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PROCESSO DE SELEÇÃO CBDN003/2019 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL 

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

a prestação de serviços de fretamento eventual para transporte rodoviário intermunicipal, 

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

EDITAL e em 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 18/01/2019 e 18/02/2019. 

Duas propostas foram apresentadas no sistema das empresas: 

IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI – CPNJ: 20.102.004/0001-30 

MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA – CNPJ: 00.920.881/0001-69 

A proposta apresentada pela empresa IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi 

desclassificada, pois a carta-proposta cadastrada no pregão encontrava-se com a 

identificação da empresa, e portanto, em desacordo com o Edital. 

A empresa MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA apresentou como lance inicial R$ 

41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais), sendo o preço de referência da licitação 

R$ 18.762,67 (dezoito mil e setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos). 

Após negociação pelo sistema de pregão, a empresa em questão chegou, como seu melhor 

preço, em R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais), sendo a proposta 

desclassifcada devido à distância do preço de referência, 90% acima do valor encontrado na 

pesquisa prévia de mercado para elaboração do pregão. 

Assim, enviou-se o mesmo Edital por email para diversas empresas que atuam no segmento, 

de forma a realizar uma Tomada de Preços no mercado, a luz das mesmas regras 

inicialmente estabelecidas no Edital em questão. Estendeu-se o prazo para envio de 

propostas até o dia 28/02/2019, que deveriam ser enviadas diretamente a CBDN por email e 

via física. 

http://www.cbdn.org.br/
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Enviaram propostas as empresas: 

• BELLATUR TRANSPORTES LTDA – CNPJ: 18.172.508/0001-32  

A empresa enviou a proposta dentro do prazo. Foram avaliadas apenas as propostas 

enviadas até 28 de Fevereiro de 2019 as 18:00:00, conforme convite enviado para as 

empresas do setor. 

A empresa BELLATUR TRANSPORTES LTDA apresentou a proposta de R$ 20.800,00 (vinte 

mil e oitocentos reais). 

A CJP entende que tecnicamente, a proposta apresentada pela BELLATUR TRANSPORTES 

LTDA comtempla as especificações requeridas no Edital de Licitação CBDN003/2019, e 

garante o serviço dentro dos padrões requeridos.  

A CJP entende que a proposta apresetanda pela BELLATUR TRANSPORTES LTDA, 

encontra-se acima do preço de referência publicado no Edital, R$ 20.800,00 proposto contra 

R$ 18.762,67 publicado como preço de referência, pouco mais de 10% de diferença.  

Assim, a CJP recomenda que o valor da prestação de serviço seja negociado com a empresa 

BELLATUR TRANSPORTES LTDA, e a contrate, caso a mesma aceite reduzir seu preço, 

minimamente, até o preço de referência. 

 

Comissão Julgadora, 

 

Pedro Cavazzoni 

 

Rosangela Horvat Biasetto 

 

Gustavo Haidar 
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