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Processo nº 23070.040153/2019-80

Goiânia, 30 de outubro de 2019.

Ao Gabinete da Reitoria, às Pró-Reitorias, às Diretorias das Unidades Acadêmicas, às Diretorias dos
Órgãos, às Diretorias da Regionais de Catalão, da Cidade de Goiás e de Jataí e aos Campi de
Aparecida de Goiânia e de Firminópolis.

Assunto: Suspensão das compras dos bilhetes de passagens aéreas

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.040153/2019-80.

Prezados(as) Senhores(as),

A Diretoria de Administração da PROAD, cumprindo suas determinações para garantir a economicidade na
gestão dos contratos sob sua responsabilidade e respeitando os documentos legais pertinentes, suspendeu as
compras dos bilhetes de passagens aéreas desde o dia 15 de outubro de 2019.

A motivação para tal decorre da inobservância da empresa vencedora do certame licitatório (ARS Serviços
Turísticos EIRELI - ME / Discovery Tour) em repassar para a UFG os valores corretos dos bilhetes das
passagens aéreas, provocando um sobrepreço na emissão de cada bilhete aéreo que, por sua vez, oneram a
Administração Pública.

A Discovery Tour foi notificada a prestar esclarecimentos sobre essa prática e, assim que se esgotar o prazo
para apresentação do contraditório e da ampla defesa, tomaremos as providências para aplicação das punições
e sanções que forem pertinentes.

Estamos atentos e cientes quanto a necessidade de se restabelecer esse serviço o mais breve possível.

Respeitosamente,

Prof. Frederico Martins Alves da Silva

Diretoria de Administração/PROAD

Prof. Robson Maia Geraldine
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Pró-Reitoria de Administração e Finanças

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Frederico Mar�ns Alves Da Silva, Diretor, em 30/10/2019, às
14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Robson Maia Geraldine, Pró-Reitor, em 30/10/2019, às 16:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
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A auten>cidade deste documento pode ser conferida no site h?ps://sei.ufg.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0968943 e o código CRC 27AC75F2.
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