
Confederação Brasileira de Tiro com Arco/RJ 

Ata de Pregão Eletrônico 
 
Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital nº 
00002/2021 do(a) Confederação Brasileira de Tiro com Arco/RJ, CNPJ 68.760.693/0001-54. 

     
    Nome do Promotor / Comprador: Confederação Brasileira de Tiro com Arco/RJ  
    Edital: 00002/2021 

    Data de início do recebimento das propostas: 26 de 01 de 2021 às 10:01 

    Data da Realização: 05 de 02 de 2021 às 10:01 

    Local: www.bbmnet.com.br 

    Pregoeiro responsável: Sandra Maria Teixeira Alvim 

 
   Ao(s) 05 dia(s) do mês fevereiro 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) Sandra Maria Teixeira Alvim  
, para proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir  Contratação de agência 
de viagens para prestação de serviços no âmbito corporativo de emissão e remarcação de passagens aéreas 
e rodoviárias nacionais e internacionais, intermediação de serviços de hospedagem nacional e internacional, 
locação de veículos nacional e internacional, contratação de eventos de pequeno, médio e grande porte 
nacionais e internacionais e transfer nacional e internacional, para atletas, funcionários entre outros, 
indicados pela Cbtarco, conforme demanda, para atender às necessidades da Confederação Brasileira de Tiro 
com Arco, conforme descrito no presente Edital e seus anexos. , conforme especificações e quantidades 
definidas no instrumento convocatório. 
 
  Inicialmente, ficou registrado que às 10:01 horas do dia 05 de fevereiro 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  -  Contratação de agência de viagens para prestação de serviços no âmbito corporativo de 

emissão e remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais e internacionais, intermediação de 

serviços de hospedagem nacional e internacional, locação de veículos nacional e internacional, eventos 

Situação - Homologado  

Classificação 

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta 
ECOS TURISMO LTDA - ME 04/02/2021  18:17:54 1.114,83 

DAHER TURISMO LTDA 02/02/2021  18:31:46 521,65 

PP TURISMO EIRELLI EPP 05/02/2021  09:35:49 100,00 

Desclassificação 

 

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta Motivação 
MERU VIAGENS EIRELI 
EPP 

26/01/2021 10:00:56 0,01 Conforme consta no 
documento em anexo, 
a empresa MERU 
VIAGENS EIRELI EPP, 
encontra-se impedida 
de participar deste 
Edital, por ter 
descumprido o seu 
contrato anterior e 
estar impedida por 2 
anos, de participar dos 
editais da CBTARCO. 
Sendo assim, a 



empresa encontra se 
desclassificada.  

WEBTRIP AGENCIA DE 
VIAGENS E TURISMO 
LTDA. ME. 

05/02/2021 08:54:38 526,48 Senhor licitante 5, no 
ato de apresentar a 
ficha técnica, o senhor 
licitante anexou em 
arquivo único 
declarações nao 
solicitadas, que 
incluem numeros de 
contratos, no qual 
poderá ser identificado 
o nome da sua 
empresa. Nesta fase da 
disputa, não pode 
conter qualquer 
identificação do 
licitante, conforme 
consta no Edital, para 
não ferir a 
confidencialidade do 
processo licitatório, 
sendo assim a empresa 
encontra se 
desclassificada.  

 

 

Recursos 

 

Empresa Data Registro Recurso Hora Registro 

Recurso 

Motivação 

MERU VIAGENS EIRELI 

EPP 

08/02/2021 14:10:53 Boa tarde Srª Pregoeira, 

manifestamos a nossa intenção de 

recurso devido à desclassificação 

indevida da nossa empresa que 

iremos explicar em nossa peça 

recursal. 

PP TURISMO EIRELLI EPP 08/02/2021 14:11:00 Tendo em vista que nossa agência 

não teve acesso a vista dos 

documentos, ficamos impedidos de 

registrar intenção de recurso com 

algo embasado, pois não tivemos 

acesso ao processo, não foi dado 

publicidade para que nossa agência 

pudesse analisar em tempo os 

documentos se fosse o caso 

registrar intenção de recurso 

embasado. 

 

 
  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 

DAHER TURISMO LTDA 41.053.034/0001-21 50,00 

 
PRODUTO/SERVIÇO: 

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE 
Contratação de agência de viagens para 
prestação de serviços no âmbito corporativo de 
emissão e remarcação de passagens aéreas e 
rodoviárias nacionais e internacionais, 
intermediação de serviços de hospedagem 
nacional e internacional, locação de veículos 
nacional e internacional, eventos 

50,00 1,00 

 
 

  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: Sandra Maria Teixeira Alvim 

 

 

  



 


