
 

 

 

Edital de Contratação nº 001/2012 
 

A presente licitação será regida pelo Procedimento de Contratações n° COM – 010, de 03 de maio de 
2006, do Manual de Procedimentos do COB – Gerencia Geral Administrativa/Financeira. 

a) Tipo de Licitação: Tomada de Preço. 

b) Objeto: Contratação para serviços de emissão de Passagens Aéreas para o Treinamento de 

Campo – Paris / França. 

c) Especificação do Objeto:  Emissão de Passagens Aéreas para o Treinamento de Campo – Paris 

/ França, trecho doméstico IDA no dia 29/01/2012 e VOLTA no dia 03/02/2012. Origem: São Paulo, 

Campo Grande, Brasília, Belo Horizonte e Cascavel e Emissão de Passagens Aéreas trecho Internacional 

IDA no dia 29/01/2012 saída de São Paulo e VOLTA no dia 03/02/2012 retorno para São Paulo. 

d) Especificação técnica do objeto licitado: menor preço. 

e) Condições e prazos de pagamento e entrega: pagamento faturado. 

f) Local data e hora para a apresentação das propostas e documentação legal por parte dos 

interessados: As propostas deverão ser entregues na sede da CBJ a Av. 20 de Janeiro, s/nº - 3º piso do 

TPS 1 do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, ou por e-mail cbj@cbj.com.br , até as 10:00 horas do 

dia 13/01/2012. Todos os valores, preços e custos terão como expressão monetária a moeda nacional. 

g) Critério de julgamento: Menor preço. 

h) Prazo para divulgação da proposta vencedora: O resultado do julgamento pela CBJ será 

divulgado às 14:00 horas do dia 13 de janeiro de 2012 no site da CBJ www.cbj.com.br. 

i) Especificações da documentação legal necessária a habilitação: A empresa vencedora 

deverá estar habilitada junto a Receita Federal. A Contratação dar-se-á com o proponente que apresentar 

o menor preço, que atenda aos requisitos e especificações técnicas exigidas no presente Edital de 

Contratação. 

Rio de Janeiro, 02 de Janeiro de 2012. 

 

Paulo Wanderley Teixeira 

Presidente 
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