
    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 
007/2021 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: 007/2021 

    Data de início do recebimento das propostas: 28 de 10 de 2021 às 10:00 

    Data da Realização: 09 de 11 de 2021 às 10:00 

    Local: www.bbmnet.com.br 

    Pregoeiro responsável: Paulo Eduardo Damasceno Lopes 

 
   Ao(s) 09 dia(s) do mês novembro do ano de 2021, 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 e Lucilane Maciel Moura , para 

proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir 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., conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório. 
 
  Inicialmente, ficou registrado que às 10:00 horas do dia 09 de novembro de 2021 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  -  Transporte Rodoviário de Cargas/Organização Logística do Transporte de Carga 

Situação - Revogado  

Classificação 

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta 
CARGO ONIX LOGISTICA DE 
TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 

08/11/2021  13:38:46 40.163,46 

REI DE OURO MUDANÇAS E 
TRANSPORTES LTDA 

08/11/2021  17:41:26 40.163,46 

LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA EPP 08/11/2021  17:08:40 40.163,46 

MACALE TRANSPORTE E COMERCIO 
EIRELI ME 

08/11/2021  19:01:14 40.163,46 

Desclassificação 

 

Nenhum participante desclassificado. 

 

RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

 
O presente processo de seleção foi revogado, conforme previsto no Preâmbulo do Edital desse Processo de 

Seleção, onde informado que “O processo de seleção a que se refere este Edital poderá ser adiado, 

revogado ou anulado, a critério da CBTM, notadamente caso ocorra insuficiência de repasse dos recursos 

financeiros oriundos dos órgãos da administração pública, mediante aviso às participantes, sem que lhes 

caiba qualquer direito à indenização ou reparação de qualquer espécie.” 
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Tal contratação estava prevista para ser custeada com os recursos consignados a CBTM através da Lei 
10.264/2001 (Lei Agnelo-Piva). No entanto, a entidade recebeu patrocínio direto e descentralizado para a 
execução do objeto, passando o patrocinador responsável por realizar a contratação do objeto, 
inviabilizando o prosseguimento desse Processo de Seleção 
 

Todos os registros realizados no sistema está(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, 
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  

 

 

___________________________________________ 

Lucilane Maciel Moura 
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