
 Confederação Brasileira de Desportos na Neve
Ata de Pregão Eletrônico

Ata da sessão de licitação pública,  na  modalidade de pregão eletrônico,  a  que se refere  o edital  nº 
CBDN003/2018 do(a) Confederação Brasileira de Desportos na Neve, CNPJ 67.148.288/0001-17.
    
    Nome do Promotor / Comprador: Confederação Brasileira de Desportos na Neve 
    Edital: CBDN003/2018
    Data de início do recebimento das propostas: 12 de 12 de 2018 às 16:45
    Data da Realização: 11 de 01 de 2019 às 16:45
    Local: www.bbmnet.com.br
    Pregoeiro responsável: Pedro Bataglioli Cavazzoni

   Ao(s)  11 dia(s) do mês  janeiro do ano de 2019, no endereço eletrônico  www.bbmnet.com.br, nos 
termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr(a) Pedro Bataglioli Cavazzoni 
juntamente com a equipe de apoio Sr(a) Caio Siqueira Freixeda e Rosangela Horvat Biasetto , para proceder a 
sessão  pública  de  pregão  eletrônico  com o  objetivo  de  adquirir  Contratação  de  pessoa  jurídica  para 
prestação de serviço de Transporte de Materiaisobjetos,  Documentos e Equipamentos através de ciclo 
mensageiroa e moto mensageiroa Motoboy e Bike boybike courier, conforme demanda, para atender às  
necessidades da CBDN conforme especificações descritas no presente Edital  e seus Anexos,  conforme 
especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

  Inicialmente, ficou registrado que às 16:45 horas do dia 11 de janeiro de 2019 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 de Materiais/objetos, Documentos e Equipamentos através de ciclo mensageiro(a)  
e moto mensageiro(a) (Motoboy e Bike boy/bike courier)
Situação - Deserto 
Classificação

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta
Desclassificação

Nenhum participante desclassificado.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

  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

  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: Pedro Bataglioli Cavazzoni

___________________________________________
Membro(s) de Equipe: Caio Siqueira Freixeda e Rosangela Horvat Biasetto




