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WC:) LIBO. 
TURISMO E EVENTOS 

Á Conselho Nacional do Ministério Publico 

PROPOSTA DE PREÇOS 

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 20/2011 
MODALIDADE — PREGÃO ELETRÔNICO 
PROCESSO N° 0.00.002.000476/2011-91 
UASG 590001 

Dados da Empresa: 
Razão Social: World agencia de Viagens, Operadora e Consolidadora de 
Turismo Ltda ME. 
CPNJ: 08.088.541/0001-25 
I.E : Isento 	I. M: 31311 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 106 D- Sala - 16 
Tel/Fax: (049): 3311-5750 /(049) 3311-5750 Ri-766 
CEP: 89801-060 
Cidade: Chapecó — SC 

Responsável pela assinatura do contrato: 
Nome: Manoela Goelzer Marafon 	Cargo/função Diretora 
CPF: 049.412.729-51 	 RG: 2.759.681-8 
Estado Civil: Solteira 
Telefone/fax: (049) 3311-5750 R-764 
Naturalidade:Passo Fundo - RS 
Nacionalidade:Brasileira 
e-mail: licitação©grupoworld.com.br  

Dados Bancários da empresa: 

Banco : BANCO BRADESCO 
Agência: 0343-3 

Conta corrente n.: 145629-6 

O licitante World Agencia de Viagens, Operadora e Consolidadora de Turismo 
Ltda Me, sito à Rua Marechal Deodoro da Fonseca , 106 D, Centro , Chapecó, 
telefone 49-3311-5750, fax 49-3311-5766 e CNPJ 08088541/0001-25, 
declarando inteira submissão às condições do EDITAL DE LICITAÇÃO N° 
20/2011, do Conselho Nacional do Ministério PUblico, vem muito 	• 
respeitosamente propor os preços abaixo discriminados: 
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Matriz Chapecó - SC 

www.grupowarld.com.br  I + 55 (49)3311 5750 
Rua Marechal Deodoro da Fonseca 106D I Shopping Mercocentro I CEP: 89801-060 
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Descrição do Serviço Valor Estimado 
anual paia 
Contratabão 
Serviço R$ 

do 

VALOR DO DESCONTO 
OFERECIDO % 
(independente do preço 
promocional oferecido 
pelas companhias 
aéreas). 

Prestação de serviços de 
pesquisa de preço, reserva, 
emissão, marcação, remarcação, 
endosso e fornecimento de 
passagens aéreas nacionais e 
internacionais, com pesquisa de 
preços, para membros, 
servidores e colaboradores 
eventuais do 
Conselho Nacional do Ministério 
Público, quando em viagem de 
exclusivo interesse público.  

R$ 946.000,00 13,31 	%(Treze 	virgula 
trinta e um por cento) 

Validade de Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega. 

Declaramos ainda; 
- Responder por todas as despesas decorrentes da relação de emprego de 
seus funcionários designados para o atendimento ao CNMP; 
- Utilizar o Sistema de Gestão de Viagens-SGV, do CNMP/MPF, para a 
emissão de passagens, podendo esta ser autorizada por escrito, ou via 
eletrônica (e-mail) quando da impossibilidade de utilização do sistema; 
- Disponibilizar o acesso eletrônico do CNMP aos dados das faturas, por meio 
de rede de comunicação ou de arquivos digita's; 
- Entregar os bilhetes de passagens por via eletrônica (e-mail) no prazo de até 
6 (seis) horas, a contar do recebimento do pedido ou informar ao Gestor do 
Contrato neste prazo a indisponibilidade de voo e a inclusão do passageiro em 
lista de espera; 
- Prestar assessoramento para definição do melhor roteiro, horário, frequência 
de partida e chegada das aeronaves, bem como das tarifas promocionais à 
época da emissão da passagem aérea; 
- Responsabilizar-se pelo cancelamento das passagens emitidas e não 
utilizadas; 
- Responsabilizar-se pelo reembolso dos bilhetes cancelados e créditos 
resultantes das diferenças de tarifas por alteração de bilhetes, 
- Emitir relatório mensal, no qual conste os dados e valores dos bilhetes 
cancelados e alterados, 
- Manter plantonista com acesso ao SGV e telefone celular para emissão de 
passagens a qualquer dia (incluindo finais de semana) e hora não cobertos 
pelo expediente normal da Contratada; 
- Manter preposto, aceito pelo gestor do contrato, para representá-la sempre 
que for necessário; 
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- Fornecer, obrigatoriamente, acesso aos servidores da Unidade de Diárias e 
Passagens do CNMP, para fins de consulta, pesquisa de preço e reserva de 
bilhetes, ao sistema de emissão de passagens aéreas utilizado pelo prestador 
(tavele, amadeus, galileu etc.) ; 
- Fornecer informações sobre locais de treinamento para operação do sistema 
utilizado pelo Prestador. Os gastos com treinamento, para utilização do 
sistema, serão custeados pelo CNMP; 
- Fornecer ao Gestor do Contrato relatórios operacionais e financeiros 
discriminando os serviços prestados durante o mês imediatamente anterior, 
como também os resultados acumulados no ano das ocorrências, por tipo de 
serviço, por data da emissão da passagem aérea, por nome de passageiros e 
por bilhetes reembolsados; 
- Emitir bilhetes áereos em conformidade com o dados e valores da pesquisa 
de preço realizada e inseridos no Sistema de Gestão de Viagens -SGV; 
- Utilizar tarifas promocionais ou reduzidas para os serviços prestados ao 
CNMP, sempre que oferecidos pelas companh as aéreas; 
- Repassar ao CNMP, as vantagens e/ou bonificações em decorrência da 
emissão, inclusive em conjunto, de um determinado número de bilhetes aéreos; 
- Disponibilizar recepcionista nos aeroportos quando houver desembarque de 
grupos, com número superior a 30 (trinta) servidores, membros ou 
colaboradores eventuais', para participação de congressos, encontros e etc. 
- Declaramos possuir pessoal qualificado para atendimento de apoio nos 
aeroportos para auxilio no embarque. Como nome citamos Fabio Cardia, email 
fabioqrupoworld.com.br  fone 61- 8463 6591 ou 61- 8107 5589. 

Chape* 13 de Junho de 2011. 

Atenciosamente, 

1b8.088.541/0001-2il 
WORLD AGENCIA DE VIAGENS,OPERADORA 

E CONSOLIDADORA DE TURISMO LTDA - ME 

Rua Marechal Deodoro da Fonseca,106D 

Sala 16 - Centro 	CEP: 89 801-060 

CHAPECC - SC _J 
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TURISMO E EVENTOS 

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 20/2011 
MODALIDADE — PREGÃO', ELETRÔNICO 
PROCESSO N° 0 .00.002.000476/2011-91 

UASG — 590001 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 

(RESOLUÇÃO CNMP 01/2005 e n° 07/2006) 

A Empresa WORLD AGENCIA DE VIAGENS, OPERADORA E 
CONSOLIDADORA LTDA ME, inscrita no CNPJ 08.088.541/0001-25 e I.E 
isento, sediada na Rua marechal Deodoro dal Fonseca, 106 D, sala 16, centro 
Chapecó SC, neste ato representado por s lua sócia/gerente a Sra Manoela 
Goelzer Marafon, brasileira, solteira, Portadorâ do RG n° 2.759.681-8 e CPF n° 
049.412.729-51, residente e domiciliada na Rua Florianópolis 254 D AP. 201 
Q70 L34A centro, Chapecó SC, DECLARA, nós termos da Resolução n° 01, de 
07 de novembro de 2005 e da Resolução n° 07, de 17 de abril de 2006, do 
Conselho Nacional cio Ministério Público, para fins de contratação de prestação 
de serviços junto ao Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

, que .  
os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores não são 
cônjuges, 

companheiros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de membros do 
Conselho Nacional do Ministério Público e ou do Ministério Público da União 
(Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do 
Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios). 

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei. 

Chapecó, 13 de Junho de 2011. 

Ést 
anoel- G 	er M 	n 
CPF: ■ • 412.729-5 

RG: 2.759.681-8 SESP/SC 

Matriz Chapeei:, - SC 
www.grupoworld.cam.br  I + 55 (49) 3311 5750 

Rua Marechal Deodora da Fonseca 1 080 I Shopping Mercocentro I CEP: 89801-060 

Ri8.088.541/0001-2-il 
WORLD AGÊNCIA DE VIAGENS,OPERADORA 

E CONSOLIDADORA DE TURISMO LTDA - ME 

Rua Marechal Doadora da Fonseca, 108 D 

Saloia. Centro 	CEP: 89 801 -060 

CHAPECÓ - SC 	J 



r Finance o 
G &faias Aéreas S. 

CIF 5280 

VRG Linhas Aéreos S/A. 
Av.Vinte de Janeiro s/n°,Term.Passageiros n°.02 
Aeroporto Internacional – Galeão/Rio de Janeiro 
Galeão Cep:21941-570—Fone 3169-6000 

CNPJ: 07.575.651/0001-59 

  

Atestado de Capacidade Técnica 

VRG Linhas Aéreas S/A, situada na Avenida Vinte de Janeiro shf, Term. 
Passageiros n°. 02 - Aeroporto Internaciom I — Rio de janeiro — Galeão — CEP: 
21941-570 — Rio cie Janeiro — RI, inscrita no CNIM 07.575.651/0001-59, declara 
para fins de licitação, que a agência WORLD AGENCIA DE VIAGENS 
OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO LTDA ME, inscrita no 
CNP.I 08.088.541/0001-25, localizada à RUA: MARCEIIAL DEOORO DA 
FONSECA 106 D, SALA 16— CEP. 89801-060 — CHAPECO— SC, esta 
autorizada a emitir e comercializar as passagens aéreas nacionais e internacionais 
desta empresa, atestando sua capacidade técnica. 

A presente declaração possui prazo de valida 1e cle 30 dias a contas da data de sua 
emissão. 

São Paulo, 06 de Junho de 2011. 

Luis Alexandre Almeida 
Coordenadoria de Crédito e Prevenção 

• 	• 
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Av. Jurandir, 856 
tote 4 Jardim Ceci 
CEP 04072-000 
Sho Paulo - SP - Brasil 

  

DECLARAÇÃO 

Carta n°. 361/11 

Declaramos para os devidos fins que, a agência WORLD AGÊNCIA DE VIAGENS 
OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 08.088.541/0001- 
25, localizada à Rua Rua Marechal DeodorP, 106D — Centro — Chapecó - SC é 
detentora de crédito conosco e se encontra ern situação regular perante os cadastros 
desta empresa até a presente data. 

Esta declaração é válida por 60 (sessenta) pias e somente enquanto perdurar a 
situação de crédito da empresa supramencionada, além disso, não impede que 
eventuais débitos sejam apurados. 

S,awf?au 	Ótile Maio de 2011. 

TAM - Linhas Aéreas S/A 

ANIEL CHALAP 
CPF: 509.65'7.430 04 

RN • W28231' -9 
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