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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016 

 

 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON, por intermédio de seu pregoeiro, 

o Sr. Marcelo Vieira dos Santos, nomeado pela Portaria PRE/CBTri/Nº 003/2016, de 01 

de abril de 2016, vem tornar público, a todos os interessados, a retificação do Edital de 

Licitação do Pregão Eletrônico nº 003/2016 da CBTri. 

 

 

a) Onde consta, no Anexo I - Termo de Referência: 
 

9.3.1. A CONTRATADA deverá anexar ao faturamento de hospedagens, a 

nota fiscal emitida pelo hotel, ou pela operadora correspondente, contra a 

agência, onde deverá constar a data de entrada, data de saída, tipo de 

apartamento, nomes completos dos ocupantes, valor por diária, valor de 

extras e o valor total, acompanhada do rooming list. 

 

Leia-se: 
 

9.3.1. A CONTRATADA deverá anexar ao faturamento de hospedagens, a 

nota fiscal emitida pelo hotel e, quando for o caso, pela operadora 

correspondente, contra a agência, onde deverá constar a data de entrada, 

data de saída, tipo de apartamento, nomes completos dos ocupantes, valor 

por diária, valor de extras e o valor total, acompanhada do rooming list. 

 

 

 

b) Onde consta, no Anexo I - Termo de Referência: 

 
Item 1 – Passagens aéreas 
 

 A B C D = B + C E = A x D 

Item 
Quantidade 

anual 
estimada 

Valor unitário médio 
estimado da tarifa 

com a taxa de 
embarque 

Taxa 
(TDU) 

Custo total 
estimado 

por viagem  

Valor total 
anual 

estimado 

Passagens 
nacionais 

300 400,00 35,00 435,00 130.500,00 

Passagens 
internacionais 

150 1.500,00 35,00 1.535,00 307.000,00 

Total estimado item 1 437.500,00 
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Leia-se: 

 
Item 1 – Passagens aéreas 
 

 A B C D = B + C E = A x D 

Item 
Quantidade 

anual 
estimada 

Valor unitário médio 
estimado da tarifa 

com a taxa de 
embarque 

Taxa 
(TDU) 

Custo total 
estimado 

por viagem  

Valor total 
anual 

estimado 

Passagens 
nacionais 

300 400,00 35,00 435,00 130.500,00 

Passagens 
internacionais 

200 1.500,00 35,00 1.535,00 307.000,00 

Total estimado item 1 437.500,00 

 
 

 

c) Onde consta, no Anexo IV – Modelo de Proposta Econômica: 

 
Item 1 – Passagens aéreas 
 

 A B C D = B + C E = A x D 

Item 
Quantidade 

anual 
estimada 

Valor unitário médio 
estimado da tarifa 

com a taxa de 
embarque 

Taxa 
(TDU) 

Custo total 
estimado 

por viagem  

Valor total 
anual 

estimado 

Passagens 
nacionais 

300 400,00    

Passagens 
internacionais 

150 1.500,00    

Total estimado item 1  

 

Leia-se: 

 
Item 1 – Passagens aéreas 
 

 A B C D = B + C E = A x D 

Item 
Quantidade 

anual 
estimada 

Valor unitário médio 
estimado da tarifa 

com a taxa de 
embarque 

Taxa 
(TDU) 

Custo total 
estimado 

por viagem  

Valor total 
anual 

estimado 

Passagens 
nacionais 

300 400,00    

Passagens 
internacionais 

200 1.500,00    

Total estimado item 1  
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d) Onde consta, no subitem 5.1 do Anexo VII - Minuta de Contrato: 

 

 
Item 1 – Passagens aéreas 
 

 A B C D = B + C E = A x D 

Item 
Quantidade 

anual 
estimada 

Valor unitário médio 
estimado da tarifa 

com a taxa de 
embarque 

Taxa 
(TDU) 

Custo total 
estimado 

por viagem  

Valor total 
anual 

estimado 

Passagens 
nacionais 

300 400,00    

Passagens 
internacionais 

150 1.500,00    

Total estimado item 1  

 

Leia-se: 

 

 
Item 1 – Passagens aéreas 
 

 A B C D = B + C E = A x D 

Item 
Quantidade 

anual 
estimada 

Valor unitário médio 
estimado da tarifa 

com a taxa de 
embarque 

Taxa 
(TDU) 

Custo total 
estimado 

por viagem  

Valor total 
anual 

estimado 

Passagens 
nacionais 

300 400,00    

Passagens 
internacionais 

200 1.500,00    

Total estimado item 1  

 

 

 

e) Onde consta, no Anexo VII - Minuta de Contrato: 
 

6.3.1. A CONTRATADA deverá anexar ao faturamento de hospedagens, a 

nota fiscal emitida pelo hotel, ou pela operadora correspondente, contra a 

agência, onde deverá constar a data de entrada, data de saída, tipo de 

apartamento, nomes completos dos ocupantes, valor por diária, valor de 

extras e o valor total, acompanhada do rooming list. 
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Leia-se: 
 

6.3.1. A CONTRATADA deverá anexar ao faturamento de hospedagens, a 

nota fiscal emitida pelo hotel e, quando for o caso, pela operadora 

correspondente, contra a agência, onde deverá constar a data de entrada, 

data de saída, tipo de apartamento, nomes completos dos ocupantes, valor 

por diária, valor de extras e o valor total, acompanhada do rooming list. 

 

 

 

O presente edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Vila Velha, 28 de abril de 2016. 

 

 

 

MARCELO VIEIRA DOS SANTOS 

Pregoeiro 
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