
 

 

                            RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO CO 001/2021                                  . 
 
A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa - CBTM, por intermédio da Comissão Especial de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, a retificação da Cláusula 4. VALOR 
ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO, onde é informada a média dos valores obtidos através de 
pesquisa de mercado para o mesmo objeto e que foram definidos como o preço máximo da 
contratação.  
 
Na cláusula 4.1, onde se lê:  
 
4.1. Para a referida contratação, a CBTM estima os valores de R$6.162,75 (Seis mil cento e 
sessenta e dois mil reais e setenta e cinco centavos) sendo esta a média dos valores obtidos 
através de pesquisa de mercado para o mesmo objeto e que serão definidos como o preço 
máximo para esta contratação.  
 
Passa-se a ler:  
 
4.1. Para a referida contratação, a CBTM estima os valores de R$6.162,75 (Seis mil cento e 
sessenta e dois mil reais e setenta e cinco centavos) por mês sendo esta a média dos valores 
obtidos através de pesquisa de mercado para o mesmo objeto e que serão definidos como o 
preço máximo para esta contratação.  
 
Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas. 

  
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2021 

 
 
 
 

 
 
 

Alaor Gaspar Pinto Azevedo 
Presidente - CBTM 

 
 
 

Danielle Coelho Schroeder 
Ordenadora da Despesa 
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