
 

 
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE 007/2018. 

CONVOCAÇÃO PARA O SORTEIO DE DESEMPATE 

 
Prezados Senhores, 
 
Considerando o que estabelece o artigo 45, III da Lei complementar nº 123/06; 
 
Considerando que 7 das 8 licitantes participantes apresentaram proposta de valor igual, na 
importância de R$ 0,52 à título de taxa de transação de total; 
 
Considerando que todos as empresas se enquadram no regime de Microempresa(ME) ou Empresa 
de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei complementar nº 123/06, com o propósito de dar 
maior transparência ao certame; 
 
RESOLVE A CBV 
 
Convocar as licitantes classificadas com proposta de valor de R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos), 
a saber, licitantes 01 E 02, ECOS TURISMO LTDA – ME e CR TURISMO LTDA, respectivamente, 
únicas participantes habilitadas após a análise de documentos de habilitação, para que 
compareçam a sessão de realização do sorteio de desempate do Pregão Eletrônico PE 007/2018. 
 
O desempate será realizado, presencialmente, no dia 07/06/2018 às 11:30 na sala de reuniões da 
CBV (onze horas e trinta minutos), na sede da CBV, localizada na Avenida Salvador Allende, 6555, 
Pavilhão 1 – Riocentro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22783-127. 
 
O não comparecimento das licitantes na sessão não acarretará a desclassificação. Haverá tão-

somente, no caso de ausência do licitante à sessão do pregão a sua expressa abdicação do direito 

de eventualmente recorrer da decisão tomada. Sendo assim, apesar da presença dos 

representantes dos participantes interessados ser facultativa, recomenda-se que estejam 

presentes para que acompanhem a lisura do processo. 

 
As licitantes deverão enviar seus representantes legais, devidamente investidos de poderes, 
evidenciado por meio de Contrato Social, atos constitutivos, procuração e documentos de 
identificação (RG). Os representantes legais poderão apresentar documentos originais ou cópias 
autênticas. 
 
As licitantes deverão atender a todas as condições e especificações estabelecidas neste edital, 
especialmente, a obrigatoriedade de apresentarem faturas expedidas pelas CIAS Aéreas à agência 
de forma a evidenciar os preços praticados. 
 
Ressaltamos que o descumprimento das obrigações previstas neste edital ensejará a aplicação de 
sanções à licitante que poderá, inclusive, ser impedida de participação em futuros processos da 
CBV. 
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