
 

 

                  CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO PE 001/2022                . 
 
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 001/2022, na modalidade Pregão, tipo 
Menor Preço, visando a Contratação de empresa especializada no Serviço de Transporte 
Rodoviário de Cargas/Organização Logística do Transporte de Carga necessários para realização de 
Remessa de materiais esportivos de tênis de mesa para 05 (cinco) Polos de Desenvolvimento Regionais de 
Tênis de Mesa. 

 
A comissão será composta dos seguintes membros: 
 
Paulo Eduardo Damasceno Lopes – Pregoeiro 

Equipe de Apoio 

Danielle Coelho Schroeder  

Lucilane Maciel Moura 

 
Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

___________________________ 
Alaor Gaspar Pinto Azevedo 

Presidente - CBTM 
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