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RELATÓRIODEVISITATÉCNICA
PREGÃOPRESENCIALNº 003/2021-COPIL/AMAZONASTUR

REF.AO REGISTRODEPREÇOSNº 002/2021-COPIL/AMAZONASTUR.

OBJETO:FORMAÇÃO DEATA DEREGISTRODE PREÇOSPARAFUTURACONTRATAÇÃODE
PESSOAJURíDICA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS,PRESTAÇÃODE SERViÇODE
GERENCIAMENTO E AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADESDA AMAZONASTUR, PELOPERíODODE 12 (DOZE) MESES.

Conforme consignado na Sessão Pública do Pregão Presencial nº 003/2021 -
COPIL/AMAZONASTUR e posteriormente informado aos licitantes via correio eletrônico,
na data de 18 de outubro de 2021 foi realizada visita técnica nos endereços indicados
pelas licitantes.

TREVOTURISMO LTDA - ME, Rua Pará, nº 901, sala 9/10 - Centro Comercial Vieiralves
Trading, bairro Vieiralves - CEP69053-070 - Manaus/AM.

Na oportunidade da visita técnica realizada na sede da empresa foram verificadas as
instalações, quantidade de funcionários e porte da operação hoje vigente.
A Comissão requisitou a apresentação de contratos recentes, especialmente firmados
com órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, possuindo valores negativos
praticados no mercado, tudo no intuito de verificar a compatibilidade do preço
apresentado no momento do certame com praticado pela empresa em suas operações
comerciais.
A empresa apresentou uma série de contratos compatíveis com o objeto licitado, valores,
condições e taxas, o que denota ter condições de exequibilidade do objeto, conforme
documentação de habilitação e proposta de preços.
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VIANATUR VIANA TURISM0100 LTDA- EPP,RuaSaldanha Marinho, nº 606, loja 3, bairro
Centro - CEP69010-040 - Manaus/AM.

A Comissão de Licitação realizou visita técnica na empresa acima citada, verificando as
condições de suas instalações, porte atual da operação e demais documentações que
importam às condições apresentadas no certame.
Os representantes da empresa apresentaram à Comissão de Licitação uma série de
contratos compatíveis com os valores ofertados, apresentando muito tempo de atuação
de mercado, bem como chancelando os atestados de capacidade técnica apresentados a
título de habilitação.
Conclui-se que a empresa demonstrou ter condições de tornar o objeto exequível
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UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURíSTICOS EIRELI, Av. Djalma Batista, nº 1719, Ed.
Atlântico Tower, sala 209/210 - 2º andar, bairro Chapada - CEP 69050-010 -
Manaus/AM.

A empresa UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURíSTICOS EIRELI demonstrou possuir
instalações adequadas e corpo de funcionários bastante expressivo, levando a crer que
sua operação hoje é de relevante no mercado.
Diante da requisição dos membros da Comissão de Licitação, foram apresentados
contratos recentes e vigentes com órgãos da Administração Pública Direta e Indireta em
alguns estados da federação.
Diante do exposto, a empresa apresentou contratos compatíveis com o objeto licitado,
valores, condições e taxas, e demonstrou ter condições de exequibilidade.
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Manaus (AMl, 18 de outubro de 2021.
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MÓNICA VASCONCELOSDEANDRADE FREITAS
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