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PROCESSO DE SELEÇÃO CBDN003/2018 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS/OBJETOS, 

DOCUMENTOS E EQUIPAMETNOS ATRAVÉS DE CICLO E MOTO 

MENSAGEIRO (“MOTOBOY” / “BIKEBOY”) 

O presente processo de seleção tem por objeto a a contratação de pessoa jurídica para 

prestação de serviço de Transporte de Materiais/objetos, Documentos e Equipamentos 

através de ciclo mensageiro(a) e moto mensageiro(a) (“Motoboy” e “Bike boy/bike courier”), 

conforme demanda, para atender às necessidades da CBDN, conforme descrito no 

presente EDITAL e seus Anexos.  

Para tanto, publicou-se Edital de Pregão Eletronico, na plataforma BBMNet 

(https://www.bbmnet.com.br/) e no site da CBDN (http://www.cbdn.org.br/governanca-e-

transparencia/licitacoes/), que esteve aberto para propostas entre 12/12/2018 e 11/01/2019. 

Nenhuma proposta foi protocolada no sistema. 

Enviou-se o mesmo Edital por email para diversas empresas do segmento com prazo para 

envio de propostas até 31/01/2019. Nenhuma proposta foi recebida dentro do formato 

requerido. 

Estendeu-se o prazo até 11/02/2019 requisitando as empresas do segmento proposta de 

preço para prestação dos serviços dentro do seu próprio padrão. 

Enviaram propostas as empresas: 

• LOGGI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 18.277.493/0001-77 

• TRANSLIG SOLUCOES EM SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ: 

08.266.452/0001-21 

• MEGA BRASIL TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 08.463.707/0001-46 

• A.A.G.ZACARIAS TRANSPORTES ME, CNPJ: 10.999.473/0001-06 

• SARAH EXPRESS 
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As empresas A.A.G.ZACARIAS TRANSPORTES ME e SARAH EXPRESS, enviaram as 

propostas fora do prazo estipulado, e assim não foram avaliadas para o presente certame. 

Assim, avaliou-se as propostas das empresas LOGGI TECNOLOGIA LTDA, TRANSLIG 

SOLUCOES EM SERVICOS E NEGOCIOS LTDA e MEGA BRASIL TRANSPORTES LTDA.  

Cada empresa enviou a proposta comercial de acordo com seu modelo de cobrança e 

faturamento. Dessa forma, para a correta comparação de preços, calculou-se o valor final 

para a execução dos serviços apresentados no Edital com o preço e modelo de cobrança 

enviado por cada proponente. 

A melhor proposta de preço, e portanto, a empresa vencedora do presente processo de 

licitação foi: 

• LOGGI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 18.277.493/0001-77 

A Comissão julgou que a proposta da mesma atende às necessidades da entidade para o 

serviço em questão. Adicionalmente, a proposta de preço ofertada pela vencedora foi menor 

que o preço de referência publicado no Edital, e portanto, satisfatória e adequada ao 

orçamento da entidade para o referido serviço.  

 

Comissão Julgadora, 

 

Pedro Cavazzoni 

 

Rosangela Horvat Biasetto 

 

Caio Siqueira Freixeda 

http://www.cbdn.org.br/

