
   
 
  

PRIMEIRO ADITIVO DO EDITAL CARTA CONVITE 003/2022 
 

Processo  nº  031/2022 Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 

Abertura: 21/10/2022 Horário: 9:00 hs 

Local: Sede do SENAR-AR/SE Rua Alagoas, nº 1600 - Parque de Exposições 
João Cleophas, Bairro José Conrado de Araújo, Aracaju/SE 

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DE SERGIPE - SENAR/AR-SE, pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, criado pela Lei nº. 8.315, de 23/12/91, com seu Regulamento aprovado 

pelo Decreto nº. 566, de 10/06/92, sediado à Rua Alagoas, nº. 1.600, Parque de 

Exposição João Cleophas, Bairro José Conrado de Araújo, Aracaju/SE, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº. 04.157.027/0001-43, vem através da CPL – Comissão Permanente 

de Licitação do SENAR/AR-SE, COMUNICAR ao público em geral que o Certame do 

dia 14/10/2022- Processo 031/2022 CARTA CONVITE 03/2022, referente ao objeto:  

 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de 

intermediação/agenciamento na aquisição de passagens aéreas, hospedagem e 

locação de veículos (emissão, remarcação e ou cancelamento de passagens aéreas 

nacionais e internacionais, seguro-viagem, reservas de hospedagem nacional e 

locação de veículos nacional), para atender as necessidades do SENAR AR/SE, no 

deslocamento da sua equipe para reunião e eventos nacionais e regionais em outras 

unidades da federação, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de 

ReferênciaContratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de 

intermediação/agenciamento na aquisição de passagens aéreas, hospedagem e 

locação de veículos (emissão, remarcação e ou cancelamento de passagens aéreas 

nacionais e internacionais, seguro-viagem, reservas de hospedagem nacional e 

locação de veículos nacional), para atender as necessidades do SENAR AR/SE, no 

deslocamento da sua equipe para reunião e eventos nacionais e regionais em outras 

unidades da federação, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de 

Referência, O SEGUINTE: 

 

a) A Comissão Permanente de Licitação do SENAR SERGIPE, no uso das suas 

atribuições, vem a público COMUNICAR que o certame do dia 14/10/2022, 

Carta Convite 003/2022, Processo nº 031/2022, foi REMARCADO para o dia 

21/10/2022 com abertura às 9:00, com objetivo de possibilitar e aumentar a 

competitividade de empresas participantes do ramo do objeto.  

  

b) A Comissão Permanente de Licitação do SENAR SERGIPE, no uso das suas 

atribuições, vem a público COMUNICAR que o certame do dia 21/10/2022, 



   
Carta Convite 003/2022, Processo nº 031/2022, será processado em 

conformidade com o Edital Carta Convite nº 003/2022.  

  

 

 

Celio Pereira Dantas  

Presidente da CPL do SENAR/AR-SE 


