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COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº 014/2017 

Fretamento de ônibus e transporte terrestre – Seleções Nacionais – Centro de Alto 
Rendimento 2017. 

 
ATA DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Às 14:00 horas do dia 4 de setembro de 2017, a Comissão Permanente de Licitação da 
Confederação Brasileira de Rugby, de acordo com as disposições da Lei 11.438/06 de 29 de 
dezembro de 2006 – Lei de Incentivo ao Esporte, bem como da Lei 8.666/1993, reuniu-se 
para proceder a análise e julgamento, relativo às propostas de preços apresentados para o 
convite em epígrafe, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de 
fretamento de ônibus e transporte terrestre, conforme Edital Do Processo Seletivo Nº 
014/2017. As propostas apresentadas, que supriram as imposições do edital, foram: KAIZEN 
SERVICE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, CNPJ: 07.793.627/0001-96, 
orçamento total, correspondente ao fretamento de ônibus, no valor de R$77.425,00 
(setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), R$ 3.722,25 (três mil, setecentos e 
vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) correspondente ao valor total do transporte 
terrestre entre rodoviárias e R$ 11.612,80 (onze mil, seiscentos e doze reais e oitenta 
centavos) correspondente ao valor total do transporte terrestre no percurso do aeroporto 
internacional de Guarulhos e a cidade de São José dos Campos; EMPRESA DE ÔNIBUS 
PÁSSARO MARRON S/A, CNPJ: 61.563.557/0001-25, orçamento total, correspondente ao 
fretamento de ônibus, no valor de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), R$ 
6.989,50 (seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) correspondente 
ao valor total do transporte terrestre entre rodoviárias e R$ 24.966,80 (vinte e quatro mil, 
novecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) correspondente ao valor total do 
transporte terrestre no percurso do aeroporto internacional de Guarulhos e a cidade de São 
José dos Campos; e EUROVAN AGÊNCIA DE VIAGENS TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 
19.842.283/0001-47, orçamento total, correspondente ao fretamento de ônibus, no valor 
de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais), R$ 7.875,00 (sete mil, oitocentos 
e setenta e cinco reais) correspondente ao valor total do transporte terrestre entre 
rodoviárias e R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos reais) correspondente ao valor 
total do transporte terrestre no percurso do aeroporto internacional de Guarulhos e a 
cidade de São José dos Campos. 
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Ato contínuo, considerando a proposta mais vantajosa financeiramente, a Comissão 
declarou vencedora a empresa KAIZEN SERVICE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 
ME. 
Encaminhe-se à autoridade superior para decisão final e homologação. 
 

São Paulo, 4 de setembro de 2017. 
 

_____________________________________________ 
Comissão Julgadora 

Confederação Brasileira de Rugby 


