
 
Confederação Brasileira de Volei

Ata de Pregão Eletrônico

Ata da sessão de licitação pública,  na  modalidade de pregão eletrônico,  a  que se refere  o edital  nº 
007/2018 do(a) Confederação Brasileira de Volei, CNPJ 34.046.722/0001-07.
    
    Nome do Promotor / Comprador: Confederação Brasileira de Volei 
    Edital: 007/2018
    Data de início do recebimento das propostas: 21 de 05 de 2018 às 10:00
    Data da Realização: 04 de 06 de 2018 às 10:00
    Local: www.bbmnet.com.br
    Pregoeiro responsável: Rodolpho Furtado de Souza Santos

   Ao(s)  04 dia(s) do mês  junho do ano de  2018, no endereço eletrônico  www.bbmnet.com.br, nos 
termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr(a)  Rodolpho Furtado de 
Souza Santos  juntamente com a equipe de apoio Sr(a) Thiago de Souza Rodrigues , para proceder a sessão 
pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir  Contratação de pessoa jurídica especializada no 
agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, marcação, emissão,remarcação e cancelamento de 
bilhetes  de  passagens  aéreas  nacionais  e  internacionais  e  reservas  de  diárias  de  hospedagens 
internacionais para os atletas e os membros de comissão técnica participantes do Mundial Sub19 de Vôlei 
de  Praia  2018  Projeto  VB  02018,  conforme  especificações  e  quantidades  definidas  no  instrumento 
convocatório.

  Inicialmente, ficou registrado que às 10:00 horas do dia 04 de junho de 2018 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  -  Diversos
Situação - Homologado 



Classificação
Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta

CR TURISMO LTDA 21/05/2018  09:17:45 0,52
PROPAG TURISMO LTDA 22/05/2018  14:54:55 0,52
consult viagens e turismo ltda 24/05/2018  09:32:26 0,52
ACV AIR EVENTOS E CONSULTORIA 
LTDA

24/05/2018  18:09:13 2.080,00

LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO 
EIRELI - ME

25/05/2018  15:56:13 0,52

daher turismo ltda 28/05/2018  09:14:03 0,52
WTL TURISMO LTDA EPP 03/06/2018  20:35:25 0,52

Desclassificação

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta Motivação
ECOS TURISMO LTDA - 
ME

21/05/2018 09:08:50 0,52 proposta 
desclassificada em 
razão do resultado do 
sorteio de desempate 
realizado no dia 
07/06/2018 em sessão 
realizada na sede da 
CBV, cujo início se deu 
às 11:30, como se 
registra no relatório 
deste pregão, bem 
como na ata lavrada e 
publicada no site da 
CBV nesta data.

Recursos

Empresa Data Registro Recurso Hora Registro Recurso Motivação
ECOS TURISMO LTDA - 
ME

07/06/2018 16:59:45 Prezado  Pregoeiro,Manifestamos 
intensão de recurso tendo em vista 
que o critério de sorteio adotado por 
esta  comissão  de  licitação  não 
estava previsto em edital, alem disso 
houve  uma  inversão  de  processo 
uma  vez  que  foi  requisitado  os 
documentos  de  habilitação  das 
demais  concorrentes,  não 
respeitando  o  principio  da 
igualdade. 

  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

Lote - 1 - 
Situação - Homologado



Empresa CNPJ/CPF Valor Global
CR TURISMO LTDA 09.452.599/0001-79 0,52

Produto/Serviço:
Descrição Valor Unitário Quantidade

Agenciamento de vianges para emissão de 
passagens aéreas nacionais

0,01 13,00

Hospedagem 0,01 39,00

  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: Rodolpho Furtado de Souza Santos

___________________________________________
Membro(s) de Equipe: Thiago de Souza Rodrigues




