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ATA Nº 06/2017 - ABERTURA DO CERTAME/DELIBERAÇÃO 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/ABDEM/2017 
PROCESSO Nº 001/2017 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM 
 
 
Às 09:00 horas do dia 11 de outubro 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, o documento referente ao credenciamento, os 
envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de habilitação foram recebidos 
no ato pela Comissão. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Comissão e o 
representante presente, depois de verificarem a incolumidade dos envelopes 
anteriormente recebidos: I – Procederam à rubrica da documentação relativa ao 
credenciamento da empresa CR Turismo Ltda., representada pelo Sr. Eduardo José 
Noblat de Andrade, portador do RG nº 6.023.398, a seguir denominada simplesmente CR. 
II – A empresa utilizou-se da faculdade estabelecida pela Lei Complementar nº 123/06, 
sendo que está enquadrada como EPP. III – Após, constatada a regularidade formal do 
credenciamento, o envelope 1 – Proposta de Preço foi aberto e rubricado pela Comissão 
e pelo representante credenciado. A Comissão promoveu, então, à divulgação da oferta 
da taxa de transação: CR, R$ 20,00. IV – Na sequência, nos termos da peça editalícia, foi 
CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE, a proposta da única licitante. V – A empresa CR 
ofertou lance no valor de R$ 4,50. VI – Analisada a oferta e comparada à pesquisa 
mercadológica anteriormente realizada pela ABDEM, a Comissão decidiu CLASSIFICAR 
DEFINITIVAMENTE a proposta da empresa CR, pela taxa de transação de R$ 4,50. VII – 
Nesta oportunidade, à vista do disposto no edital, o presidente negociou com a licitante 
que ofertou o menor preço; sendo certo que manteve o valor ofertado, permanecendo, 
portanto, a classificação acima. VIII – Em seguida foi aberto o envelope 2, contendo os 
documentos exigidos para a habilitação da única licitante, os quais foram rubricados pela 
Comissão e credenciado presente. IX – Examinados os documentos, verificou-se que 
foram cumpridas todas as exigências editalícias, motivo pelo qual a Comissão decidiu 
HABILITAR a empresa CR. X – Indagado o representante presente sobre eventual 
intenção de recorrer contra algum ato, fato ou decisões ocorridas nesta sessão, o 
representante da empresa CR manifestou-se negativamente. XI – O representante 
presente saiu intimado e cientificado que a falta de manifestação imediata e motivada do 
licitante na sessão pública do pregão, importa na decadência do direito de interposição de 
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recurso, conforme estabelecido no edital. XII - Assim decidiu a Comissão: a) ADJUDICAR 
o objeto do presente Pregão a empresa CR Turismo Ltda.-EPP, CNPJ nº 
09.452.599/0001-79, pela taxa de transação de R$ 4,50; b) submeter esta decisão ao 
titular da ABDEM para homologação do certame, c) 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 representante 
credenciado. 
 
 
 

Leo Fernando Gamba 
Presidente 

 
 

Wilson Lopes Junior         Roberto Carlos de Cunto 
Membro                               Membro 

 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRESA: 
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