
    

 

  

                  CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO PE 003/2022                . 

 

O Presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, no uso de suas atribuições legais em 

conformidade com o Estatuto vigente. 

 

RESOLVE: 

 

Designar para comporem a Comissão Especial de Licitação, no âmbito da Confederação Brasileira 
de Tênis de Mesa - CBTM, os membros que terão a atribuição de divulgação, elaboração do edital 
e julgamento das propostas do Processo de Seleção n° PE 003/2022, na modalidade Pregão, tipo 
Menor Preço, visando à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de emissão de 
passagens aérea nacionais e internacionais, reservas de hotéis em âmbito nacional e internacional, 
traslados nacionais e internacionais, dentre outros serviços correlatos. 

 

A comissão será composta dos seguintes membros: 

 

Paulo Eduardo Damasceno Lopes – Pregoeiro 

Equipe de Apoio 

Danielle Coelho Schroeder  

Lucilane Maciel Moura 

 

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2022 

 

___________________________ 

Alaor Gaspar Pinto Azevedo 

Presidente - CBTM 
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Log

09 jun 2022, 15:45:51 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

criou este documento número 3ae7d228-ebdd-4b45-a4fc-e6e462bc61c4. Data limite para

assinatura do documento: 09 de julho de 2022 (15:45). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

09 jun 2022, 15:45:52 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

adicionou à Lista de Assinatura:

alaor@cbtm.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Alaor Gaspar Pinto Azevedo e CPF 388.748.307-34.

09 jun 2022, 15:58:59 Alaor Gaspar Pinto Azevedo assinou. Pontos de autenticação: email alaor@cbtm.org.br (via

token). CPF informado: 388.748.307-34. IP: 189.122.44.90. Componente de assinatura versão

1.286.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 jun 2022, 15:58:59 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

3ae7d228-ebdd-4b45-a4fc-e6e462bc61c4.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3ae7d228-ebdd-4b45-a4fc-e6e462bc61c4, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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