
 Confederação Brasileira de Desportos na Neve/SP
Ata de Pregão Eletrônico

Ata da sessão de licitação pública,  na  modalidade de pregão eletrônico,  a  que se refere  o edital  nº 
00001/2020 do(a) Confederação Brasileira de Desportos na Neve/SP, CNPJ 67.148.288/0001-17.
    
    Nome do Promotor / Comprador: Confederação Brasileira de Desportos na Neve/SP 
    Edital: 00001/2020
    Data de início do recebimento das propostas: 03 de 12 de 2019 às 16:16
    Data da Realização: 09 de 01 de 2020 às 16:16
    Local: www.bbmnet.com.br
    Pregoeiro responsável: Gustavo Haidar

   Ao(s)  09 dia(s) do mês  janeiro do ano de 2020, no endereço eletrônico  www.bbmnet.com.br, nos 
termos  da  convocação  de  aviso  de  licitação,  reuniram-se  o(a)  pregoeiro(a)  Sr(a)  Gustavo  Haidar 
juntamente  com  a  equipe  de  apoio  Sr(a) Pedro  Bataglioli  Cavazzoni  e  Rosangela  Horvat  Biasetto ,  para 
proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir Contratação de pessoa jurídica 
para  prestação  de  serviços  de  emissão  de  passagem aérea  nacional  e  internacional,  compreendendo 
reserva, marcação, emissão, remissão, remarcação, cancelamento, hospedagem e transporte para atletas,  
comissão técnica ou funcionários da CBDN, ou outras pessoas indicadas pela CBDN, conforme demanda, 
para atender às necessidades da CBDN, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento 
convocatório.

  Inicialmente, ficou registrado que às 16:16 horas do dia 09 de janeiro de 2020 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  -  Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de emissão de passagem aérea  
nacional e internacional, compreendendo reserva, marcação, emissão, remissão, remarcação,  
cancelamento, para atletas, comissão técnica ou funcionários da CBDN, ou outras pessoas indicadas pela  
CBDN, conforme deman
Situação - Homologado 
Classificação

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta
MERU VIAGENS EIRELI EPP 04/12/2019  10:35:13 0,01
DECOLANDO TURISMO E 
REPRESENTACOES LTDA

02/01/2020  08:59:30 0,01

Tristar Viagens e Turismo Ltda 09/01/2020  16:06:29 25,00
Desclassificação

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta Motivação
VOAR TURISMO EIRELI 03/12/2019 23:14:18 0,01 Após análise 

documental enviada 
pelo Licitante 1, e 
seguindo o princípio da 
publicidade, notamos 
que a Licitante 1 possui 
documentos fora da 
validade na plataforma 
da BBMNET. São eles:- 
Certidão Negativa de 
Falência ou 
Recuperação judicial- 



Fundo de garantia por 
tempo de serviços 
(FGTS)- Regularidade 
da Receita Federal e 
PGFN- Certidão 
Negativa de Débito 
Trabalhista (CNDT)- 
Regularidade Fazendas 
Estaduais- Regularidade 
Fazenda 
MunicipalAinda, faz-se 
faltante registro e 
código IATA. 
Adicionalmente, por 
email, os documentos 
de inscrição na IATA e 
das Companhias Aéreas 
regulares estão em 
nome e cnpj de outra 
empresa, sem a devida 
comprovação de 
relação existente entre 
a Licitante 1 e a 
supramencionada 
instituição. Não está 
presente a declaração 
de cartão EBTA 
exclusivo. Após tal 
análise, o pregoeiro 
junto à sua equipe, 
decide por inabilitar a 
Licitante 1. 

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

Lote - 1 - 
Situação - Homologado

Empresa CNPJ/CPF Valor Global
MERU VIAGENS EIRELI EPP 09.215.207/0001-58 0,01

Produto/Serviço:
Descrição Valor Unitário Quantidade

Contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços de emissão de passagem aérea nacional e 
internacional, compreendendo reserva, marcação, 

0,01 1,00



emissão, remissão, remarcação, cancelamento, 
para atletas, comissão técnica ou funcionários da 
CBDN, ou outras pessoas indicadas pela CBDN, 
conforme deman

  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: Gustavo Haidar

___________________________________________
Membro(s) de Equipe: Pedro Bataglioli Cavazzoni e Rosangela Horvat Biasetto




