
 

 

                           AVISO DE LICITAÇÃO PE 003/2021 (SEGUNDA CHAMADA)                          . 
 
A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa torna público e comunica aos interessados que 
realizará a segunda chamada da licitação n° PE 003/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo MENOR PREÇO. 
 
OBJETO: Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a contratação de pessoa 
jurídica, para o fornecimento de forma futura ou entrega parcelada de Notebooks, necessários à 
execução das tarefas operacionais demandadas pelos usuários da CBTM. 
 
Cadastramento do Edital: 25 de maio de 2021 
 
Recebimento das propostas: A partir de 10:00h do dia 26/05/2021 até as 09:59 h do dia 
08/06/2021 (Hora de Brasília). 
 
Abertura das propostas: às 10:00h do dia 08/06/2021 (Hora de Brasília). 
 
Início da sessão de disputa de preços: às 10:05h do dia 08/06/2021 (Hora de Brasília) 
 
O valor unitário estimado é de R$3.295,23 (Três mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e três 
centavos), totalizando a estimativa de R$ 39.542,76 (Trinta e nove mil quinhentos e quarenta e dois 
reais e setenta e seis centavos), sendo esse o valor máximo para a contratação. 
 
As despesas decorrentes do presente Edital serão custeadas por recursos da Lei 10.264/2001 (Lei 
Agnelo-Piva). 
 
O Edital completo e seus anexos poderão ser encontrados nos endereços eletrônicos 
www.cbtm.org.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br  
 
CONTATO: licitacao@cbtm.org.br 
 

 Rio de Janeiro, 24 de maio de 2021. 

 

___________________________ 
Alaor Gaspar Pinto Azevedo 

Presidente - CBTM 

 
________________________________ 

Danielle Coelho Schroeder 
Ordenadora da Despesa 
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