CENTRO DE
PESQUISA
DO PANTANAL

ATA DE ABERTURA E DE JULGAMENTO DO EDITAL N.o 07/200S/CPP

Aos dez dias do mes de julho de dois mil e oito, as nove horas, reuniu-se a Comissao de
Compras e de Licitayao, com os seguintes membros: MARINEZ ISAAC MARQUES,
ROSENEIDE SOARES DE SOUZA e JOSE ANTONIO MARINHO ALVES DA
SILVA na sala de reunioes do Centro de Pesquisa do Pantanal, para abertura das
propostas apresentadas pelas empresas participantes do Processo Licitat6rio sob a
Modalidade
Convite do Tipo Menor PrecolMaior
Desconto, Edital n.o
07/CPP12008, cujo objeto foi a contratayao de pessoa jurfdica especializada na
prestayao de serviyos de reserva, emissao, marcayao e remarcayao, alem de
fornecimento de passagens aereas no ambito nacional e internacional, bem como
reservas de hoteis, traslados, locayao de vefculos e demais serviyos afins para
atendimento as necessidades do CPP ate 0 montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
As nove horas, a Presidente da Comissao abriu 0 certame cumprimentando e
agradecendo a participayao, informando aos presentes os procedimentos que serao
adotados neste certame. Em seguida informou aos membros presentes a relayao de
empresas que foram convidadas a participar do processo, sendo elas: a) Ararauna
Turismo; b) Confianya Turismo; c) F. Tour Turismo; d) Intertour Turismo; f) Universal
Turismo. Ap6s verificar os envelopes, constatou-se a participayao de 3 (tres) empresas,
a saber: a) Ararauna Turismo; b) Confianya Turismo; c) F. Tour Turismo. Ap6s
verificar os envelopes de HABILIT Ac;::Ao das empresas participantes constatou que a
Empresa F. Tour Turismo foi INABILITADA por nao apresentar todos os documentos
exigidos no Edital. Sendo HABILIT ADAS por apresentarem todos os documentos
exigidos no Edital, as Empresas: Ararauna Turismo e Confianya Turismo. Ap6s a
verificayao da documentayao e habilitayao das empresas acima citadas, passou-se para a
abertura do Envelope II da PROPOST A. As propostas das empresas participantes foram
apresentadas com 0 seguinte desconto: Empresa Confianya Turismo ofertou 2.1 % (dois
ponto urn por cento) e a Empresa Ararauna Turismo ofertou 1% (urn por cento), ap6s
constatar os valores ofertados, a Presidente da Comissao declarou vencedora a Empresa
Confianya Turismo. Em seguida, informou aos presentes que 0 processo sera
encaminhado a Autoridade Competende deste Centro a fim de que 0 mesmo seja
adjudicado e homologado, 0 resultado sera publicado no site deste Centro
(www.cppantanal.org.br) e fixado no moral e posterior, sera celebrado 0 contrato com a
empresa vencedora. Nao tendo nenhuma posiyao contraria dos presentes, e nada mais
existindo para ser registrado, lavra-se a presente ata que, ap6s lida, sera assinada por
todos.
Cuiaba-MT, 10 de julho de 2008.
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Missao: Produzir novos conhecimentos cientfficos/ tecno/6gicos e pessoa/ a/tamente
capacitado e motivado/ com 0 objetivo de propor po/iticas pub/icas para 0 desenvo/vimento
sustentave/ da bacia pantaneira/ alem de prover a cooperat;ao e a troca de informat;i5es
com instituit;i5es congeneres ao redor do mundo.
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