RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021
EDITAL
A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR- CBDE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, CNPJ nº 03.953.020/0001-75, com sede na SBN, Quadra 02, Bloco F, Edifício Via Capital, Salas 1401
a 1414, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.040-020, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o
conhecimento dos interessados, A RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR TAXA DE
TRANSAÇÃO POR LOTE, selecionar a proposta mais vantajosa, visando a Contratação de agencia de viagem
para intermediar a prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes aéreos,
aquaviário e terrestres: rodoviários e metro ferroviários, intermunicipais, interestaduais e internacionais, em
âmbito nacional e internacional, emissão de seguro-viagem; gerenciamento e intermediação na execução de
serviços de hospedagem; locação de vans, carros, ônibus, carreta para transporte de equipamentos esportivos
e micro-ônibus; gerenciamento e intermediação dos serviços de alimentação junto aos hotéis contratados ou
a terceiros e serviços conexos; com disponibilização de 01 (um) funcionário nas dependências da sede na CBDE
para os vencedores dos lotes 01 e 02 respectivamente, conforme especificações constantes dos anexos.
1.
Retifica-se o modelo de proposta, ANEXO 04, para melhor compreenção da forma de inserção de
proposta no sistema da BBMNET.
2.

Abaixo, modelo de taxa de transação:

Exemplo de valores da taxa de transação (lote 01):
VALOR DO LOTE 01
(A) valor estimado do Lote
14.277.000,00
14.277.000,00
14.277.000,00
14.277.000,00

TAXA DE SERVIÇO POR
TRANSAÇÃO %
(B) % (Porcentagem)
5%
1%
0,5%
0%

VALOR TOTAL DO LOTE SOMADO
A TAXA DE TRANSAÇÃO
(C)
R$ 14.990.000,00
R$ 14.419.770,00
R$ 14.348.385,00
R$ 14.277.000,00

2.1.
O Proponente deverá inserir no campo do sistema BBMNET, o valor referente ao item C, ou seja, o
valor estimado do lote acrescido da taxa de transação ofertada.
2.2.
Conforme item 4.1, Será considerado vencedor do Processo Seletivo, a proposta com a MENOR TAXA
DE TRANSAÇÃO POR LOTE, não sendo aceito valor negativo, ou seja, não será aceito valor menor que o
estimado (A) de cada lote.

Edson Silva
Pregoeiro
Confederação Brasileira do Desporto Escolar
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ANEXO 04 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
Confederação Brasileira do Desporto Escolar - (CBDE)
Prezados Senhores,
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 – Proposta de Preço
Objeto:
1.1. Selecionar a proposta mais vantajosa, através da menor taxa de transação, para a Contratação de agencia
de viagem para intermediar a prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes
aéreos, aquaviário e terrestres: rodoviários e metro ferroviários, intermunicipais, interestaduais e
internacionais, em âmbito nacional e internacional, emissão de seguro-viagem; gerenciamento e
intermediação na execução de serviços de hospedagem; locação de vans, carros, ônibus, carreta para
transporte de equipamentos esportivos e micro-ônibus; gerenciamento e intermediação dos serviços de
alimentação junto aos hotéis contratados ou a terceiros e serviços conexos; com disponibilização de 01 (um)
funcionário nas dependências da sede na CBDE para os vencedores dos lotes 01 e 02 respectivamente, na
forma explicitada no EDITAL e seus ANEXOS.

LOTE

DESCRIÇÃO

UNIDADE

PERÍODO

QTD.
ESTIMADA

VALOR
ESTIMADO
ANUAL
A

01

02

03

Passagem aérea
com
ou
sem
bagagem
Hospedagem com
ou
sem
Alimentação
Transfer, Seguro
viagem, Locação
de Veículos e
Serviços Conexos

Passagem
12 meses
ida/volta

TAXA DE
VALOR
SERVIÇO POR
TOTAL
TRANSAÇÃO
DO LOTE
%
B
C

18.000

R$
14.277.000,00

C = A+B

Diária

12 meses

75.000

R$
6.141.000,00

C = A+B

Diária

12 meses

-

R$
2.582.000,00

C = A+B

Exemplo de valores da taxa de transação (lote 01):
TAXA DE SERVIÇO POR TRANSAÇÃO %
B % (Porcentagem)
5%
1%
0,5%
0%

VALOR TOTAL DO LOTE
C
R$ 14.990.000,00
R$ 14.419.770,00
R$ 14.348.385,00
R$ 14.277.000,00

Taxa por transação para prestação dos serviços lote 01: 0,00 % (valor por extenso)
Taxa por transação para prestação dos serviços lote 02: 0,00 % (valor por extenso)
Taxa por transação para prestação dos serviços lote 03: 0,00 % (valor por extenso)
IDENTIFICAÇÃO DO VENCEDOR (SOMENTE NA PROPOSTA READEQUADA AO LANCE VENCEDOR APÓS O
ENCERRAMENTO DA SESSÃO).
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RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
E-MAIL:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA:
DECLARAMOS, ainda que:
a) Os preços das passagens aéreas serão rigorosamente cobrados conforme tabelas oficiais autorizadas
às empresas concessionárias de transporte aéreo pelo Governo Federal (MF/ANAC), obedecendo
todas as normas e condições fixadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, do Comando da
Aeronáutica do Ministério da Defesa, sem acréscimo de qualquer natureza, na data da sua emissão.
Declara, sob as penas da Lei, que:
b) Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do
Edital e Anexos, relativas ao processo em supra, bem como às disposições da Lei, Federal nº 8.666/93,
Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e demais normas complementares, que
disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.
c) Declara expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao
cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como, custos salariais, com
observância das remunerações mínimas definidas para o piso da categoria, devidamente firmado em
acordo ou convenções trabalhistas celebrados entre entidades sindicais e patronais e de profissionais
na cidade da prestação dos serviços, eventual adicional noturno, eventual adicional de periculosidade
e insalubridade, encargos sociais, benefícios aos empregados (vale-transporte, valerefeição e etc.,
cobertura de intervalo de repouso e alimentação, custos de uniformes, materiais e equipamentos,
benefícios e despesas indiretas, aí incluídas as despesas fiscais e o lucro da empresa, etc.; de modo
que nenhuma outra remuneração seja devida em qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo
pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos
serviços.
d) Declara, sob as penas da lei, que tem condições de atender o objeto licitado, no prazo assinalado,
independentemente dos demais compromissos de prestação de serviços porventura existentes, nos
termos e condições estabelecidos no Anexo I deste Edital.
Validade da Proposta: 60 (sessenta dias).
Data:

de

de 2021.

Assinatura
Nome e função do responsável (somente na proposta readequada ao lance após o encerramento da sessão)
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