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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PROAF
OF. CIRC. PROAF Nº 004/2019

Londrina, 24 de setembro de 2019.

ASSUNTO: Passagens Aéreas

Prezados Senhores

Informamos que a partir de Ol/10/2019 se iniciará a vigência do
Contrato Administrativo nº 625/2019, firmado com a empresa CONSULT
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, que tem por objeto prestar serviços de serviços
de agenciamento de viagens, compreendendo cotaçâo, reserva, emissâo,
marcaçâo/remarcaçâo, cancelamento e fornecímento de passagens aéreas,
nacionais e internacionais e emissão de seguro de assistência em viagem
internacional.

Inicialmente, o referido contrato vigerá por 12 (doze) meses, ou seja,
até 30/09/2020, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos até o limite de 60
(sessenta) meses, dependendo do interesse da Administração.
A taxa de transaçâo pelos serviços efetivamente prestados está
convencionada no valor de valor de R$ 0,Ol (um centavo de real).
Os procedimentos para solicitaçâo dos serviços permanecem os
mesmos, conforme disposições contidas na Instruçao de Serviços PROAF
001/2018 (acesso no endereço eletrônico da PROAF - http://www.uel.br/proaf/portal),
devendo ser utilizado o Sistema de Diárias e Passagens no SICOR.

Observamos que, em vista da Resoluçâo nº 400 da Agência Nacional
de Aviação Civil - ANAC, o requisitante deverá informar no momento do

preenchimento da "Requisição de Passagens Aéreas" a necessidade ou não de
despachar bagagens, conforme quadro abaixo:
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Contatos com a empresa por via dos seguintes e-mails, telefones e
horários:

O presente Ofício Circular substitui o OF.CIRC.PROAF.Nº 1 60/2018.
Em caso de dúvidas entrar em contato com a Diretoria
Administrativa da PROAF ramal 4474.

Atenciosamente
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l Staviski

a Claudia Rodriguez Correia
ªretora Administrativa

Pró-Reitor de Administração e Finanças
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