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ATA Nº 04/2017 - ABERTURA DO CERTAME/DELIBERAÇÃO 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/ABDEM/2017 
PROCESSO Nº 001/2017 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM 
 
 
Às 09:00 horas do dia 12 de setembro de 2017, na sala de reuniões da Associação 
Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais - ABDEM, sita na Rua Coronel 
Joviniano Brandão, 309, Vila Prudente/SP, reuniram-se os membros da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, constituída pela Portaria nº 01/ABDEM/2017, sob a 
presidência de Leo Fernando Gamba, tendo como membros Roberto Carlos de Cunto 
e Wilson Lopes Junior, ao final elencados e assinados, para dar início aos trabalhos 
da licitação em epígrafe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Preliminarmente a Comissão faz consignar que, em conformidade à disposição 
editalícia, os documentos referentes ao credenciamento, os envelopes contendo as 
propostas de preços e os documentos de habilitação foram recebidos no ato pela 
Comissão. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Comissão e os representantes 
presentes, depois de verificarem a incolumidade dos envelopes anteriormente 
recebidos: I – Procederam à rubrica e abertura dos envelopes relativos ao 
credenciamento das empresas: 1 – DAHER Turismo Ltda., representada pelo Sr. 
Antonio Ferreira de Araujo Junior, portador do RG nº 4.759.749 e 2 – CR Turismo 
Ltda., representada pelo Sr. Eduardo José Noblat de Andrade, portador do RG nº 
6.023.398, a seguir denominadas simplesmente: DAHER e CR. II – Todas as 
empresas utilizaram-se da faculdade estabelecida pela Lei Complementar nº 123/06, 
sendo que todas estão enquadradas como EPP. III – Após, constatada a regularidade 
formal dos credenciamentos, os envelopes 1 – Proposta de Preços foram abertos e 
rubricados pela Comissão e pelos representantes credenciados. A Comissão 
promoveu, então, à divulgação das ofertas da taxa de transação: 1) CR, R$ 0,00 e 2) 
DAHER, R$ 0,00. IV – Na sequência, nos termos da peça editalícia, em razão do 
empate entre as propostas apresentadas pelas empresas CR e DAHER, promoveu-se 
o sorteio, CLASSIFICANDO-SE PROVISORIAMENTE, em ordem crescente de taxa 
de transação, as seguintes licitantes: 1) CR, R$ 0,00 e 2) DAHER, R$ 0,00. V - 
Prosseguindo, não houve a fase de lances, tendo em vista os preços ofertados. VI - 
Face à pesquisa mercadológica realizada pela ABDEM, a Comissão decidiu 
CLASSIFICAR as propostas, pela ordem crescente de taxas de transação ofertadas 
das empresas, conforme segue: 1) CR, R$ 0,00 e 2) DAHER, R$ 0,00. VII – Em 
seguida foi aberto o envelope 02, contendo os documentos exigidos para a habilitação 
da licitante classificada em primeiro lugar, os quais foram rubricados pela Comissão e 
credenciados presentes. VIII – Examinada a referida documentação, a Comissão 
deliberou INABILITAR a empresa CR, por descumprimento à exigência contida no 
subitem 6.2.2.2, letra “a”, vez que os atestados de capacidade técnica apresentados  
pela empresa não comprovaram a participação de pessoas deficientes intelectuais. 
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Vale ressaltar que a Comissão promoveu diligência junto às entidades esportivas 
emissoras dos respectivos atestados, as quais confirmaram que não atuam com 
atletas deficientes intelectuais. IX – Na sequência, foi aberto o envelope 
documentação da empresa DAHER, segunda classificada. Examinados os 
documentos pela Comissão e por todos os presentes, a Comissão deliberou 
INABILITAR a empresa DAHER, por descumprimento dos subitens: 6.2.2.2, letra “f” e 
”j” (não apresentou declaração de que possui Sistema Interligado e a Declaração de 
que possui ferramenta de auto agendamento); 6.2.2.4, letra “e” (a Certidão de Tributos 
Imobiliários ofertada não está em nome da empresa licitante). Aduzimos que a 
Comissão diligenciou junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, emissor do Atestado de 
Capacidade Técnica apresentado pela DAHER que confirmou a participação de 
pessoas deficientes intelectuais em seus eventos esportivos. Assim, em razão da 
inabilitação de todos os proponentes, a Comissão deliberou declarar PREJUDICADO 
o certame. X – Indagados os representantes presentes sobre eventual intenção de 
recorrer contra algum ato, fato ou decisões ocorridas nesta sessão, o representante 
da empresa CR, manifestou interesse em interpor recurso administrativo, cujos 
motivos encontram-se descritos em documento, o qual passa a integrar a presente 
ata. XI – Todos os representantes presentes saíram intimados e cientificados que fica 
facultado o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões e, de igual prazo 
para as contrarrazões, contado do término do prazo da recorrente, 
independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista aos autos. 
XII – Por fim, deliberou a Comissão encaminhar esta ATA ao setor competente para 
divulgação. Nada mais havendo foi a presente lavrada por mim, Mirian dos 
Santos,.................................................. secretária da Comissão, que, lida e achada 
conforme, segue assinada pelos demais membros da Comissão e representantes 
credenciados. 

  
Leo Fernando Gamba 

Presidente 
 
 

Wilson Lopes Junior         Roberto Carlos de Cunto 
                              Membro                               Membro 

 
EMPRESAS: 
 

CR.........................................................................................….......................... 

 

DAHER............................................................................................................... 
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