
 
 

 

Confederação Brasileira de Tênis 
Processo de seleção: 01/2019 
Pregão eletrônico: 001/2019 

Retificação do Edital 
 
Objeto: Contratação de agência de viagens, 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, auxiliares técnicos, 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, no período de 18 de maio de 2019 a 18 de maio de 2020, conforme demanda, para 
atender às necessidades da CBT, conforme descrito no presente EDITAL e seus Anexos, regido 
pelo Manual de Compras do COB, bem como pela Lei nº 10.520/2002 e pelo Decreto nº 
5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993, 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 
 
Informamos a todos os interessados em participar do PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019 que 
ocorreram alterações nas datas e horários de recebimento de propostas, da abertura das 
propostas e de inicio da sessão, por este motivo estamos retificando os referidos itens: 
 
 
1ª retificação: 
Onde se lê: 
1) Inscrição e credenciamento: até 48 horas antes do início do pregão (Hora de Brasília).  
Data da Publicação do Edital: 18/04/2019  
2) Recebimento das propostas: A partir das 14h do dia 26/04/2019 até as 14h do dia 30/04/2019. 
(Horário de Brasília)  
3) Abertura das propostas: às 14h01min do dia 30/04/2019 (Horário de Brasília).  
4) Início da sessão de disputa de preços: às 14h05min do dia 30/04/2019 (Hora de Brasília) 
Brasília) 
 
Será alterado para:  
1) Inscrição e credenciamento: até 48 horas antes do início do pregão (Hora de Brasília).  
Data da Publicação do Edital: 18/04/2019  
2) Recebimento das propostas: A partir das 14h do dia 03/05/2019 até as 14h do dia 08/05/2019. 
(Horário de Brasília)  
3) Abertura das propostas: às 14h01min do dia 08/05/2019 (Horário de Brasília).  
4) Início da sessão de disputa de preços: às 14h05min do dia 08/05/2019 (Hora de Brasília) 
Brasília) 
 
 
 



 
 

 

 
2ª retificação: 
Onde se lê: 
11. PROPOSTA ESCRITA E HABILITAÇÃO  
11.1. A vencedora deverá enviar aos cuidados do Pregoeiro no endereço na Av. Governador 
Irineu Bornhausen, S/N, CEP: 88025200, Florianópolis/SC no prazo de 3 (três) dias úteis, 
contados da data da sessão pública virtual, um envelope indevassável e lacrado, constando, 
obrigatoriamente, da parte externa, a seguinte indicação:  

ENVELOPE HABILITAÇÃO E PREÇO 
Pregão Eletrônico 02/2019 

Razão social, Endereço da sede da empresa e e-mail para confirmação de recebimento 

 
Será alterado para: 
11. PROPOSTA ESCRITA E HABILITAÇÃO  
11.1. A vencedora deverá enviar aos cuidados do Pregoeiro no endereço na Av. Governador 
Irineu Bornhausen, S/N, CEP: 88025200, Florianópolis/SC no prazo de 3 (três) dias úteis, 
contados da data da sessão pública virtual, um envelope indevassável e lacrado, constando, 
obrigatoriamente, da parte externa, a seguinte indicação:  

ENVELOPE HABILITAÇÃO E PREÇO 
Pregão Eletrônico 01/2019 

Razão social, Endereço da sede da empresa e e-mail para confirmação de recebimento 

 
 
3ª retificação: 
Onde se lê: 
12.9. Caso a CBT verifique que existe uma cotação de passagem para o mesmo trecho em valor 
inferior a recebida do participante vencedor na página de alguma companhia aérea na internet, 
o participante vencedor deverá realizar a compra da passagem de menor valor, conforme 
solicitação da CBT. Caso realize a compra da passagem de maior valor, a CBT não fará o 
pagamento da passagem e o valor devido a CONTRATADA. 
 
Será alterado para: 
12.9. Caso a CBT verifique que existe uma cotação de passagem para o mesmo trecho em valor 
inferior a recebida do participante vencedor na página de alguma companhia aérea na internet 
ou por algum sistema, o participante vencedor deverá realizar a compra da passagem de menor 
valor, conforme solicitação da CBT. Caso realize a compra da passagem de maior valor, a CBT 
não fará o pagamento da passagem e da taxa de transação, e o valor não será devido a 
CONTRATADA. 
 
 
 
 
 



 
 

 

4ª retificação: 
Onde se lê: 
a.19. Caso a CBT verifique que existe uma cotação de passagem para o mesmo trecho em valor 
inferior ao recebido pela CONTRATADA na página de alguma companhia aérea na internet, a 
CONTRATADA deverá realizar a compra da passagem de menor valor, conforme solicitação da 
CBT. Caso realize a compra da passagem de maior valor, a CBT não fará o pagamento da 
passagem e o valor devido a CONTRATADA. 
 
Será alterado para: 
a.19. Caso a CBT verifique que existe uma cotação de passagem para o mesmo trecho em valor 
inferior ao recebido pela CONTRATADA na página de alguma companhia aérea na internet ou 
por algum sistema, a CONTRATADA deverá realizar a compra da passagem de menor valor, 
conforme solicitação da CBT. Caso realize a compra da passagem de maior valor, a CBT não fará 
o pagamento da passagem e da taxa de transação, e o valor não será devido a CONTRATADA. 
 
 
5ª retificação: 
Onde se lê: 
3.7. Caso a CBT verifique que existe uma cotação de passagem para o mesmo trecho em valor 
inferior ao recebido pela CONTRATADA na página de alguma companhia aérea na internet, a 
CONTRATADA deverá realizar a compra da passagem de menor valor, conforme solicitação da 
CBT. Caso realize a compra da passagem de maior valor, a CBT não fará o pagamento da 
passagem e o valor devido a CONTRATADA. 
 
Será alterado para: 
3.7. Caso a CBT verifique que existe uma cotação de passagem para o mesmo trecho em valor 
inferior ao recebido pela CONTRATADA na página de alguma companhia aérea na internet ou 
por algum sistema, a CONTRATADA deverá realizar a compra da passagem de menor valor, 
conforme solicitação da CBT. Caso realize a compra da passagem de maior valor, a CBT não fará 
o pagamento da passagem e da taxa de transação, e o valor não devido a CONTRATADA. 
 
Sem mais para o momento,  
Florianópolis, 24 de abril de 2019 
 
Alexandre Severino 
Pregoeiro 
 
 


