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Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2020 – SAÚDE 
(AVISO DE RESULTADO) 

A Secretária de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade 

dos autos do Pregão Eletrônico n° 041/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO – obtido pela menor taxa 

de agenciamento ofertada – processo Bee 23057, cujo objeto é Contratação de uma única pessoa jurídica 

para prestação de serviço de natureza continuada de agenciamento e gerenciamento de viagens, 

compreendendo a cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e terrestres 

interestaduais no âmbito nacional, por meio de atendimento remoto (self booking, e-mail e telefone), 

destinados aos pacientes cadastrados no Programa de Tratamento Fora de Domicílio, da Secretaria Municipal 

de Saúde de Goiânia, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. Os valores 

apresentados se encontram dentro da média do estimado. Maiores informações na Ata emitida pela 

plataforma Comprasnet e publicada na mesma e em nosso site. Diante dessas informações, resolve 

HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR as despesas conforme relacionado 

abaixo: 

 P&P TURISMO EIRELI. - ME – CNPJ: 06.955.770/0001-74
Item Descrição Valor da taxa de 

agenciamento (R$) 

01 

Prestação de serviço de natureza continuada de agenciamento e gerenciamento 
de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, remarcação e 
cancelamento de passagens aéreas e terrestres interestaduais no âmbito 
nacional, por meio de atendimento remoto (self booking, e-mail e telefone), 
destinados aos pacientes cadastrados no Programa de Tratamento Fora de 
Domicílio, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 

0,01  
(um centavo) 

O valor anual estimado para a prestação de serviços de agenciamento é de R$ 1.650.000,00 (Um milhão 
seiscentos e cinqüenta mil reais). 

Goiânia, 03 de setembro de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária 
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