
 

 

 Concorrência nº 002/2011 
EDITAL DE CONTRATAÇÃO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-OPERACIONAL 
 

 

 

 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS, de acordo com a Lei 10.264 de 16 de julho de 

2001 – Lei Agnelo/Piva, regulamentada pelo Decreto nº 5.139 de 12 de julho de 2004, torna pública 

a realização de processo simplificado de concorrência, visando à contratação de serviços de 

natureza técnico-operacional, devidamente descritos, caracterizados e especificados no anexo do 

Termo de Referência, parte integrante deste Edital, cujas propostas serão analisadas e julgadas de 

acordo com as regras dispostas neste ato, respeitando os princípios licitatórios aplicáveis à espécie. 

 

1. DO OBJETO 
 

O objeto desta licitação é a contratação de pessoa jurídica, especializada na prestação de serviço 

técnico-operacional, visando o atendimento de necessidades específicas conforme descrita no 

anexo do Termo de Referencia, para assegurar à Confederação Brasileira de Tênis – CBT o 

atendimento das finalidades administrativas da entidade, obedecidas às condições, requisitos e 

exigências estabelecidos neste Edital e no anexo do Termo de Referencia, que o integra como se 

nele transcrito estivesse. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 

I- Somente poderá participar desta Licitação pessoa jurídica detentora de quadro técnico 

especializado na organização técnico-operacional, e que comprove possuir os requisitos 

mínimos de qualificação exigidos neste ato convocatório; 

 

II- Não serão admitidas à disputa pessoas jurídicas suspensas do direito de licitar, no prazo e 

condições de impedimento, as declaradas inidôneas pela Administração Direta e Indireta, 

nos três níveis de governo federal, estadual ou municipal, bem como as que estiverem em 

regime de concordata ou falência; 

 

III- Não será permitida a participação em consórcio, subcontratação ou cessão de direitos; 

 

IV- Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o mesmo controle 

acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas; 

 

V- Não será permitida a participação de sociedades cooperativas na disputa, em razão da 

natureza especifica do seu objeto; 

 

VI- Somente poderá participar desta Licitação pessoa jurídica que tiver no seu quadro 

societário pessoa que possua os seguintes requisitos, devidamente comprovados: 

 



 

 

a) Experiência de no mínimo 15 (quinze) anos como técnico/treinador de tênis; 

b) Experiência na organização de eventos; 

c) Tenha participado de cursos internacionais de capacitação de técnicos; 

d) Pertença ao Sistema Nacional de Graduação Profissional da CBT como 

técnico máster e; 

e) Palestrado em cursos nacionais e internacionais de capacitação de técnicos; 

f) Participe atualmente da comissão de treinadores da ITF (International Tênis 

Federation). 

 

3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA HABILITAÇÃO 
 

I- Para habilitação a presente licitação é necessária que a licitante comprove a regularidade  

perante: 

 

A) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

B) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 

sede do participante, na forma da lei; 

C) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), no cumprimento dos encargos instituídos por lei; 

D) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a a partir dos quatorze anos (documento original); 

 

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
- Menor preço; 

 
(A) HABILITAÇÃO 

I- Será inabilitada a concorrente que não apresentar quaisquer dos documentos exigidos 

neste Edital, ou que os apresentar ilegíveis, incompletos, ou sem qualquer das formalidades 

legalmente exigidas. 

 

(B)PROPOSTA DE PREÇO 
I- Será declarada vencedora a proposta considerada exeqüível, ou seja, aquela cuja proposta 

apresentar o menor preço bruto mensal para execução dos serviços licitados e todas as 

exigências descritas; 

II- Todos os valores, preços e custos terão como expressão monetária e moeda nacional; 

III-Será desclassificada a proposta que não atender, no todo ou em parte, às disposições 

deste Edital. 

 



 

 

 

(C)FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO 
 

I- abertura dos envelopes dos participantes, contendo a documentação de habilitação e a proposta 

de preço; 

II- análise de habilitação dos participantes; 

III- exclusão dos participantes inabilitados; 

IV- julgamento e classificação das propostas de acordo com critérios de avaliação deste edital; 

V- homologação e adjudicação do objeto do processo seletivo. 

VI- assinatura do contrato.  

 
5. LOCAL, DATA, E HORA PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO 
 
Período de validade: 08 de agosto de 2011 a 15 de agosto de 2011;  

Envio de propostas:  

§1º As propostas podem ser enviadas pelo correio (via Sedex) para a sede da CBT a Rua Nhu-Guaçu, 

44 – Campo Belo – São Paulo/SP – Cep 04625-000, com aviso de recebimento. 

§2º As propostas podem ser entregues pessoalmente no endereço citado no item 4 §1º até às 17 

hs do dia 15 de fevereiro de 2011. 

 

6. PRAZO PARA DIVULGAÇÃO 
 
O resultado do julgamento pela CBT será às 18 hs do dia 16 de agosto de 2011 no site da CBT. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
a) A abertura e julgamento das propostas serão feitos pela Comissão de Licitação designada 

pelo Presidente. 

 

b) Faz parte integrante deste Edital todas as observações e restrições contidas no Anexo I 

(Termo de Referencia). 

 

c) Após a conclusão do julgamento, com a homologação e adjudicação do objeto do presente processo 

seletivo,será formalizado um contrato com vigência de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado através de 

termo aditivo. 

 

d) Formas de rescisão do contrato: 

 

• Pelo não cumprimento total ou parcial do contrato, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial; 

• Por iniciativa da contratante, independente de interpelação judicial, quando a contratada 

descumprir qualquer das obrigações estipuladas neste edital ou falir; 



 

 

• Qualquer das partes, a qualquer momento, poderá considerar o contrato rescindido de pleno 

direito, mediante aviso prévio com antecedência de 30 (trinta) dias, atendida a conveniência 

dos serviços recebendo a contratada, o valor dos serviços já executados. 

 

 

São Paulo, 05 de agosto de 2011. 

 

 

 

Confederação Brasileira de Tênis 
Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROCESSO SIMPLIFICADO DE CONCORRENCIA/CBT/2011 

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I 
 
 
 
O objeto desta Licitação é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço 

técnico-operacional, objetivando o atendimento das seguintes necessidades específicas para 

assegurar à Confederação Brasileira de Tênis – adequada a eficaz organização, bem assim ao 

atendimento das finalidades administrativas da entidade: 

 

1- Coordenação do departamento de capacitação e desenvolvimento da CBT; 

2- Representar a Entidade em eventos nacionais e internacionais de capacitação; 

3- Ministrar no mínimo de 12 cursos de capacitação ao ano; 

4- Organizar no mínimo 30 cursos de capacitação ao ano, devendo abranger todas as regiões do 

Brasil; 

5-  Organizar no mínimo 01 workshop nacional; 

6- Buscar novos métodos de ensino junto a comissão da ITF e aplicar nos cursos de 

capacitação da CBT; 

7- Atualizar e/ou criar novos módulos de cursos de capacitação da CBT. 

 

 
 


