
 
 

 
 

Confederação Brasileira de Tênis 

Processo de seleção: 01/2018 

Pregão eletrônico: 001/2018 

Retificação do Edital 

 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de emissões, cotações, 

cancelamentos e remarcações de passagens aéreas nacionais e internacionais para os 

deslocamentos de atletas, treinadores, árbitros, médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, 

funcionários e prestadores de serviço da CBT, Presidente e Vice Presidentes da CBT no Brasil e 

exterior, bem como de outras pessoas indicadas pela CBT, conforme demanda, para atender às 

necessidades da CBT, conforme descrito no presente EDITAL e seus Anexos, sendo a 

contratação, as compras, alterações, cancelamentos e demais despesas decorrentes do objeto 

desta licitação custeada com os recursos consignados a CBT através da verba recebida do 

Comitê Olímpico Brasileiro e da Lei Agnelo-Piva.As emissões, cotações, cancelamentos e 

remarcações das passagens aéreas nacionais e internacionais deverão acontecer por meio dos 

sistemas online e offline da empresa, que deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas 

por dia para à CBT, sendo que o sistema online deverá ser instalado em dois computadores da 

CBT. 

Informamos a todos os interessados em participar do PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018 que 

houve a necessidade de retificação do item estimativa da taxa de transação, que passa a viger 

da seguinte forma: 

 Onde se lê no anexo 04- Carta de proposta para fornecimento de serviços: 

2. CONDIÇÕES GERAIS  

2.1. A PARTICIPANTE declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege o 

presente processo seletivo. (Será usado como ficha técnica, nas condições conforme 

constantes no Edital) 

TIPO DE 

SERVIÇO 

Taxa de 

Transação 

Estimada 

"Fullonline"* 

(R$) 

Número 

previsto de 

transações 

"Fullonline" 

Taxa de 

Transação 

Estimada via 

Consultor** 

(R$) 

Número 

previsto de 

transações 

via Consultor 

TOTAL 

PREVISTO 

(R$) 



 
 

 
 

Bilhetes 

Nacionais 

R$  50 R$  18 R$  

Bilhetes 

Internacionais 

R$  10 R$  188 R$ 

 

Estimativa da taxa de transação total: R$ / = R$  

(*) “FullonLine” – Emissão feita pela Confederação (Self-Ticket), através do sistema de 

reservas, sem apoio do Consultor da empresa que vier a ser contratada.  

(**) Via Consultor – Reserva e emissão feita pelo Consultor da empresa a ser contratada para 

pedido por email, fone ou fax.  

Podendo ser requisitado 25% a mais ou a menos do que o valor estimado, neste presente 

Edital.  

Será alterado para:  

 TIPO DE 

SERVIÇO 

Taxa de 

Transação 

Estimada 

"Fullonline"* 

(R$) 

Número 

previsto de 

transações 

"Fullonline" 

Taxa de 

Transação 

Estimada via 

Consultor** 

(R$) 

Número 

previsto de 

transações 

via Consultor 

TOTAL 

PREVISTO 

(R$) 

Bilhetes 

Nacionais 

R$  25 R$  09 R$  

Bilhetes 

Internacionais 

R$  5 R$  94 R$  

 

Estimativa da taxa de transação total: R$ /133 = R$  

(*) “FullonLine” – Emissão feita pela Confederação (Self-Ticket), através do sistema de 

reservas, sem apoio do Consultor da empresa que vier a ser contratada.  

(**) Via Consultor – Reserva e emissão feita pelo Consultor da empresa a ser contratada para 

pedido por email, fone ou fax.  



 
 

 
 

Podendo ser requisitado 25% a mais ou a menos do que o valor estimado, neste presente 

Edital.  

Não ocorrendo ônus aos licitantes interessados em participar do certame, sendo amplamente 

divulgado no site da BBMNET e no da Confederação Brasileira de Tênis as alterações 

efetuadas, está mantido o pregão na data e horário já marcados.  

Sem mais para o momento,  

Florianópolis, 26 de março de 2018 

 

Tiago Michel Vignolli 
Pregoeiro 
 


