Estado do Acre
Assembleia Legislativa
Comissão Permanente de Licitação

1º NOTIFICAÇÃO PREGÃO SRP N 011 2021 ALEAC
Objeto: contratação de empresa para emissão de PASSAGENS AÉREAS
NACIONAIS, INTERNACIONAIS e INTERMUNICIPAIS, para sob demanda,
prestar serviços de agenciamento de viagens, compreendendo, serviços de
pesquisas de preços, reservas, marcação, cancelamento, remarcação, emissão e
entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de
passagens, com o respectivo “código localizador”, seguro para as passagens
internacionais destinadas a atender as necessidades da Assembleia Legislativa do
Estado do Acre e/ou demandas relativas a Convênios e/ou similar, firmados com
órgãos municipais, estaduais e federais.
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica aos interessado que o
Pregão acima mencionado, com publicação: 1) Aviso de Licitação, no Diário Oficial
do Estado – DOE nº13.148 de 18/10/2021 e no Jornal A Tribuna de 16/10/2021, e
nos sites: site do Tribunal de Contas do Estado do Acre
http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/),e no site da Assembleia Legislativa do
Estado do Acre (http://www.al.ac.leg.br) no banner “Avisos de Licitações”; Notifica
nos termo abaixo:
1.
Exclusão do subitem 4.5 do edital, com base no Acordão TCU n. 1176/2021
– Plenário.
4.5. A CONTRATADA deverá possuir um escritório local para dar suporte na
prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo, serviços de
pesquisas de preços, reservas, marcação, cancelamento, remarcação, emissão e
entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de
passagens, com o respectivo “código localizador”, seguro para as passagens
internacionais, com atendimento presencial, por telefone ou on-line. Quando
necessário. EXCLUIR
Prevalecerá a redação constante no item 17.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA , Anexo I do Termo de referência.
17.2. Indicar, pelo menos, 01 (um) preposto, a ser contatado para pronto
atendimento nos finais de semana, feriados e em casos excepcionais e urgentes,
através de serviço móvel celular;
2.
As demais informações constantes do Edital, continuam inalteradas,
inclusive será mantida a data de abertura e horário do referido pregão.
Rio Branco – AC, 20 de outubro de 2021.
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