
 

 

 Concorrência nº 001/2012 
EDITAL DE CONTRATAÇÃO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 
 

DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 19/01/2012, ATÉ ÀS 17H (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA), A SEREM ENVIADO PARA A SEDE DA CBT: RUA NHU-GUAÇU, 44 – 
CAMPO BELO, SÃO PAULO/SP, CEP 04625-000. 
DATA DA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA E ABERTURA DOS ENVELOPES 
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO: 20/01/2012, ÀS 9 HS (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA) 
DATA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS NO SITE DA CBT: 20/01/2012, ATÉ ÀS 16HS 

 
 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS, por intermédio da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designada pelo Presidente da CBT em 10 de janeiro de 2012, 
torna público que na data e hora acima fixados receberá os envelopes “PROPOSTA” e 
“DOCUMENTAÇÃO” referentes à contratação na MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA, tipo 
TÉCNICA E PREÇO, de acordo com as disposições contidas no REGULAMENTO DE 
AQUISIÇÕES E CONTRATOS DO COMITÊ PARAOLIMPICO BRASILEIRO (CPB), Lei nº 
10.264 de 16 de julho de 2001 – Lei Agnelo/Piva, regulamentada pelo Decreto nº 5.139 de 12 de 
julho de 2004, bem como pelas normas e condições estabelecidas neste Termo de Convocação. 
 
1. DO OBJETO 

 
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria 
jurídica nas áreas Cível, Comercial, Trabalhista e Contratual, com acompanhamento judicial, 
extrajudicial e administrativo, e atuação em todo o território nacional, conforme este Edital e seus 
anexos. 
  
2. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
2.1 A habilitação será comprovada com a apresentação dos documentos de que tratam os itens 2.2 a 
2.4. 
 
2.2 Relativa à Habilitação Jurídica: 
 

2.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
2.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social vigente, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
2.2.3 Os documentos mencionados no subitem anterior deverão estar acompanhados de todas 
as alterações ou da consolidação respectiva. 



 

 

2.2.4 Comprovação da inscrição da sociedade e regularidade perante a Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB. 
 

2.3 Relativa à Regularidade Fiscal: 
 
2.3.1 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 
2.3.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei. 
2.3.3 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS e Certificado de 
Regularidade de Situação perante o FGTS, ou documento equivalente que comprove a 
regularidade. 

 
2.4 As empresas participantes deverão apresentar, ainda: 
 

2.4.1 Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo 
de trabalho, nos termos do Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002 (ANEXO II). 
2.4.2 Declaração de inexistência de fatos impeditivos de sua habilitação, assinada por sócio, 
dirigente, proprietário ou procurador da empresa participante devidamente indentificado 
(ANEXO III). 
2.4.3 Apresentação de Termo de Sigilo sobre todas as informações a que terá acesso em 
decorrência da prestação de serviços objeto deste edital na sede da CBT, (ANEXO IV). 
2.4.4 Apresentar 01 (um) atestado de capacidade técnica (declaração ou certidão), firmados por 
empresa pública ou privada, comprovando já ter executado ou estar prestando serviços 
compatíveis com o objeto da presente licitação. 
 

2.5 Os documentos exigidos neste Termo de Convocação deverão ser entregues em separado da 
proposta, em envelope fechado, observado o modelo de referência constante no ANEXO V. 
 
2.6 Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 
 
2.7 Serão consideradas inabilitadas as empresas participantes que deixarem de apresentar os 
documentos exigidos neste Edital. 
 



 

 

3. DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS 
 
3.1 As propostas serão entregues em envelopes lacrados, contendo na parte externa as indicações 
previstas no ANEXO V, devendo o CNPJ da proposta ser o mesmo indicado nos documentos de 
habilitação. 
 
3.2 A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser entregue na sede da Confederação Brasileira de Tênis em 
envelope lacrado, contendo na parte externa a inscrição prevista no ANEXO V, até a data limite de 
19/01/2012 às 17hs.  
 
3.3 A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada conforme as especificações previstas no 
Termo de Referência (ANEXO I), sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas. 
 
3.4 A análise da proposta técnica é classificatória e eliminatória, consistindo na primeira etapa deste 
certame. 
 
3.5 Na qualificação técnica serão observadas as disposições no Termo de Referência – ANEXO I, e 
para efeito de avaliação serão utilizados critérios objetivos de pontuação as informações constantes 
do ANEXO VI. 
 
3.6 A análise da PROPOSTA DE PREÇO é a segunda etapa deste certame, realizada no mesmo dia 
do recebimento da PROPOSTA TÉCNICA -após a abertura dos envelopes das PROPOSTAS 
TÉCNICAS- devendo ser entregue em envelope lacrado, contendo na parte externa as indicações 
previstas no ANEXO V. 
 
3.7 A PROPOSTA DE PREÇO deverá ser apresentada juntamente com a PROPOSTA TÉCNICA e 
DOCUMENTAÇÃO até a data limite de 19/01/2012 ás 17hs. 
 
3.8 A PROPOSTA DE PREÇO deverá ser rubricada em todas as suas folhas e assinada na última 
pelo titular ou representante legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas. O objeto deverá 
ser especificado de forma detalhada, clara e inequívoca. 
 

3.8.1 Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso, e no caso 
de discordância entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 
3.8.2 As propostas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega. 
3.8.3 A proposta apresentada não poderá ser alterada quanto ao preço, condições de 
pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos originais. 
 

3.9 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a 
solicitação ou a convocação para assinatura do contrato, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos. 

 
4. DOS PROCEDIMENTOS 
 



 

 

4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á no dia, hora e local indicados no preâmbulo do 
presente Edital e os trabalhos obedecerão à ordem dos procedimentos que se seguem, sem prejuízo 
da deliberação pela sua alternação, quando esta se revelar conveniente para o desenvolvimento dos 
trabalhos. 
 
4.2 O recebimento dos envelopes contendo a PROPOSTA TÉCNICA, PROPOSTAS DE PREÇO e 
DOCUMENTAÇÃO é a primeira etapa da presente licitação. Encerrando-se o prazo para 
recebimento na data limite de 19/01/2012, não mais se admitirá nenhum outro. 
 
4.3 Caso não seja possível a participação de pelo menos três licitantes, a Comissão poderá encerrar 
os trabalhos no momento em que isso for constatado, e solicitará ao Presidente da CBT a repetição 
do certame, hipótese em que, persistindo tal fato, mediante justificativa, poderá dar prosseguimento 
à nova licitação. 
 
4.4 Na hipótese da licitante optar por enviar os envelopes via Correio, a Comissão não se 
responsabilizará pela sua correta entrega e protocolo – independentemente da data de postagem – 
não sendo dado à licitante, qualquer garantia de participação na licitação, no caso de houver falhas 
ou atrasos na entrega. 
 
4.5 Após a abertura dos Envelopes de Habilitação, a Comissão procederá a abertura doa envelopes 
contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
4.6 Da reunião da Comissão, será lavrada Ata que será assinada por todos os membros da mesmas, 
sendo esta publicada no site da CBT após o encerramento das atividades. 
 
4.7 A Comissão apreciará e analisará toda a documentação apresentada pelas licitantes referente a 
cada fase processual e divulgará o resultado das licitantes habilitadas e inabilitadas. 
 
4.8 A Comissão se reserva no direito de adiar a abertura dos envelopes, para análise da 
documentação de habilitação ou técnica, convocando as licitantes participantes para continuidade 
do certame, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis. 
 
5. DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
5.1 Será declarada vencedora a licitante que, após as fases já descritas, 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. 
 
5.2 A licitante será a única responsável pelo teor das informações e valores lançados. 
 
5.3 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, com preços 
manifestamente inexeqüíveis e irrisórios, que se revelem incompatíveis com os encargos 
decorrentes. 
 
5.4 A ponderação técnica no julgamento deste procedimento licitatório prevalece sobre a do preço, 
pois os serviços advocatícios têm como característica predominante a intelectualidade empregada 
na confecção das peças e argumentação jurídica utilizadas na defesa dos interesses e direitos da 
CBT, em que se pode aferir qualidade e técnica do profissional, traduzindo segurança e garantia do 
fim almejado nesta contratação. 
 
5.5 Decorrido o prazo recursal, o resultado do julgamento será proclamado pela Comissão e o seu 
objeto ficará a disposição para adjudicação pelo Presidente da CBT. 
 
6. DOS RECURSOS 
 
6.1 Na data da publicação da Ata declarando a vencedora, qualquer empresa participante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 
02 (dois) dias úteis para detalhamento e pormenorização das razões recursais. 
 
6.2 A falta de manifestação imediata e motivada da empresa incorrerá a decadência do direito de 
interposição de recurso. 
 
6.3 Interposto recurso o mesmo será comunicado às demais participantes, que poderão impugná-lo 
no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
 
6.4 O acolhimento do recurso incorrerá na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
6.5 Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita 
por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa. 
 
6.6 Decorrido o prazo recursal ou desde que julgados os recursos porventura interpostos, o resultado 
do julgamento será proclamado pelo Presidente da Comissão e seu objeto adjudicado e homologado 
pela autoridade competente. 
 



 

 

7. DO PAGAMENTO 
 
7.1 O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário, mediante apresentação de nota fiscal 
dos serviços prestados devidamente atestada pelo responsável pelo recebimento até 05 (cinco) dias 
úteis a contar do seu recebimento, devendo ser efetuada a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários em conformidade com a legislação 
vigente, quando for o caso. 
 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
8.1 Os pedidos de esclarecimentos referente a este procedimento de contratação devem ser enviados 
à Comissão Permanente de Licitação até 01 (um) dia antes da data fixada para abertura dos 
envelopes para o endereço eletrônico: gerenciafinanceiro@cbtenis.com.br  
 
8.2 Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta serão 
considerados como aceitos para efeito de julgamento desta contratação. 
 
8.3 Os demais procedimentos deste edital serão realizados tendo como base o Regulamento de 
Aquisição e Contratos do CPB, disponível no site do CPB (www.cpb.org.br ). 
 
8.4 Acompanham este edital os seguintes anexos: 
 
a) Anexo I – Termo de Referência; 
b) Anexo II – Modelo de atendimento ao disposto na CF Art. 7º, inciso XXXIII; 
c) Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 
d) Anexo IV – Modelo de Termo de Sigilo; 
e) Anexo V – Modelo de Etiquetas para envelopes de propostas; 
f) Anexo VI - Modelo de Proposta Técnica e requisitos de pontuação. 
 
8.5 No caso de deslocamentos para fora da cidade sede da contratada, as despesas com passagens 
aéreas ou terrestres, hospedagens, diárias e traslados, bem como despesas com custas processuais e 
taxas judiciárias, serão suportadas diretamente pela CBT. 
 
8.6 O Foro competente para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum 
da Capital de São Paulo, onde está a sede da CBT, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
8.7 O inteiro teor deste edital poderá ser obtido no site oficial da CBT (www.cbt.com.br ). 
 
São Paulo, 11 de janeiro de 2012. 
 
 
Anderson Rubinatto 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Confederação Brasileira de Tênis 


