
 

 

 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
 1.  DO OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto do presente a especificação dos serviços especializados de assessoria na área 
físico-científica aos Centros de Treinamentos da CBT, coordenando o programa de avaliações físicas 
dos atletas apoiados pela Entidade. 
  
2.  DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 
 
2.1 A prestação de serviços de assessoria a serem contratados abrangerá as seguintes funções: 
 
 2.1.1 Coordenar, executar e fornecer relatórios das avaliações necessárias nas diferentes áreas 
multidisciplinares de todos os atletas que recebem apoio da CBT, dentro do programa de alto 
rendimento e/ou atletas indicados pela Entidade. 
 
 2.1.2 Palestrar em jornadas de capacitação de profissionais ligados a área de 
desenvolvimento/formação de atletas. 
 

2.1.3 Proceder avaliações de atletas nos Centros Regionais de Treinamento da CBT e/ou em 
torneios nacionais e/ou internacionais previamente definidos pela CBT. 
 
 2.1.4 Atuar de maneira regular para o desenvolvimento do Núcleo de Ciências do Esporte da 
CBT. 
 
3. DAS DIRETRIZES 
 
3.1 A empresa contratada obrigar-se-á a : 
 
 a) Disponibilizar, com vistas à execução do objeto do Contrato, pessoal habilitado, em número 
suficiente, inclusive para atender eventuais necessidades extraordinárias, sobre o qual exercerá 
rigorosa supervisão, destacando, para tanto, um coordenador que ficará à disposição da Entidade, a 
fim de responder pelo Núcleo de Ciências do Esporte da CBT; 
 
 b) Executar os serviços objeto do presente Termo em consonância com os padrões, normas e 
especificações definidas pela legislação vigente, bem como pela CBT, a qual reserva-se o direito de 
avaliar, periodicamente, a qualidade dos serviços contratados, avaliação essa que será feita com base 
entre outros critérios, os seguintes critérios: 
  
  b1) qualidade técnica; 
  b2) tempo de realização; 
  b3) perfil dos profissionais alocados. 
 



 

 

 c) Executar os serviços/estudo nos locais indicados pela CBT, podendo ser em todo o território 
nacional ou em determinados eventos internacionais, durante a vigência do presente instrumento. 
 
 d) Apresentar relatórios periódicos, no formato previamente estabelecido, sempre que solicitado 
pela CBT, dos serviços prestados e dos dados colhidos. 
 
 e) Prestar contas dos recursos financeiros recebidos da CBT para o pagamento de despesas de 
viagens, mediante apresentação das respectivas notas fiscais ou dos comprovantes de pagamento 
devidamente quitados, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da sua efetiva realização. 
 
 f) Não se pronunciar à imprensa em geral acerca de quaisquer assuntos relativos às atividades da 
CBT e da sua atividade profissional contratada, sem a anuência da CBT e o acompanhamento da 
assessoria de imprensa da Entidade. 
 

g) A utilizar técnicas condizentes com os serviços a serem prestados, efetuando todos os esforços 
para a sua consecução; 

 
h) manter sigilo sobre todas as informações a que terá acesso em decorrência da prestação dos 

serviços objeto deste edital na sede da CBT, abrangendo operações, documentos, comunicações, 
detalhes construtivos, materiais, dados de atletas e quaisquer outros. 

  
 h.1) A empresa contratada tem ciência que todos os dados obtidos nas avaliações dos seus atletas 

serão de exclusiva propriedade da CBT, sendo VETADO o seu uso para qualquer finalidade, sem o 
prévio e expresso consentimento da Entidade. 

 
3.2 O descumprimento das diretrizes acima destacadas sujeitará a Contratada à pena de multa e/ou 
rescisão contratual, garantida a defesa prévia e fundamentada. 
 
4.  DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 
4.1 O valor anual para a prestação dos serviços tem sido estimado em R$ 66.000,00 (sessenta e seis 
mil reais), em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 
 
5. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS DESPESAS 
 
5.1 Os serviços deverão ser prestados na sede dos Centros Regionais de Treinamento da CBT, de 
acordo com determinação da Entidade. 
 
5.2 Todos os eventuais custos com passagens, hospedagens, condução, deslocamento, alimentação, 
seguros e demais despesas necessárias à execução dos serviços nos Centros de Treinamentos 
Regionais, correrão às expensas da CBT, que definirá meio de locomoção e local de hospedagem. 
 
6. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 
 
6.1 O Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, por meio de termos 



 

 

aditivos. A contratação desse serviço não implica vínculo empregatício de qualquer natureza, 
podendo a rescisão do contrato ocorrer nos termos do art. 79, da Lei nº 8.666/93. 
 
6.2 No caso de prorrogação do contrato, o mesmo terá o seu valor corrigido anualmente, pelo índice 
do IGPM-FGV ou INPC, considerando o índice maior no período, ou por aquele que venha o 
substituir no caso de extinção do índice, oficialmente divulgado. 
 
6.3 A contratação será regida pelo Manual de Gestão de Compras e Contratações Processo de Seleção 
para Fornecimento de Bens e Serviços do Comitê Olímpico Brasileiro, nº COM-010, pela Lei nº 
8.666/93 e pelo Código Civil, inclusive para cumprimento dos atos, satisfação de débitos judiciais e 
ressarcimentos advindos do contrato. 
 
 
7. DO JULGAMENTO 
 
7.1 Será declarada vencedora a licitante que, após as fases de habilitação e de classificação das 
propostas técnicas e de preços, apresentar a maior Nota Geral (NG), de acordo com os seguintes 
critérios: 
 

a) Da obtenção da NOTA TÉCNICA (NT):   NT= (PTP X 100)/ MPTP, onde: 
 
PTP= pontuação técnica da proponente, resultante da somatória dos pontos obtidos, conforme 
critérios estabelecidos. 
MPTP= maior pontuação técnica das proponentes participantes da licitação. 
 
b) Da obtenção da NOTA DE PREÇO (NP):  NP= (MP X 100) / PP, onde: 
 
MP= menor preço mensal entre as proponentes da licitação. 
PP = preço mensal proposto pela proponente. 
 
c) Da obtenção da NOTA GERAL (NG):   NG= (NT X 0,6) + (NP X 0,4), onde:  
  
NT= nota técnica obtida pela proponente. 
NP= nota de preço obtida pela proponente. 
 

7.2 A licitante será a única responsável pelo teor das informações e valores lançados. 
 
7.3 No caso de empate, far-se-á, obrigatoriamente, o desempate por sorteio. 
 
8. SIGILO DO CONTRATO 
 
8.1 A Contratada deverá se comprometer a guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, 
informações ou documentos de qualquer natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo, 
administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou inadequada 
utilização. 


