Confederação Brasileira de Desporto no Gelo/RS
Ata de Pregão Eletrônico
Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital nº
00001/2020- R do(a) Confederação Brasileira de Desporto no Gelo/RS, CNPJ 01.195.713/0001-10.
Nome do Promotor / Comprador: Confederação Brasileira de Desporto no Gelo/RS
Edital: 00001/2020- R
Data de início do recebimento das propostas: 24 de 08 de 2020 às 15:01
Data da Realização: 25 de 08 de 2020 às 15:01
Local: www.bbmnet.com.br
Pregoeiro responsável: Patricia Paes Corvo
Ao(s) 25 dia(s) do mês agosto do ano de 2020, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos
termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr(a) Patricia Paes Corvo , para
proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir Contratação de empresa
especializada na reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes aéreos e terrestres em âmbito
nacional e internacional emissão de seguroviagem intermediação de serviços de hospedagem locação de
vans, carros, ônibus, carreta para transporte de equipamentos esportivos e microônibus e demais serviços
conexos compreendidos no mesmo ramo de atividade., conforme especificações e quantidades definidas
no instrumento convocatório.
Inicialmente, ficou registrado que às 15:01 horas do dia 25 de agosto de 2020 teve início, por meio do
sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços.
Foi registrado o recebimento da(s) proposta(s) inicial(ais) de preços, por lote do(s) seguinte(s)
participante(s):
Lotes:
Lote - 1 - Prestação de Serviço em Agência de Viagem
Situação - Homologado
Classificação
Empresa
Data e Hora do Registro
DAHER TURISMO LTDA
24/08/2020 18:12:24
promotional travel viagens e turismo
24/08/2020 20:43:24
ltda
MERU VIAGENS EIRELI EPP
24/08/2020 18:11:07
PP TURISMO EIRELLI EPP
25/08/2020 08:11:25
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI
24/08/2020 17:57:36
Desclassificação

Valor da Proposta
33,30
29,00
0,01
5,00
0,01

Nenhum participante desclassificado.

Recursos
Empresa
DAHER TURISMO LTDA

Data Registro Recurso
15/09/2020

Hora Registro Recurso
13:09:56

Motivação
A Daher Turismo, manisfesta sua
Intensão de interpor recurso contra
decisão que habilitou a proposta da
Empresa Uatuma por ser a mesma
inexequivel.
Oportunamente

apresentará suas razoes recursais.

Após a etapa de lances foi feita a análise de aceitabilidade da(s) proposta(s) e habilitação do(s)
vencedore(s), por lote, e o resultado foi o seguinte:
RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO
Lote - 1 Situação - Homologado
Empresa
UATUMA TURISMO E
EVENTOS EIRELI

CNPJ/CPF
14.181.341/0001-15

Produto/Serviço:
Descrição
Prestação de Serviço em Agência de Viagem

Valor Global
0,01

Valor Unitário
0,01

Quantidade
255,00

Todos os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos
do(s) participante(s), está(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, individualizado por
lote, que é parte integrante dessa ata.
Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.

___________________________________________
Pregoeiro: Patricia Paes Corvo

