
 

 

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

ATA DE JULGAMENTO DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO Nº 002/2 010 – 
PASSAGENS AÉREAS 

 
 

Ata de reunião para abertura, análise e julgamento das 
propostas enviadas o Edital nº 002/2010 que tem como objeto 
a aquisição de passagens aéreas internacionais para 
participação de atletas nas Etapas de Cali/Guayaquil/Lima do 
CIRCUITO COSAT, que se realizará de 13 de janeiro de 2011 
à 05 de fevereiro de 2011. 

 
 

Ao vigésimo segundo dia do mês de dezembro de 2010 (22/12/2010) às 13:00 hs reuniu-se a 
comissão de licitação da Confederação Brasileira de Tênis, formada por mim Maria Carolina 
Freire, Anderson Rubinatto e Roberta Dentello, com o fim de abrir, analisar e julgar as propostas 
de preços do Edital nº 002/2010. Seguindo os critérios de julgamento publicados no edital de 
contratação 002/2010, foi procedida a abertura dos envelopes, para analisar a habilitação das 
empresas participantes. O primeiro envelope aberto foi da MARJOTUR AGENCIA DE 
VIAGENS E TURISMO LTDA , que apresentou todos os documentos exigidos no edital, sendo 
declarada HABILITADA. O segundo envelope aberto foi da TWS INTERCAMBIO E 
VIAGENS LTDA , que apresentou todos os documentos exigidos no edital, sendo declarada 
HABILITADA. O terceiro e último envelope aberto foi da CORP TRAVEL VIAGENS E 
EVENTOS, que deixou de apresentar os documentos exigidos no edital, entregando apenas o 
orçamento, sendo declarada INABILITADA. Logo após a analise de habilitação, passou-se a 
análise das propostas das empresas habilitadas, sendo que a MARJORTUR  apresentou 
orçamento unitário no valor de R$ 2.628,01 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e um 
centavo), a TWS apresentou o orçamento unitário no valor de R$ 1.537,64 (mil, quinhentos e 
trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Ato continuo a Comissão declarou 
VENCEDORA a empresa TWS INTERCAMBIO E VIAGENS LTDA. Fica estabelecido o 
prazo de dois dias úteis para eventuais recursos dos interessados, caso não haja qualquer tipo de 
interpelação, após o prazo citado, encaminharemos ao Depto. Jurídico da CBT para a confecção 
do contrato. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se os trabalhos, lavrando a presente ata, a qual 
lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. 
 
 
São Paulo, 22 de dezembro de 2010. 
 
 
 
Maria Carolina Freire  Anderson Rubinatto   Roberta Dentello 

 


