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CONVITE Nº 02/2022 - REPETIÇÃO
PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de 01 (uma) empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de passagens
aéreas nacionais ao Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região/CRESS/AL.
Conforme análise procedida por esta Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria CRESS 16ª
Região/AL Nº 010/2022, acerca da única proposta apresentada no processo licitatório - MODALIDADE
CONVITE nº 02/2022 - Repetição, para fins de Contratação de 01 (uma) empresa especializada para prestação
de serviço de fornecimento de passagens aéreas nacionais ao Conselho Regional de Serviço Social 16ª
Região/CRESS/AL, cuja sessão de abertura do Envelope de Habilitação e do Envelope de Proposta de Preços

realizou-se no dia 28 (vinte e oito) de março de 2022, na Sede deste Regional, após o transcurso do prazo
recursal, julgamos vencedora a empresa Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA (MCZ Turismo),
inscrita no CNPJ nº 35.636.034/0001-51, que apresentou a proposta comercial: “Percentual de desconto
sobre a remuneração da Agência de Viagens – 60% (sessenta por cento)”, em razão de haver apresentado
proposta vantajosa com relação as práticas de mercado e cumprido todas as exigências determinadas na
Carta Convite nº 02/2022 – Repetição, com fundamentação no artigo 23, II, “a”, da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, em conformidade com as disposições contidas nos artigos 191 e 193, II, da Lei
14.133/2021.
Remetemos a decisão em pauta para fins de apreciação e homologação pelo Conselho Pleno deste Regional.
Bem como, para encaminhamento dos demais procedimentos necessários à contratação da prestação de
serviços.
Maceió/AL, 04 de abril de 2022.
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