AVISO DE LICITAÇÃO PE 007/2021

.

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa torna público e comunica aos interessados que realizará
licitação n° PE 007/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no Serviço de Transporte Rodoviário de
Cargas/Organização Logística do Transporte de Carga para realização de Remessa de materiais
esportivos de tênis de mesa para uso ou consumo fora do estabelecimento, para realização de Evento
Esportivo de Tênis de Mesa denominado TMB Platinum, que será realizado pela entidade, em
Joinville/SC entre os dias 04 a 12 de dezembro.
Cadastramento do Edital: 27 de outubro de 2021
Recebimento das propostas: A partir de 10:00h do dia 28/10/2021 até as 09:59 h do dia 09/11/2021
(Hora de Brasília).
Abertura das propostas: às 10:00h do dia 09/11/2021 (Hora de Brasília).
Início da sessão de disputa de preços: às 10:05h do dia 09/11/2021 (Hora de Brasília)
O valor estimado (previsão) para esta contratação é de R$40.163,46 (Quarenta mil, cento e sessenta e
três reais e quarenta e seis centavos) sendo esse valor a média dos valores obtidos através de pesquisa
de mercado para o mesmo objeto e que serão definidos como o preço máximo para esta 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, 27 de outubro de 2021.

___________________________
Alaor Gaspar Pinto Azevedo
Presidente - CBTM

________________________________
Danielle Coelho Schroeder
Ordenadora da Despesa
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