
 

 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
 

ATA DE JULGAMENTO DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2012 
 
 
Às 13:00 (treze) horas do dia 28 de novembro de 2012 no site da CBJ, a Comissão de Licitação 

da CBJ, reuniu-se para proceder a análise e julgamento, relativo às propostas de preços 

apresentados para Contratação de serviços de hospedagem, alimentação (almoço e jantar), 

locação (02) salas para pesagem e (01) sala Congresso Técnico e sonorização para um grupo 

de 43 pessoas, referente a Seletiva 2012 – Projeto Rio 2016 – Etapa I, na cidade de São Paulo / 

SP, no período de 13 a 17 de novembro de 2012. Logo após análise das propostas recebidas 

das empresas conforme segue: Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda., com o valor de 

hospedagem de Apto SGL R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais) e Apto DPL R$ 470,00 

(Quatrocentos e setenta reais); Alimentação, R$ 71,50 (Setenta e um reais e cinquenta 

centavos); Locação de sala para pesagem, R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais); locação de 

sala para Congresso Técnico, R$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais); e sonorização R$ 

450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais). Metropol Viagens e Turismo Ltda., com o valor de 

hospedagem de Apto SGL R$ 490,00 (Quatrocentos e noventa reais) e Apto DPL R$ 520,00 

(Quinhentos e vinte reais); Alimentação, R$ 75,00 (Setenta e cinco reais); Locação de sala para 

pesagem, R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais); Locação de sala para congresso técnico, 

R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais); e sonorização, R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais). 

ATS – Agência de Viagens e Turismo Ltda, no valor de hospedagem de Apto SGL R$ 535,00 

(Quinhentos e trinta e cinco reais) e Apto DPL R$ 590,00 (Quinhentos e noventa reais); 

Alimentação, R$ 78,00 (Setenta e oito reais); Locação de sala para pesagem, R$ 1.500,00 (Hum 

mil e quinhentos reais); Locação de sala para Congresso Técnico, R$ 2.000,00 (Dois mil reais); e 

sonorização, R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais).  

 

Ato contínuo, a Comissão declarou vencedora a Empresa: Promotional Travel Viagens e 

Turismo Ltda, que apresentou proposta de menor preço: Hospedagem de Apto SGL R$ 350,00 

(Trezentos e cinquenta reais) e Apto DPL R$ 470,00 (Quatrocentos e setenta reais); 

Alimentação, R$ 71,50 (Setenta e um reais e cinquenta centavos); Locação de sala para 

pesagem, R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais); locação de sala para Congresso Técnico, R$ 

1.900,00 (Hum mil e novecentos reais); e sonorização R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta 

reais).  

 



 

 

Encaminha-se à autoridade superior para decisão final e homologação. 

 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2012. 

 

 

Paulo Wanderley Teixeira 

Presidente 
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