
 

 

 

PROCESSO SIMPLIFICADO DE COTAÇÃO PRÉVIA 

 

 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL – CBV, entidade de fins não 

econômicos de caráter desportivo, inscrita no CNPJ sob o nº 34.046.722/001-07, com sede 

na Avenida Ministro Salgado Filho, 7000, Barra Nova, Saquarema/RJ e escritório na 

Avenida Salvador Allende, 6555, pavilhão 1 – Riocentro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, 

torna público e chama todos os interessados a enviarem suas propostas de preço para o 

processo SIMPLIFICADO DE COTAÇÃO PRÉVIA nos termos abaixo: 

 

1. DO OBJETO: 

O presente processo tem por objeto realizar a contratação de pessoa jurídica especializada 

nos serviços de TRANSPORTE TERRESTRE para os atletas e integrantes de comissão 

técnica da seleção brasileira masculina sub-19, durante o período de treinamentos que 

ocorrerá na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG, no período de 28 de junho a 09 de julho 

de 2021. 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

2.1. O serviço consistirá no fretamento de 1(um) ônibus do tipo leito para realizar os 

itinerários Saquarema/RJ x Santa Rita do Sapucaí/MG no dia 27/06/2021.  

2.2. O ônibus deve ser do tipo leito que comporte 26 (vinte e seis) passageiros, com 

motorista(s) usando máscara facial durante todo o tempo. 

2.3. O serviço será finalizado na cidade de Santa Rita do Sapucaí, em local a definir pela 

Confederação Brasileira de Voleibol. 

 

3. PREÇO DE REFERÊNCIA: 

O valor de referência máximo a ser pago pela CBV no fretamento do transporte terrestre, 

nos termos e condições descritos no item 2 acima, será de R$ 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos reais). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. PRAZOS E CRITÉRIOS: 

Prazos para recebimentos de propostas: 09/06/2021 a 14/06/2021. 

Critério de escolha: MENOR PREÇO (desde que atendidos todos os termos estipulados 

neste termo) 

 

5. ENVIO DAS PROPOSTAS: 

As cotações devem ser enviadas em PDF para o e-mail: 

selecoes@volei.org.br/compras@volei.org.br. 

Os orçamentos deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados: 

• Razão Social; 

• CNPJ; 

• Endereço completo; 

• Telefone e e-mail; 

• Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 

• Data de emissão do orçamento; 

• Validade da proposta (máximo 90 dias); 

• Descrição completa dos produtos/serviços; 

• Valor unitário dos produtos/serviços; 

• Valor total 

 

5.1. Não serão aceitas propostas que não atendam aos requisitos mínimos descritos neste 

termo 

5.2. A proponente vencedora deverá encaminhar, por e-mail, em formado PDF a cópia do 

contrato social, cartão CNPJ e as certidões de regularidade fiscal (FGTS, RFB/INSS, CNDT, 

CERTIDÕES MUNICIPAIS E ESTADUAIS). 

 

6. DO PAGAMENTO 

O pagamento será feito à vista, diretamente ao credor, mediante apresentação de 

documento fiscal válido e após a entrega do produto/serviço. Não haverá pagamento 

antecipado. 

 

 


