Confederação Brasileira de Skate/SP
Ata de Pregão Eletrônico
Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital nº
00001/2019 do(a) Confederação Brasileira de Skate/SP, CNPJ 03.124.517/0001-80.
Nome do Promotor / Comprador: Confederação Brasileira de Skate/SP
Edital: 00001/2019
Data de início do recebimento das propostas: 16 de 04 de 2019 às 11:01
Data da Realização: 26 de 04 de 2019 às 11:01
Local: www.bbmnet.com.br
Pregoeiro responsável: Vitor Ledertheil
Ao(s) 26 dia(s) do mês abril do ano de 2019, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos termos
da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr(a) Vitor Ledertheil juntamente com a
equipe de apoio Sr(a) Rodrigo Otavio Alves Stoffel , para proceder a sessão pública de pregão eletrônico com
o objetivo de adquirir Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de emissão de passagens
aéreas, hospedagem nacional e internacional, reserva de transportes terrestres, contratação de seguro
viagem e outros serviços necessários à locomoção de funcionários, atletas e representantes da CBSK ou
outros indicados pelo mesmo, conforme demanda e sem exclusividade, para atender às necessidades da
CBSK conforme descrito no presente EDITAL e seus Anexos., conforme especificações e quantidades
definidas no instrumento convocatório.
Inicialmente, ficou registrado que às 11:01 horas do dia 26 de abril de 2019 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 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de emissão de passagens aéreas,

hospedagem nacional e internacional, reserva de transportes terrestres, contratação de seguro viagem e
outros serviços
Situação - Homologado
Classificação
Empresa
MERU VIAGENS EIRELI EPP
ECOS TURISMO LTDA - ME
Desclassificação

Data e Hora do Registro
25/04/2019 13:28:41
26/04/2019 09:59:13

Empresa
UATUMA TURISMO E
EVENTOS EIRELI

Data e Hora do Registro
17/04/2019 10:03:21

daher turismo ltda

17/04/2019 14:53:17

consult viagens e
turismo ltda

25/04/2019 14:06:10

Valor da Proposta

0,01
0,01

Valor da Proposta
Motivação
0,01 A empresa está
desclassificada
momentaneamente,
tendo em vista a
ordem do sorteio, no
qual ela não foi a
primeira colocada.
0,01 A empresa está
desclassificada
momentaneamente,
tendo em vista a
ordem do sorteio, no
qual ela não foi a
primeira colocada.
0,01 Proposta apresentada
fora do Item 7.4 do

Edital. A Proponente
não deverá inserir em
sua proposta qualquer
identificação de sua
empresa, telefone, fax
ou qualquer outra
informação que possa
identificar a empresa
ou seu autor, poderá
conter apenas o
estritamente
relacionada aos
serviços ou produtos
ofertados, sob pena de
ser, a critério do
Pregoeiro,
desclassificado do
Processo.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

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
Meru Viagens Eireli EPP
PRODUTO/SERVIÇO:
DESCRIÇÃO
Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços de emissão de passagens aéreas,
hospedagem nacional e internacional, reserva de
transportes terrestres, contratação de seguro
viagem e outros serviços

CNPJ/CPF
09.215.207/0001-58
VALOR UNITÁRIO

VALOR GLOBAL

1,00

QUANTIDADE

0,01

0,01

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: Vitor Ledertheil

___________________________________________
Membro(s) de Equipe: Rodrigo Otavio Alves Stoffel

