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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE ENVELOPES "PROPOSTAS" E
"DOCUMENTAÇÃO" DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO CBTARCO - N" 006/2013.

Aos nove dias do mês de outubro de 2013, na sede da Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCO, situada à Av. João Cllmaco de Figueiredo nO240 - Maricá/RJ, reúnem-se o
Sr. Eros Fauni - Coordenador Técnico do Master Plan. o Assistente Administrativo do o Sr.
Renato de Carvalho Brito e o Assistente Administrativo o Sr. Ricardo Guedes da Silva, para a
abertura das propostas e documentações encaminhadas para o Processo Licitat6rio de Edital
CBTARCO nO. 006/2013, tendo como objeto a prestação de serviço para emissão de
passagens aéreas e terrestres. Os trabalhos foram iniciados ás 10:00 horas. O Presidente da
Assembléia, o Sr. Eros Fauni, constatou que das quatro empresas participantes, apenas a Tur
House não apresentou as íníormações necessárias para a sua avaliação perante a comissão.
Assim, em relação as demais empresas, todas ofereceram as propostas contendo preços e
documentação em prazo estipulado no edital e: 1 - Alvorada Tour, CLN 201 BL A, SL 111,
Asa Norte, Brasilia, DF, CEP: 70.832-510, CNPJ nO.10.996.723/0001-46, Interline Turismo e
Representação LTDA, SCN Quadra 02, Lote D, Torre B, SL 930, Brasília, DF, CEP: 70.712-
903,CNPJ nO.00.646.075/0001-44 e Miranda Turismo Representação LTDA, SHS Galeria do
Hotel Nacional Loja 75-B, Brasília, DF, CEP: 70.322-900, CNPJ nO.24.929.614/0001-10. Foi
realizada a abertura do primeiro envelope o da empresa Alvorada Tour, apresentando o
desconto de 2,0% (dois virgula zero por cento), sobre o valor da tarifada passagem aérea
nacional e internacional; o segundo envelope foi o da empresa Interline Turismo e
Representação LTOA, apresentando o desconto de 1,56%(um ponto e cinqüenta e seis por
cento) sobre o valor da tarifada passagem aérea nacional e internacional e Miranda Turismo
Representação LTOA, apresentando o desconto de 1,85%(um virgula oitenta e cinco por
cento) sobre o valor da tarifada passagem aérea nacional e internacional. Confonne a
classificação das propostas foi detectada que a empresa Alvorada Tour ofereceu o menor
preço, e em seguida se iniciou a abertura dos envelopes de documentação para certificação do
atendimento dos requisitos de habilitação. Verificando-se que a documentação encontra-se em
plena conformidade com os requisitos do edital, o Presidente da Assembléia declara que a
empresa Alvorada Tour como vencedora da licitação. Em seguida declara encerrada a
sessão, registrando que o resultado erá afixado no Portal da CBTARCO, no endereço
www.cbtarco.org.br.
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