Confederação Brasileira de Triathlon

Pregão Eletrônico nº 00001/2020
Objeto: 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 CBTri, conforme demanda, para atender às necessidades da
Confederação Brasileira de Triathlon, conforme descrito no presente Edital e seus anexos.
Aos 14 dias do mês de outubro do ano de 2020 , às 10:01hs, o(a) Confederação Brasileira de Triathlon, CNPJ 40.738.924/0001-04, realizou o Pregão Eletrônico em epígrafe conduzido pelo Pregoeiro(a), Sr(a). Joel Sousa de
Abreu, auxiliado(a) pela Equipe de Apoio formada pelos Sr(a)s. Helen Lima Garcia Tomaz e Marcio Vinicius de
Oliveira Castro, com o objetivo de 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 CBTri, conforme demanda, para atender às
necessidades da Confederação Brasileira de Triathlon, conforme descrito no presente Edital e seus anexos. ,
conforme especificações e quantidades definidas no ato convocatório.
Empresas Participantes:
DAHER TURISMO LTDA
DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Absolut Sport Agência de Eventos LTDA

41.053.034/0001-21
07.832.586/0001-08
29.401.265/0001-83

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 nac e inter, locação de veículos nac e inter, contratação de eventos, indicados pela CBTri
Situação Adjudicado
Classificação
Empresa: DAHER TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 41.053.034/0001-21
Data Registro Oferta: 13/10/2020
Hora Registro Oferta: 16:48:44
Valor da Oferta: 0,02
Marca do Produto:
Empresa: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.832.586/0001-08
Data Registro Oferta: 14/10/2020
Hora Registro Oferta: 09:45:25
Valor da Oferta: 156,64
Marca do Produto:
Desclassificação
Empresa: Absolut Sport Agência de Eventos LTDA
CPF/CNPJ: 29.401.265/0001-83
Data: 13/10/2020
Hora: 18:23:54
Valor: 122,32
Marca do Produto:
Motivo da desclassificação: O licitante 2 - ABSOLUT SPORT AGÊNCIA DE EVENTOS LTDA, não
apresentou a documentação de habilitação em sua totalidade conforme consta a relação de documentos, contida
no item 13 e subitens do presente Edital. Para citar como exemplo não foi enviado o certificado da Embratur e do
Iata, certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, declaração de crédito junto as
companhias aéreas e a pelo menos três redes de hotéis. A sua planilha de custos preenchida não demonstrou ser
exequível o aceite do valor, tendo em vista que ela não foi preenchida corretamente. Sendo assim, a empresa será
desclassificada, por não atender aos requisitos de habilitação.

LANCES
NOME DA EMPRESA
Absolut Sport Agência de
Eventos LTDA

CPF/CNPJ

DATA

HORA

29.401.265/0001-83

14/10/2020

10:51:50

VALOR DO LANCE
0,01

RECURSOS
NENHUM PARTICIPANTE REGISTROU INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSO.
SUPERADAS AS ETAPAS DE INTENÇÃO E REGISTRO DE RECURSO POR PARTE DOS LICITANTES, O PREGOEIRO
RESOLVE:
RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às 16: 54hs, do dia 15 de
outubro de 2020, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico:
Pregoeiro(a)
___________________________________________
Joel Sousa de Abreu

Equipe de Apoio
___________________________________________
Helen Lima Garcia Tomaz e Marcio Vinicius de Oliveira Castro

