
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 alteração na data fim do recebimento das propostas e do local  onde será realizado o
pregão eletrônico, por este motivo estamos retificando o referido item:

Onde se lê:

3) Recebimento das propostas: A partir de 9h30min do dia 26/03/2018 até as 9h30min do dia
27/03/2018. (Horário de Brasília)

4) Abertura das propostas: às 9:32h do dia 27/03/2018.(Horário de Brasília)

5) Início da sessão de disputa de preços: às 9:35h do dia 27/03/2018 (Hora de Brasília)

Será alterado para:

3) Recebimento das propostas: A partir de 9h30min do dia 26/03/2018 até as  12:59 do dia
27/03/2018. (Horário de Brasília) 

4) Abertura das propostas: às 13:00h do dia 27/03/2018.(Horário de Brasília) 



5) Início da sessão de disputa de preços: às 13:05 h do dia 27/03/2018 (Hora de Brasília)

O pregão eletrônico será conduzido a partir das dependências da BBMNET na Regional de
Porto Alegre –RS.Com a presença do pregoeiro e do advogado da Confederação de Tênis, em
conjunto com os funcionários da BBMNET. 

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. 

Sem mais para o momento, 

Florianópolis, 22 de março de 2018

Tiago Michel Vignolli

Pregoeiro 


