
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa
Termo de Homologação de Processo Licitatório

Pregão Eletrônico No 00003/2020

A Autoridade Competente da(o) Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, sr.(a) Alaor Gaspar Pinto Azevedo, no uso das atribuições 
legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção 
jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 00003/2020, cujo 
objeto trata da aquisição Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços no ramo de DESPACHOS ADUANEIROS 
consistente em entrada e acompanhamento da tramitação de documentos nos termos da legislação respectiva assistência à verificação 
da mercadoria na conferência aduaneira recebimentos de mercadorias ou de bens desembaraçados solicitação de vistoria aduaneira 
assistência à vistoria aduaneira subscrição de documentos que sirvam de base ao despacho aduaneiro ciência e recebimento de 
intimações, de notificações, de autos de infração, de despacho, de decisões dos demais atos e termos processuais relacionados com o 
procedimento fiscal subscrição de termo de responsabilidade, entre outros serviços correlatos, que estejam envolvidos numa logística 
de importação para a Confederação Brasileira de Tênis de mesa CBTM .

RESULTADO:

Lote 1: COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS. 
Participação Licitante - Ampla participação 

Empresa: AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA.
CNPJ: 04.254.554/0001-76.
Valor Global: 3.700,00.

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade
COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS 3.700,000000 1,00

RIO DE JANEIRO, 23 de julho de 2020
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