
CI Circular nº 1/2018 - SEDP/DICO/CGM/PROADI
Campo Grande, 31 de julho de 2018.

De: Seção de Diárias e Passagens 
Para: Todas as Unidades da UFMS
Via: Divisão de Compras

Assunto: Adesão ao Pregão 47/2018 da UFPR

 

Prezados Usuários,
Em função da suspensão da Compra Direta, devido a  perda da

validade da Medida Provisória nº 822, de 1º de Março de 2018, as
aquisições de passagens aéreas devem ser feitas através de empresa
especializada em agenciamento de viagem. Até então, a UFMS tinha
disponível o contrato 70/2017 em favor da agencia VOETUR TURISMO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, que atendia as aquisição de passagens aéreas
nacionais através de agenciamento. Porém a quantidade contratada com a
Voetur não foi o suficiente para atender todas as demandas da
Universidade, inclusive as viagens que estavam sendo atendidas pela
compra direta, esgotando assim o saldo contratado para viagens nacionais.

Diante deste contratempo, buscamos com brevidade soluções
visando a não interrupção das atividades e demandas da Universidade que
dependem de viagens aéreas. A opção mais rápida e econômica que
encontramos foi a Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão 47/2018
da Universidade Federal do Paraná - UFPR para aquisições de passagens
aéreas nacionais e internacionais que já foi autorizada pela UFPR e está
disponível para a utilização desta UFMS.

Importante ressaltar que a Ata de Registro de Preço do Pregão
47/2018 não contempla a elaboração de contrato com a  empresa
vencedora CONDOR TURISMO - EIRELI, portanto os serviços
serão efetivados através de emissão de Nota de Empenho que terá força de
contrato, conforme clausula editalícia.

Assim sendo, a unidade solicitante de passagens aéreas, deverá
solicitar emissão de Nota de Empenho de passagem aérea em favor da
empresa CONDOR TURISMO - EIRELI. Não é preciso pedir empenho para
taxa de agenciamento, pois será emitido um único empenho para a
utilização de toda a UFMS, e será centralizado nesta Seção de Diárias e
Passagens.

Por fim, solicitamos dar ampla divulgação a todas as unidades
sob sua gestão acerca do contido no presente despacho.

Agradecemos a compreensão.
Respeitosamente,

Comunicação Interna Circular 1 (0646808)         SEI 23104.030377/2018-68 / pg. 1



 
 

Bianca Izabelle Pereira do Amaral
Chefe da Seção de Diárias e Passagens

SEDP/DICO/CGM/PROADI
 

Documento assinado eletronicamente por Bianca Izabelle
Pereira do Amaral, Chefe de Seção, em 31/07/2018, às 08:57,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Pinedo Zottos,
Chefe de Divisão, em 31/07/2018, às 09:23, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0646808 e o código CRC
1D993091.

SEÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7050
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

 
Referência: Processo nº 23104.030377/2018-68 SEI nº 0646808
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