
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS 

PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS 

Rua Emboaçava, 147 - Parque da Mooca - São Paulo - SP - CEP: 03124-010 - Tel: 11 2341-0521 

E-mail: abdem@terra.com.br - www.abdem.com.br - CNPJ: 00.949.555/0001-84 

 

ATA Nº 01/2019 - ABERTURA DO CERTAME/DELIBERAÇÃO 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/CBDI/2019 

PROCESSO Nº 001/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM 
 

 

Às 10:00 horas do dia 12 de julho de 2019, na sala de reuniões da Confederação Brasileira de 

Desportos para Deficientes Intelectuais – CBDI, situada na Rua Emboaçava, 147 – Parque da 

Mooca - São Paulo/SP, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 

constituída pela Portaria nº 01/CBDI/2019, 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. Registramos a presença do Doutor Rogério Derli 

Pipino, OAB/SP nº 103.383, advogado da CBDI. 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. Registre-se, ainda, que a empresa Meru Viagens Eireli - EPP. Enviou a proposta e 

documentos para habilitação por via postal. No dizer do subitem 6.1.7 do edital, somente poderão 

participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. A empresa que 

tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente representada, terá sua proposta avaliada, 

porém, não poderá participar das rodadas de lances verbais. Essa empresa, por via de consequência, 

não participará da etapa de lances. 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 - ITS Viagens e Turismo Ltda., representada pelo Sr. Andre Luis de Souza Pereira, 

portador do RG nº 10.895.066-8; 2 - DAHER Turismo Ltda., representada pela Sra. Claudia Lima 

Alves, portadora do RG nº 3.247.204; 3 - HOTEL A JATO Operadora Turística Ltda., representada 

pelo Sr. Luiz Augusto de Sa Arnaud, portador do RG nº 05.495.729-5 e 4- MERU Viagens Eireli - 

EPP (não se fez representar); a seguir denominadas simplesmente: ITS, DAHER, HOTEL A JATO 

e MERU. II - Todas as empresas utilizaram-se da faculdade estabelecida pela Lei Complementar nº 

123/06, enquadradas como EPP, excluída a DAHER. 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) ITS, R$ 0,00; 2) HOTEL A JATO, R$0,00, 3) MERU, R$ 0,01 e 4) 

DAHER, R$ 50,00. IV – Na sequência, nos termos da peça editalícia, em razão do empate entre as 

propostas apresentadas pelas empresas ITS e HOTEL A JATO, promoveu-se o sorteio, 

CLASSIFICANDO-SE PROVISORIAMENTE, em ordem crescente de taxa de transação, as 

seguintes licitantes: 1) ITS, R$ 0,00; 2) HOTEL A JATO, R$0,00, 3) MERU, R$ 0,01 e 4) 

DAHER, R$ 50,00. V - Prosseguindo, não houve a fase de lances, tendo em vista os preços 

ofertados. VI - Face à pesquisa mercadológica realizada pela CBDI, a Comissão decidiu 

CLASSIFICAR as propostas, pela ordem crescente de taxas de transação ofertadas das empresas, 

conforme segue: 1) ITS, R$ 0,00; 2) HOTEL A JATO, R$0,00, 3) MERU, R$ 0,01 e 4) DAHER, 
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R$ 50,00. 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 

HABILITAR a empresa ITS, por ter atendido a todas as exigências editalícias. IX - Via de 

consequência, a Comissão decidiu classificar definitivamente a proposta da empresa ITS, pela taxa 

de transação no valor de R$ 0,00. X – Indagados os representantes presentes sobre eventual 

intenção de recorrer contra algum ato, fato ou decisões ocorridas nesta sessão, manifestaram-se 

negativamente. XI – Os representantes presentes saíram intimados e cientificados que a falta de 

manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública do pregão, importa na decadência 

do direito de interposição de recurso, conforme estabelecido no edital. XII - Todos os envelopes 

contendo os documentos de habilitação das demais empresas participantes, foram devolvidos. 

Assim decidiu a Comissão: a) ADJUDICAR o objeto do presente Pregão a empresa ITS VIAGENS 

E TURISMO EIRELI, CNPJ nº 03.667.498/0001-39, pela taxa de transação de R$ 0,00; b) 

submeter esta decisão ao titular da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes 

Intelectuais – CBDI para homologação do certame, c) encaminhar esta ATA ao setor competente 

para divulgação. Nada mais havendo foi a presente lavrada por mim, Patrícia Caroano 

Giampa,................................................................. 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: 

 

HOTEL A JATO...................................................................….......................... 

 

ITS...................................................................................................................... 

  

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