
 

 

Concorrência nº 002/2010 
EDITAL DE CONTRATAÇÃO 

 
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 emissão de 
passagens aéreas, devidamente descritos, caracterizados e neste 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 

A presente licitação do tipo “menor preço”, objetiva a compra de passagens aéreas, conforme os 
trechos e períodos citados abaixo.  
 

2. QUANTIDADE LICITADA  
Participação dos atletas nas Etapas de Cali/Guayaquil/Lima do CIRCUITO COSAT, que se realizará 
no período de 13 de janeiro à 05 de fevereiro de 2011. 
 
PASSÁGENS AÉREAS 
 
Quantidade Trechos Datas 

11 Guarulhos/Cali 13 de janeiro de 2011 
11 Cali/Guayaquil 22 de janeiro de 2011 
11 Guayaquil/Lima 29 de janeiro de 2011 
11 Lima/Guarulhos 05 de fevereiro de 2011 

 
3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO LICITADO 

- Menor preço; 
- Maior prazo de pagamento; 
 

4. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO E ENTREGA 
- Pagamento faturado; 
- Emissão imediata das passagens; 
  

5. LOCAL, DATA, E HORA PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA 
DOCUMENTAÇÃO 
Período de validade: 14 à 21 de dezembro de 2010. 
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 21 de dezembro de 2010. 
§3º Todos os valores, preços e custos terão como expressão monetária a moeda nacional. 
§4º As propostas deverão constar o valor e o prazo de validade. 



 

 

 
6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA HABILITAÇÃO 

I- Para habilitação ao presente processo seletivo é necessário que o interessado apresente os 
seguintes documentos: 
 

A) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
B) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
C) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede do participante, na forma da lei; 
D) 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; 
E) 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); 
 

 
7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

- Menor preço e, 
- Maior prazo para pagamento. 
 
As propostas serão analisadas por uma comissão de processo seletivo, observando-se as seguintes 
fases: 
 
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- deliberação da autoridade competente quanto aos recursos interpostos, se houver; 
VI- deliberação da comissão julgadora quanto à homologação e adjudicação do objeto do processo 
seletivo; 
VII- homologação e adjudicação do objeto do processo seletivo. 
VIII- assinatura do contrato.  
 

8. PRAZO PARA DIVULGAÇÃO 
 
O resultado do julgamento pela CBT será às 14 hs do dia 22 de dezembro de 2010 no site da CBT. 
 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 



 

 

As propostas deverão constar: 
 
1- o valor de cada trecho em moeda corrente nacional; 
2- a validade da proposta; 
3- o prazo para pagamento; 
 
A empresa vencedora deverá : 
 
I- fornecer sempre quando solicitada 3 (três) cotações feitas diretamente com as cias aéreas. 
II-  entregar os bilhetes a CBT, no máximo 12 horas após a autorização de emissão da CBT; 
III-  manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital; 
 

A contratação dar-se-á com o proponente que apresentar o menor preço e maior prazo de pagamento, 
que atenda os requisitos e especificações técnicas exigidas no presente Edital de Contratação. 
 
Após a conclusão do julgamento, com a homologação e adjudicação do objeto do presente processo 
seletivo,será formalizado um contrato com vigência de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado através 
de termo aditivo. 
 
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, 14 de dezembro de 2010. 
 
 
 
Confederação Brasileira de Tênis 
Presidente 

 


