1,000              Unidade de fornecimento: SERVIÇO    

                                                                                 

              Situação: ADJUDICADO em 04/03/2020 às 16:54                     

                                                                                 

              ADJUDICADO para: TOP LINE TURISMO EIRELI,   C.N.P.J.   nº 

              03.485.317/0001-53, pelo menor  preço  unitário,  no  valor  de R$ 

              37.646,400   (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).                           

                                                                                 

              Observação: Trata-se de um  pregão  de  maior  percentual de desconto aplicado 

              sobre o valor  do  volume  de  vendas  passagens aéreas nacionais, 

              sendo que a  empresa  apresentou  proposta  inicial  de  0,8%,após 

              negociação direta com o pregoeiro o menor percentual obtido 1,5%. 

                                                                                                                                                                 

Item: 00008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS - SEMAGRI                               
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              Quantidade: 1,000              Unidade de fornecimento: SERVIÇO    

                                                                                 

              Situação: ADJUDICADO em 04/03/2020 às 17:14                     

                                                                                 

              ADJUDICADO para: TOP LINE TURISMO EIRELI,   C.N.P.J.   nº 

              03.485.317/0001-53, pelo menor  preço  unitário,  no  valor  de R$ 

              29.760,000  (vinte e nove mil, setecentos e sessenta reais).                           

                                                                                 

              Observação: Trata-se de um  pregão  de  maior  percentual de desconto aplicado 

              sobre o valor  do  volume  de  vendas  passagens aéreas nacionais, 

              sendo que a  empresa  apresentou  proposta  inicial  de  0,8%,após 

              negociação direta com o pregoeiro o menor percentual obtido 1,5%. 

                                                                                 

Item: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS - SEMIF                               

              Quantidade: 1,000              Unidade de fornecimento: SERVIÇO    

                                                                                 

              Situação: ADJUDICADO em 04/03/2020 às 17:19                     

                                                                                 

              ADJUDICADO para: TOP LINE TURISMO EIRELI,   C.N.P.J.   nº 

              03.485.317/0001-53, pelo menor  preço  unitário,  no  valor  de R$ 

              250.976,000   (duzentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e seis reais).                           

                                                                                 

              Observação: Trata-se de um  pregão  de  maior  percentual de desconto aplicado 

              sobre o valor  do  volume  de  vendas  passagens aéreas nacionais, 

              sendo que a  empresa  apresentou  proposta  inicial  de  0,8%,após 

              negociação direta com o pregoeiro o menor percentual obtido 1,5%. 

 

Item: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS - SEMJUCDEL                               

              Quantidade: 1,000              Unidade de fornecimento: SERVIÇO    

                                                                                 

              Situação: ADJUDICADO em 04/03/2020 às 17:21                     

                                                                                 

              ADJUDICADO para: TOP LINE TURISMO EIRELI,   C.N.P.J.   nº 

              03.485.317/0001-53, pelo menor  preço  unitário,  no  valor  de R$ 

              29.760,000  (vinte e nove mil, setecentos e sessenta reais).                           

                                                                                 

              Observação: Trata-se de um  pregão  de  maior  percentual de desconto aplicado 

              sobre o valor  do  volume  de  vendas  passagens aéreas nacionais, 

              sendo que a  empresa  apresentou  proposta  inicial  de  0,8%,após 

              negociação direta com o pregoeiro o menor percentual obtido 1,5%. 
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