
 Confederação Brasileira de Tênis de Mesa
Ata de Pregão Eletrônico

Ata da sessão de licitação pública,  na  modalidade de pregão eletrônico,  a  que se refere  o edital  nº 
001/2023 do(a) Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, CNPJ 30.482.319/0001-61.
    
    Nome do Promotor / Comprador: Confederação Brasileira de Tênis de Mesa 
    Edital: 001/2023
    Data de início do recebimento das propostas: 14 de 02 de 2023 às 10:00
    Data da Realização: 28 de 02 de 2023 às 10:00
    Local: www.bbmnet.com.br
    Pregoeiro responsável: Paulo Eduardo Damasceno Lopes

   Ao(s) 28 dia(s) do mês fevereiro do ano de 2023, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos 
termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr(a) Paulo Eduardo Damasceno 
Lopes  juntamente com a equipe de apoio Sr(a) Danielle Coelho Schroeder, Leonardo Vieira Esteves e Lucilane 
Maciel Moura , para proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir Contratação 
de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria de Comunicação, para 
realizar a Alimentação de conteúdo para os canais eletrônicos de comunicação da CBTM consultoria em 
relações públicas e comunicação, interna e externa criação e produção de campanhas de publicidade e 
material publicitário para veiculação em jornais, revistas, rádio, televisão, internet e em outros veículos de 
comunicação e demais atividades jornalísticas para a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa CBTM., 
conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

  Inicialmente, ficou registrado que às 10:00 horas do dia 28 de fevereiro de 2023 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  -  Assessoria de Imprensa
Situação - Adjudicado 
Classificação

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta
EFATA COMERCIO & SERVICOS EIRELI 27/02/2023  21:40:02 10.964,00
CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E 
MARKETING LTDA. ME

24/02/2023  13:11:30 9.340,00

Desclassificação

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta Motivação
O. de Quadro Servicos 
Ltda.

27/02/2023 17:13:08 11.064,85 Proponente não 
cadastrou a Ficha 
Técnica contendo a sua 
proposta inicial de 
preços, conforme 
consta no item 6.1 do 
Edital.6.1. A 
proponente deverá 
cadastrar na ficha 
técnica obrigatória, a 
sua proposta inicial de 
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preço,conforme 
modelo presente no 
Anexo 04, observado o 
disposto no item 7.4 
deste Edital. 

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

  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: Paulo Eduardo Damasceno Lopes

___________________________________________
Membro(s) de Equipe: Danielle Coelho Schroeder, Leonardo Vieira Esteves e Lucilane Maciel Moura
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Assinaturas

LUCILANE MACIEL MOURA

CPF: 051.543.007-26

Assinou como parte em 08 mar 2023 às 17:44:32

Paulo Eduardo Damasceno Lopes

CPF: 112.059.797-86

Assinou como parte em 08 mar 2023 às 17:13:55

Danielle Coelho Schroeder

CPF: 042.954.827-30

Assinou como parte em 09 mar 2023 às 10:28:15

Leonardo Vieira Esteves

CPF: 155.487.107-70

Assinou como parte em 09 mar 2023 às 10:54:46

Log

08 mar 2023, 17:11:19 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

criou este documento número ada17612-b532-457d-be49-5b161075eab6. Data limite para

assinatura do documento: 07 de abril de 2023 (17:09). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

08 mar 2023, 17:11:21 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

adicionou à Lista de Assinatura:

lucilane@cbtm.org.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação:

Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo LUCILANE MACIEL MOURA e CPF 051.543.007-26.

08 mar 2023, 17:11:21 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

adicionou à Lista de Assinatura:

paulo@cbtm.org.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token

via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Paulo Eduardo Damasceno Lopes  e CPF 112.059.797-

86.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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08 mar 2023, 17:11:21 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

adicionou à Lista de Assinatura:

danielle@cbtm.org.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação:

Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Danielle Coelho Schroeder e CPF 042.954.827-30.

08 mar 2023, 17:11:21 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

adicionou à Lista de Assinatura:

leonardo@cbtm.org.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação:

Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.

08 mar 2023, 17:13:55 Paulo Eduardo Damasceno Lopes  assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

paulo@cbtm.org.br. CPF informado: 112.059.797-86. IP: 189.60.65.55. Componente de

assinatura versão 1.463.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

08 mar 2023, 17:44:32 LUCILANE MACIEL MOURA assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

lucilane@cbtm.org.br. CPF informado: 051.543.007-26. IP: 189.60.65.55. Componente de

assinatura versão 1.463.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 mar 2023, 10:28:15 Danielle Coelho Schroeder assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

danielle@cbtm.org.br. CPF informado: 042.954.827-30. IP: 189.60.65.55. Componente de

assinatura versão 1.463.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 mar 2023, 10:54:46 Leonardo Vieira Esteves assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

leonardo@cbtm.org.br. CPF informado: 155.487.107-70. IP: 189.60.65.55. Componente de

assinatura versão 1.463.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 mar 2023, 10:54:47 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

ada17612-b532-457d-be49-5b161075eab6.

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 ada17612-b532-457d-be49-5b161075eab6, com os

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