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RESULTADO FINAL 
PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 16/0004-PG 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de 
reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens 
aéreas, nacionais e internacionais, reservas em hotel e contratação de hospedagem, 
mais prestação de obrigações acessórias, destinadas aos servidores, excursionistas, 
convidados e colaboradores eventuais quando em viagem a serviço do Serviço Social do 
Comércio - Sesc-MA, pelo período de 12 (doze) meses, conforme  Instrumento 
Convocatório e seus anexos. 
 

O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, através da 
Comissão Permanente de Licitações, comunica aos interessados o resultado final do 
Pregão Presencial Sesc/MA 16/0004-PG:  

EMPRESA VENCEDORA: CARAVELAS TURISMO LTDA – EPP 

 
PERCENTUAL DE DESCONTO: 3% DE DESCONTO SOBRE A TARIFA HOTELEIRA 
E 30% DE DESCONTO SOBRE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (DU). 
 

 
VANTAGENS: 
 
I) 01 Bilhete Aéreo (ida e volta), na Companhia Aérea TAM, para qualquer destino 
nacional operada pela Companhia, a partir da homologação do presente termo até a 
data de 10/06/2016; 
 
II) 01 Bilhete Aéreo (ida e volta), na Companhia Aérea GOL, para qualquer destino 
nacional operada pela Companhia (exceto Fernando de Noronha), a partir da 
homologação do presente termo até a data de 30/04/2016; 
 
III) 01 Bilhete Aéreo (ida e volta), na Companhia Aérea AZUL, para qualquer destino 
nacional operada pela Companhia (exceto Fernando de Noronha), a partir da 
homologação do presente termo até a data de 15/05/2016; 
 
IV) 01 Passeio City Tour Histórico para 02 (duas) pessoas, em veículo climatizado, 
com direito a transfer de qualquer ponto de São Luís (residência, hotel ou aeroporto), a 
partir da homologação do presente termo até a data de 30/05/2016, exceto em feriados; 
V) 01 Passeio à Cidade Histórica de Alcântara para 02 (duas) pessoas, a partir da 
homologação do presente termo até a data de 30/05/2016, exceto em feriados; 
 
VI) 01 Passeio Transfer Vip Veículo Executivo (Aeroporto de São Luís/Hotel ou 
Residência em São Luís/Aeroporto de São Luís), para até 03 (três) pessoas, a 
partir da homologação do presente termo até a data de 30/05/2016, exceto em feriados; 
 
VII) 01 Pacote de Viagens aos Lençóis Maranhenses, para 02 (duas) pessoas, 
incluindo transfer São Luis/Barreirinhas/São Luis e passeio de Toyota ao Parque 
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Nacional dos Lençóis Maranhenses, a partir da homologação do presente termo até a 
data de 31/05/2016, exceto em feriados; 
 
VIII) 01 Passeio Náutico – Raposa, para 02 (duas) pessoas, com direito a transfer 
saída e retorno a São Luis, com visita ao criadouro de ostras, a partir da homologação 
do presente termo até a data de 31/05/2016, exceto em feriados; 
 
IX) 01 Seguro Viagem Internacional para qualquer destino nos Estados Unidos ou 
Europa, com cobertura básica de até 20 (vinte) dias, a partir da homologação do 
presente termo até a data de 31/12/2016; 
 
X) 02 Diárias de Hospedagem para 02 (duas) pessoas, em hotel 03 estrelas, dentre 
as Cidades Rio de Janeiro/São Paulo e Brasília, a partir da homologação do presente 
termo até a data de 10/06/2016, exceto em feriados. 

 

São Luís-MA, 07 de março de 2016. 

 

 
Fábio Silva de Queiroz 

Pregoeiro e Presidente da CPL 
 


