CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO

PROCESSO DE SELEÇÃO 001/2018

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO (CBC), por intermédio da COMISSÃO DE
LICITAÇÃO, torna público que inicia o processo de seleção na MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com as disposições contidas
neste Termo de Convocação, subsidiariamente pelos Decretos nº. 3.555/2000, n.º
5.450/2005 e nº. 7.892/2013, das Leis nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93, e da Lei
Complementar n.º 123/2006, bem como pelo Regulamento de Sistema Eletrônico de
Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de
eventos esportivos e correlatos a serem realizados pela Confederação Brasileira de
Ciclismo (CBC), sob demanda, em todo território nacional, abrangendo planejamento
operacional, organização, execução, acompanhamento e fornecimento de bens,
infraestrutura e apoio logístico, conforme Anexos I (Termo de Referência) e II (Memorial
Descritivo).
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. As despesas referentes à presente contratação serão custeadas por recursos da Lei
10.264/01.
3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
3.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases,
através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de
Mercadorias.
3.2. O trabalho será conduzido por funcionário do Confederação Brasileira de Ciclismo,
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de
Mercadorias (www.bbmnet.com.br).

4. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

4.1. A empresa participante deverá observar as datas e os horários limites previstos
para a inscrição, cadastramento e abertura das propostas, além da data e horário para
início da disputa, conforme detalhado abaixo:
Inscrição e credenciamento: até 72 (setenta e duas) horas antes do início da sessão.
Recebimento das propostas: A partir de 09h00minh do dia 20/02/2018 até as 13h45minh

do dia 02/03/2018. (Para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília-DF)
Abertura das propostas: às 14h00min horas do dia 02/03/2018.
Início da sessão de disputa de preços: às 14h00min horas do dia 02/03/2018.
LOCAL: www.bbmnet.com.br “Acesso Identificado no link - licitações”

4.2. É recomendável a toda e qualquer empresa interessada que antes de
requerer o credenciamento para participação neste Pregão, verifique se
preenche todos os requisitos exigidos neste edital, de modo a entregar
tempestivamente a CBC toda a documentação exigida para sua habilitação,
tendo em vista as penalidades impostas aos que, por quaisquer modos,
forjarem a participação no certame.

5. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E CREDENCIAMENTO NO SISTEMA
5.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas regularmente constituídas e
aquelas interessadas que dele tomarem conhecimento e que atendam às exigências
previstas neste Termo de Convocação e em seus Anexos.
5.2. Não poderão participar deste Pregão: consórcio de empresas, qualquer que seja
sua forma de constituição; sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico,
assim entendidas aquelas que tenha diretores, sócios ou representantes legais comuns,
ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; empresas
ou sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; empresas suspensas de
contratar com a CBC ou Administração Pública; empresas que estejam declaradas como
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação; empresas cujo objeto
social não seja pertinente e compatível com o objeto deste edital; empresário que se
encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial,
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falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; ou, ainda, as que tenham em seu
quadro de pessoal, parentes de qualquer dirigente da CBC e/ou de seus Diretores.
5.3.

São responsabilidades exclusivas da empresa participante do processo seletivo:
a) todos os custos financeiros de operacionalização e de uso do sistema, pelo qual
pagará à Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o valor
equivalente à taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação e pela
utilização da senha privativa para participar de qualquer Pregão eletrônico
realizado no período de 12 (doze) meses, contados da data do credenciamento,
salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa
Brasileira de Mercadorias;
b) o devido credenciamento junto à Bolsa Brasileira de Mercadorias e obtenção de
senha privativa;
c) o uso da chave de identificação e a manutenção do sigilo da senha para
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante;
d) a nomeação, caso seja de interesse do participante, através do instrumento de
mandato previsto no Anexo V deste edital, com firma reconhecida, de operador
devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à
Bolsa Brasileira de Mercadorias, atribuindo poderes para formular lances de
preços e praticar todos os demais atos e operações no site www.bbmnet.com.br.

5.4. O acesso do operador ao Pregão, para efeito de encaminhamento de proposta e
de lances sucessivos de preços, em nome do participante, somente se dará após a prévia
definição de senha privativa.
5.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à
Bolsa Brasileira de Mercadorias nenhuma responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.6. O credenciamento do fornecedor ou de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e na presunção de
veracidade das informações prestadas e das transações inerentes ao Pregão eletrônico.
5.7. Caberá à participante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável por quaisquer ônus decorrentes de
eventual perda de negócios devido à inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou à desconexão do seu representante.
5.8. Qualquer dúvida em relação ao acesso ao sistema operacional, incluindo questões
relativas ao encaminhamento da ficha técnica inicial de preço, deverá ser esclarecida
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através de uma das corretoras de mercadorias vinculadas à Bolsa Brasileira de
Mercadorias.

6. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1. A proponente deverá cadastrar na “ficha técnica obrigatória” a sua proposta inicial
de lances, conforme modelo do Anexo III, NÃO PODENDO CONTER QUALQUER
DADO QUE IDENTIFIQUE A PARTICIPANTE.
6.2. As empresas que não cadastrarem seus documentos conforme estabelecido
acima, poderão ser desclassificadas e não poderão prosseguir na sessão.
6.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances. Os participantes serão informados, em tempo real,
de cada lance ofertado, com os respectivos valores e horários de registro. O sistema não
identificará o autor dos lances às demais participantes.
6.4. É permitido aos participantes ofertar lance com valor superior ao menor
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado.
6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.6. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento)
superior à proposta mais bem classificada, estas poderão, no prazo de 05 (cinco)
minutos, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta da primeira
colocada.
6.7. Caso ocorra desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível aos participantes para oferta
de lances, retomando o Pregoeiro, assim que restabelecida sua conexão, quando
analisará os lances ofertados e avaliará se os atos realizados ocasionaram algum
prejuízo.
6.8. Caso a desconexão com o Pregoeiro persista por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente
após comunicação expressa aos participantes através do site www.cbc.esp.br divulgando
data e hora da reabertura da sessão.
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6.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação automática,
ou seja, se um participante oferecer lances nos minutos finais, o sistema prorroga
automaticamente o fechamento por mais alguns minutos, informando o “Dou-lhe uma”.
Se ninguém der outro lance, o sistema informa “Dou-lhe duas”, em seguida a negociação
é fechada. Entretanto, se algum licitante der um lance pós o “Dou-lhe uma” ou “Dou-lhe
duas”, o sistema é novamente reiniciado, assim como sua contagem. A negociação só é
encerrada quando ninguém mais oferecer lances nos minutos finais. Iniciada a fase de
fechamento de lances, os licitantes serão avisados via chat.
6.10. O sistema informará a proposta de menor preço, imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do
Pregoeiro sobre aceitação do lance de menor valor.
6.12.1. A negociação será realizada
acompanhada pelas demais licitantes.

por

meio

do

sistema,

podendo

ser

6.11. Os documentos relativos à habilitação solicitados no item 7.2.2 deste edital
deverão ser remetidos para o e-mail: licitacao@cbc.esp.br no prazo máximo de 02
(duas) horas, após o término da sessão de lances.
6.12. Posteriormente ao aceite da documentação enviada por e-mail, a licitante
vencedora terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do encerramento da
sessão pública virtual, para encaminhar a CBC toda documentação exigida no edital, bem
como a proposta de preços atualizada.
6.13. A documentação mencionada acima deverá ser encaminhada a Confederação
Brasileira de Ciclismo no endereço abaixo:
Avenida Maringa, 627, 5º andar, sala 501
Bairro Jardim Vitória, Maringá, PR
CEP 86060-000
A/C Departamento de Aquisições e Contratos
6.14. Caso a proposta ou o lance de menor valor não seja aceito, ou se a proponente
não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, de acordo com a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até que
seja apurada proposta ou lance em consonância com o edital.
6.16.1. Nesta etapa o Pregoeiro também poderá negociar com a proponente para
tentar alcançar o melhor preço.
6.15. Para avaliação da exequibilidade do valor do lance vencedor, o Pregoeiro poderá
exigir dos participantes informações sobre a formação dos custos em que incorrerá para
o fornecimento, de modo a justificar a proposta ou o lance que formular.
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6.16. Na proposta de preço deverão estar inclusas todas as despesas para execução
plena do objeto deste edital, tais como: mão de obra, ferramentas ou moldes, encargos
trabalhistas e previdenciários, bem como todos os custos diretos e indiretos, taxas,
remunerações, despesas fiscais e financeiras.
6.17. Serão rejeitadas as propostas que:


Estejam incompletas, isto é, que não contenham informações suficientes que
permitam a perfeita identificação do serviço objeto do certame;



Contiverem qualquer limitação, especificação ou condição que substancialmente
contrastante com o presente edital, ou seja, manifestamente inexequível, por
decisão do Pregoeiro;



Que não atendam aos requisitos estabelecidos neste edital e/ou Termo de
Referência (ANEXO I);



Deixarem de considerar qualquer material e/ou equipamento ou norma necessária
à plena execução do objeto deste edital.

6.18. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão
estes últimos.
6.19. Caso a licitante vencedora não seja homologada, o CBC convocará o segundo
colocado, e assim sucessivamente, até a definição do vencedor e da consequente
homologação do resultado do Pregão.
7.

PROPOSTA ESCRITA E HABILITAÇÃO

7.1. A participante vencedora terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do
encerramento da sessão pública virtual, para encaminhar a Confederação Brasileira de
Ciclismo envelope contendo os documentos listados no item 7.2, devendo este estar
lacrado, e com as informações abaixo:
ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO
Pregão Eletrônico nº 001/2018
Razão Social
Endereço da sede da participante e e-mail para confirmação de recebimento.
7.2. O envelope deverá conter os documentos, originais ou cópias autenticadas,
especificados abaixo:
7.2.1. DA PROPOSTA
a) a proposta de preço deverá ser apresentada em 01 (uma) via, rubricada em todas as
suas folhas, assinada na última pelo titular ou representante legal, sem rasuras,
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emendas, ressalvas ou entrelinhas, especificando o objeto de forma detalhada, clara e
inequívoca, e, ainda, contendo (ANEXO IV):
a.1. Razão Social e CNPJ;
a.1.1. O CNPJ da proposta deverá ser o mesmo indicado nos documentos de
habilitação.
a.1.1.1. Para fins de emissão do documento contábil de liquidação,
caso a empresa seja matriz e o faturamento seja efetuado pela filial,
ou vice-versa, é necessário que indique em sua proposta o número do
CNPJ que constará da nota fiscal.
a.2. Valores expressos em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já
consideradas todas as despesas incidentes, direta ou indiretamente, na venda ou
prestação dos serviços.
a.2.1. 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.
a.3. Informação constando número de telefone, fax e correio eletrônico (e-mail),
onde poderão ser efetuados os contatos porventura necessários.
b) as propostas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da abertura das
propostas virtuais.
c) as propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, podendo a empresa
participante inserir em sua proposta o número do banco, agência e conta corrente para a
qual deverá ser emitida a ordem bancária ou providenciado o respectivo crédito,
conforme critérios adotados pela CBC.
d) a proposta apresentada não poderá ser alterada quanto ao preço ofertado após a
etapa de lances, sendo que o deságio em relação à proposta inicial deve ser aplicado
proporcionalmente entre os itens solicitados.
d.1. Ainda, não poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazo ou
quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos originais.
e) se por motivo de força maior a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade da proposta, e caso persista o interesse da CBC, poderá ser solicitado à
proponente expressa manifestação de concordância com a prorrogação da validade da
sua proposta por igual prazo.
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f) decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas virtuais, sem a
solicitação ou a convocação de que trata o item “e”, ficam as empresas liberadas dos
compromissos assumidos.
7.2.2. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
a) Relativa à Habilitação Jurídica:
a.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
a.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
a.2.1. Os documentos mencionados no subitem anterior deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
a.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
a.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir.
b) Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
b.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal de sua
sede, conforme o caso, expedida pelo órgão competente, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto social;
b.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, atendida pela
apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União ou pela Certidão emitida de acordo com a
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014;
b.4. Documento(s) comprobatório(s) de regularidade fiscal junto à Fazenda
Estadual, ou, em não sendo contribuinte, certidão que demonstre tal condição ou
mera informação de contador que o ateste;
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b.5. Documento(s) comprobatórios(s) de regularidade fiscal junto à Fazenda
Municipal, ou, em não sendo contribuinte, certidão que demonstre tal condição ou
mera informação de contador que o ateste;
b.6. 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 a apresentação de:
b.6.1. Certidão Negativa de Débito (CND), comprovando a inexistência de
débito junto ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS ou pela Certidão
emitida de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de
02/10/2014;
b.6.2. Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS.
b.7. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1º de maio de 1943.
c) Relativa à condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:
c.1. Caso a empresa esteja enquadrada como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte e tenha interesse, deverá apresentar juntamente com os
documentos de habilitação, a declaração de que atende aos requisitos do art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006 e documento comprobatório de que está
enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devendo proceder
à comprovação dessa condição por meio de certidão expedida pela Junta Comercial
de seu domicílio, conforme o Art. 8° da IN 103 do Departamento Nacional de
Registro do Comércio;
c.2. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, como condição para
participação no certame, devem apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que contenha alguma
restrição;
c.3. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, terá o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados do momento em que foi declarada vencedora do certame,
prorrogáveis por mais 5 (cinco) dias úteis a critério da CBC, para a regularização da
documentação, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei
Complementar nº 147/2014;
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c.4. Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, declarada vencedora do
certame, não providencie a regularização no prazo previsto no subitem anterior,
ocorrerá a decadência do direito à contratação, estando sujeita às sanções
previstas no Artigo 81 da Lei 8.666/93, ou seja, será caracterizado o
descumprimento total da obrigação assumida, sendo facultado a CBC convocar as
empresas remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
Contrato, ou revogar o Pregão, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 43 da
Lei Complementar nº 123/2006.
d) Relativa à qualificação econômico-financeira:
d.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou
balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, exigíveis na forma da
lei, por intermédio dos quais será verificado o atendimento dos índices fixados
neste Termo de Convocação e o patrimônio líquido.
d.1.1. A empresa terá sua situação financeira avaliada, com base na
obtenção do Índice Liquidez Corrente (ILC), maiores que um (>1), resultante
da aplicação da seguinte fórmula:
Ativo Circulante
ILC = ________________________
Passivo Circulante
d.1.2. A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um), para
efeito da sua habilitação deverá comprovar por meio de balanço patrimonial
do último exercício social, patrimônio líquido mínimo ou capital social no valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para a
contratação, o qual – considerando a necessidade de demonstrar capacidade
financeira para a execução do contrato – fica estabelecido como percentual
mínimo exigido de capital ou de patrimônio líquido da empresa.
d.1.3. As sociedades constituídas há menos de 01 (um) ano poderão
participar do Pregão apresentando o balanço do período de sua existência
para atendimento e comprovação do requisito previsto nos subitens d.1.1 e
d.1.2.
d.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da empresa participante.
e) Outros documentos:
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e.1. Atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s)
por órgão ou entidade da Administração Pública ou por empresa privada
que comprove(m) a prestação satisfatória de serviços compatíveis com
objeto deste edital.
e.1.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) conter, no mínimo,
as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica e do responsável
pela emissão do atestado; identificação do licitante; descrição clara dos
serviços prestados. As informações que não constarem dos respectivos
atestados poderão ser complementadas por meio de declaração, em papel
timbrado da empresa, ou mesmo cópia do instrumento de contrato, se for o
caso.
e.2. 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 VI);
e.3. Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme ANEXO VII;
e.4. Declaração de não possuir sócios ou funcionários com vínculo empregatício
com a Confederação Brasileira de Ciclismo ou com as Entidades de Administração
do Desporto (ANEXO VIII);
e.5. Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por
meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, caso haja, poderes
específicos de sua representação no Pregão, conforme modelo do ANEXO V;
7.3. Os documentos deverão ser apresentados em originais ou através de cópias
autenticadas por cartório competente.
7.4. O não envio dos documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido no edital
autoriza o Pregoeiro a convocar a participante que apresentou a proposta ou o lance
subsequente.
7.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar:
7.5.1. Em nome da empresa com número do CNPJ e endereço respectivo;
7.5.2. Se a empresa for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, ou se for a filial, em nome da mesma:
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7.5.2.1. Poderão ser apresentados pela filial, em nome da matriz, aqueles
documentos, que, pela própria natureza, comprovadamente, só puderem ser
emitidos em nome desta;
7.5.2.2. Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de
abertura do envelope, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão
competente expedidor.
7.5.2.3. Não se enquadram no prazo de que trata o subitem anterior deste
item os documentos que pela própria natureza não possuem exigência legal
de fixação de prazo de validade.

8.

DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1.
A empresa vencedora da licitação, deverá apresentar comprovante de prestação
de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do
contrato, cabendo-lhe optar dentre as modalidades previstas no Regulamento de
Aquisições e Contratos da CBC (caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária),
ou outra modalidade que a CBC considere segura e juridicamente válida.
8.2.
A empresa que conceder a garantia à empresa contratada deverá estar registrada
junto ao Banco Central.
8.3. A garantia prestada pela empresa contratada será liberada ou restituída após a
execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
8.4. Caso haja atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia,
considerar-se-á o inadimplemento do contrato ensejando rescisão contratual.
9.

DA IMPUGNAÇÃO

9.1. Qualquer interessado poderá impugnar este Termo de Convocação em até 2 (dois)
dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, sob pena de preclusão
de toda matéria nele constante.
9.2. A petição, que deverá ser apresentada por escrito, será dirigida ao Pregoeiro,
cabendo a este julgar o mérito em até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da
impugnação.
9.3.
Acolhido o mérito da impugnação, os vícios apontados serão corrigidos,
designando-se nova data para abertura do certame.
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9.4. Qualquer modificação neste Termo de Convocação exige divulgação pela mesma
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, justificada e inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
9.4.1. A impugnação feita tempestivamente pela empresa interessada não a
impedirá de participar do Pregão até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente.
9.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser enviados ao
Departamento de Aquisições e Contratos, até o dia útil anterior à data fixada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por escrito, através do endereço de e-mail:
licitacao@cbc.esp.br
9.6. Dúvidas referentes ao acesso ao sistema operacional poderão ser esclarecidas
através dos números (11) 3119-2397 ou (21) 2223-9612, ou, ainda, por intermédio de
uma corretora de mercadorias associada. A relação completa das corretoras vinculadas à
Bolsa Brasileira de Mercadorias poderá ser obtida no site www.bbmnet.com.br, acesso
“corretoras”.

10.

DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de
forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
10.1.1. O recurso será dirigido ao Pregoeiro que poderá reconsiderar sua decisão,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
10.4. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
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jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
10.5. 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.
11.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 Decididos os recursos, ou não havendo, apreciando a regularidade dos atos no
procedimento e julgando conveniente e oportuna a contratação, a autoridade competente
homologará o resultado e adjudicará o objeto ao vencedor.

12.

DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária ou qualquer outro meio
idôneo adotado pela CBC, não sendo aceito o pagamento por meio de boleto bancário,
mediante a apresentação de nota fiscal dos serviços devidamente atestada pelo
responsável pelo recebimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do
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.
12.2. Cabe à empresa Contratada, a cada novo
documentação de comprovação da regularidade fiscal.

pagamento,

apresentar

a

12.3. A CBC poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela empresa Contratada, nos termos deste edital.
12.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa Contratada na pendência de
qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração
de preços ou compensação financeira:
 Comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND FGTS e INSS), ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS) e à Fazenda Federal;
 Atestação de conformidade da prestação do serviço ou entrega do(s) produto(s);
 Cumprimento das obrigações assumidas;
 Manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste edital.
13.

DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

13.1. No interesse da CBC, o valor inicial atualizado da contratação poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
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13.1.1. A empresa vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições deste
instrumento convocatório, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários;
13.1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido
nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.
13.2. O limite de 25% (vinte e cinco por cento) estabelecido no item 13.1 refere-se a
alterações no objeto ou nas quantidades a serem demandadas exclusivamente pela CBC,
não podendo a Contratada alegar tal liberalidade para requerer reajuste de valores
cotados abaixo daqueles praticados no mercado, ou que venham a se mostrar pouco
lucrativos e vantajosos.

14.

DAS SANÇÕES

14.1. Pela inadimplência das obrigações contidas neste edital, a CONTRATADA se
sujeitará às seguintes sanções, sendo-lhe assegurado o contraditório e à ampla defesa:
14.1.1. Advertência, para os casos de infração de menor potencial, e desde que
não haja prejuízo para a CBC;
14.1.2. Multa administrativa gradual conforme a gravidade da infração, não
excedente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato;
14.1.3. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na entrega de bens ou execução dos serviços, até o 10º dia, e de 2% (dois
por cento) a partir do 11º até o 30º, após o que ensejará a rescisão;
14.1.4. Suspensão do direito de contratar com a CBC, bem como com as
Associações ou Confederações Paraolímpicas, pelo prazo de 2 (dois) anos.
14.2. As sanções previstas nos itens 14.1.2 e 14.1.3 poderão ser acumuladas com a do
item 14.1.1.
14.3. A sanção prevista no item 14.1.4 é de competência exclusiva da Diretoria
Executiva.
14.4. O valor da multa aplicada poderá ser compensado com crédito em favor da
CONTRATADA, ou cobrado judicialmente.
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14.5. Se a multa for de valor superior aos pagamentos eventualmente devidos pela
CBC, a Contratada responderá pela sua diferença, podendo a mesma, quando for o caso,
ser cobrada judicialmente.
14.6. As penalidades serão registradas no Registro Cadastral da CBC, e no caso de
suspensão do direito de contratar, a CONTRATADA deverá ser excluída do cadastro por
igual período.
15.

DA RESCISÃO

15.1. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelas partes poderá
ensejar a rescisão contratual, nos termos e condições previstos no Regulamento de
Aquisições e Contratos (RAC) da CBC.
16.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

16.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Pregão devem ser enviados à
Comissão de Aquisições, até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio do e-mail licitacao@cbc.esp.br.
16.2. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na
proposta, estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste
certame.
16.3. As empresas participantes não terão direito à indenização em decorrência da
anulação do Pregão, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
16.4. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por
conveniência exclusiva da CBC.
16.5. Acompanham este edital os seguintes anexos:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II –Memorial descritivo;
c) Anexo III – Ficha Técnica (proposta inicial);
d) Anexo IV – Carta-proposta para fornecimento (proposta escrita);
e) Anexo V – Modelo de instrumento particular de mandato;
f) Anexo VI – Modelo de atendimento ao disposto na CF Art. 7º, inciso XXXIII;
g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de não possuir sócios ou funcionários com vínculo
empregatício com a Confederação Brasileira de Ciclismo ou com as Entidades de
Administração do Desporto;
i) Anexo IX- Modelo de declaração de pleno conhecimento do objeto a ser contratado;
j) Anexo X – Modelo da Minuta do Contrato.
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16.6. O Foro competente para dirimir questões relativas ao presente Termo de
Convocação será o da Justiça Comum, Circunscrição Especial Judiciária de Londrina-PR,
onde está a Sede da CBC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Lucio Orlando Coser
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES E CONTRATO
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ANEXO I
– TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de
evento esportivo a ser realizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), sob
demanda, em todo território nacional, abrangendo planejamento operacional,
organização, execução, acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio
logístico, conforme Anexos I (Termo de Referência) e II (Memorial Descritivo).
1.2.

Datas, locais e cronograma dos eventos:

DATA

EVENTO

19 a 26
de Março

CAMPEONATO
MUNDIAL DE
PARACICLISMO DE
PISTA

MODALIDADE

LOCAL

PORTE

PARACICLISMO

Velódromo do
Rio/Parque
Olímpico - RJ

MÉDIO

Público
Médio*
1.000
pax

* Público ESTIMADO, somente participantes.
2. DO VALOR ESTIMADO
2.1
O valor global estimado da contratação dos serviços é de R$ 350.152,56
(trezentos e cinquenta mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis
centavos).
2.2
Será vencedora a proposta que apresentar o menor preço sobre o valor global
estimado no item 2.1.
2.3
Os valores de referência constantes na tabela a seguir foram definidos com base
na média da pesquisa de mercado, conforme documentos juntados ao processo.

3. RECURSOS NECESSÁRIOS
A CONTRATADA deverá fornecer e gerenciar todos os serviços e equipamentos
especificados neste termo de referência, conforme detalhamento contido nos itens
subsequentes e identificados em cada planilha de evento específico, bem como
quantidade de diárias:
3.1

Materiais e equipamentos de informática, serviços de dados e elétrica.
3.1.1

Notebook, possuindo as seguintes características mínimas:

Página 18 de 53

Notebook - Processador Intel Core i5-7200U 2.5 Ghz com 3Mb de memória cache,
HD de 1TB Sata 3 ou SSD de 240 GB, 8 GB de memória Ram DDR3 1600Mhz ou
superior, entrada HDMI, USB 3.0, cartão de memória e áudio, placa de rede
Gigabith Ethernet RJ-45 10/100/1000, placa de rede wireless 802.11ac + Bluetooth
4.0, teclado tamanho padrão ABNT-2 com a tecla ç, mouse optico sem fio USB de
1000DPI com nano receptor 2 botões e barra de rolagem (scroll), Sistema
Operacional Windows 10 Pro 64 Bits em Português licenciado.
Notebook - Processador Intel Core i7 8º Geração 8550U 2.7GHz, Memória cache de
8MB, 16GB de Memória Ram DDR4 de 2400Mhz expansível até 32GB, SSD de
240GB, entrada HDMI, USB 3.0, cartão de memória e áudio, placa de rede Gigabith
Ethernet RJ-45 10/100/1000, placa de rede wireless 802.11ac + Bluetooth 4.0,
teclado tamanho padrão ABNT-2 com a tecla ç, mouse optico sem fio USB de
1000DPI com nano receptor 2 botões e barra de rolagem (scroll), Sistema
Operacional Windows 10 Pro 64 Bits em Português licenciado.
3.1.2 Impressora, possuindo as seguintes características mínimas:
Impressora laser P&B A4, capacidade de impressão de 30 ppm, resolução até
600x600dpi, com tonner e abastecimento para até 8000 impressões. Incluídos
técnico para reparos e manutenção, reposição de toner, disponível em rede
(secretaria - comissários - pista)
Impressora Laser Color A4, capacidade de impressão de 30 ppm, resolução até
600x600dpi, franquia de 2.000 impressões. incluídos técnico para reparos e
manutenção, reposição de toner e papel, disponível em rede
Impressora multifuncional colorida
(com tonner e abastecimento para até 2000 impressões)

3.1.3 Internet, possuindo as seguintes características mínimas:
a) Pontos de rede cabeada padrão ethernet com cabos categorias cat-5e, switches
padrão 10/100mb (recomendável as marcas 3com, linksys ou tplink) para
distribuição de sinais e repetição para locais acima de 80 metros. O switch
principal deve receber a conexão de internet e fornecer rede wi-fi também.
Todos os conectores rj-45 das pontas dos cabos devem ser feitos na hora da
instalação dos mesmos, evitando problemas de transporte.
Devem ser
disponibilizados pelo menos 100m de cabo e 20 conectores rj-45 para
substituição de cabos danificados durante o evento. A empresa prestadora de
serviço de informática deverá disponibilizar 1 pessoa qualificada em rede local
para suporte durante todo o evento especificamente para a rede local. Esta
pessoa não deve ser a mesma pessoa de suporte para a informática. A rede
cabeada poderá ter até 100m de cabo;
b) Rede de internet wi-fi para 150 pessoas (UCI, LOC e Imprensa).
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3.1.4 Link de internet dedicado com divisão de banda para delegações UCI, LOC e
Imprensa com velocidade de 40 mbps (incluindo o equipamento para controle,
divisão de banda, qos, prox e firewall).
3.1.5 Conexões DSL LAN (sem wi-fi_ para
especialista em cronometragem UCI e Empresa).

computador

cronometrista

e

3.1.6 Elétrica - sistema em rede de Energia, possuindo as seguintes características
mínimas:
a) Pontos de Energia de 20 amperes
b) Pontos estabilizados de energia de 10 amperes.
3.1.7 Cabeamento de Rede de 200 metros de comprimento para atender a pista.
3.1.8 Nobreak, possuindo as seguintes características mínimas:
Equipamento com no mínimo de 1200 VA.
3.1.9 Cabo Coaxial de 100 metros.
3.1.10 Conversor de SDI para HDMI.
3.1.11 Dois (2) profissionais para atendimento dos produtos de tecnologia
fornecidos.
3.1.12 Filtros de linha (6 tomadas 1,5m).
3.1.13 Extensão para tomadas elétricas, possuindo as seguintes características
mínimas:
a) Extensão para tomadas elétricas 10m;
b) Extensão para tomadas elétricas 5m.

3.2

Sistemas de sonorização.
3.2.1 Equipamentos de sonorização, possuindo as seguintes características
mínimas:
a) Sistema de Sonorização contendo: 01 mesa equalizada de 08 canais, 04 caixas
acústicas de 350 RMS cada, sobre pedestais, 01 potência de 1800 RMS, 01
equalizador de 32 bandas, 04 microfones sem fio de alcance de até 70 metros,
01 microfone de lapela de alcance de até 50 metros, cabos diversos para
funcionamento, 01 operador de som, 01 notebook para reprodução (pendrive
internacionais diversas) Mínimo 200 metros de cabo para atender todo FOP.
Com operador de som;
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3.3

Equipamentos áudio visuais e derivados.
3.3.1 Painel de Led, possuindo as seguintes características mínimas:
Videoboard – Locação de Painel LED P6 indoor nas medidas de 6m x 4m, com
conexão VGA e HDMI para exibição de vídeos, resultados de competição e imagens
durante a cerimônia e competição, com pelo menos 250 metros de cabeamento e
cabeamento de energia. O Painel deve possuir estrutura adequada de segurança
podendo ou não ser em box truss para suspensão acima do piso. Com operador
capacitado para operar o equipamento.
3.3.2 TV - Locação de TVs LED 20", Full HD, com entradas vídeo componente,
USB, VGA, HDMI, RGB, áudio PC, entradas e saídas AV.
3.3.3 Tripé para posicionamento da câmera de photofinish na linha de chegada
com 3 metros de altura.

3.4

Equipamentos telefonia e derivados.
3.4.1 Aparelhos de telefone celular com linha pré-paga.

3.5

Equipamentos e serviços de apoio.
3.5.1 Caixa Plástica transparente com tampa, no tamanho de 10 litros.
3.5.2 Bicicletário de chão a ser disponibilizado nos boxes; dimensão máxima 4,0m
x 1,0m.
3.5.3 Bandeja de Premiação - Bandeja revestida em veludo azul marinho tipo de
joias sem separação interna para premiação.
3.5.4 Espelho de pé (com ou sem moldura) de 1,50m X 0,60m para exames
antidoping.
3.5.5 Buquê de flores, possuindo as seguintes características mínimas:
Buquê de flores naturais, para premiação aos atletas de pódio, composto por flores:
Gérbera ou Tulipa ou Rosa com ramos envolto com papel e fita brilhante de cetim.
3.5.6

Protetor de cabos com rampa 5 canaletas (900mm x 500mm).

3.5.7 Grade de Isolamento baixa Multifluxo em aço galvanizado, medindo 1,20
alturax2,00comprimento) - para delimitação de espaços e Boxes e armazém - a
montagem deve estar finalizada um dia antes do evento.
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3.5.8 Cadeira Bistrô em Polipropileno virgem, medidas 42,50cm x 86cm, sem
braços, para carga de ate 140 quilos.
3.5.9 Mesas, possuindo as seguintes características mínimas:
a) Multiuso em Polipropileno virgem com tamanho de 1,83x0,76x0,74;
b) Mesa pranchão com tampo de madeira rígida de 180cm x 60 cm.
3.5.10 Fita métrica com medida de 5 metros.
3.5.11 Gelo, possuindo as seguintes características mínimas:
Gelo - Pacote de 10 Kg de gelo escama ou cubo. Duas entregas diárias, metade
início da manhã e metade às 13:00 horas - horário passível de alterações..
3.5.12 Frigobar/refrigerador - pelo menos 80L de capacidade, porta única, para
armazenamento de amostras de exames antidoping.
3.5.13 Dispenser de materiais perfurocortantes –
Tipo Descarpak –
Lixeira/contêiner de Papelão com capacidade para 10L. Para o Controle de Doping e
Saúde.
3.5.14 Pacote de papel toalha simples com 3 dobras 22x23cm branco com 2.400
unidades a ser utilizado pela área Médica, Classificação e Antidoping.
3.6

Material Gráfico, Material de escritório/Papelaria e derivados.
3.6.1 Lixeiras comuns, possuindo as seguintes características:
a) Lixeira comum com tampa vai-e-vem de 10 litros;
b) Lixeira comum com tampa vai-e-vem de 50 litros.
3.6.2 Alfinetes de segurança 22mm (uma polegada) para fixação dos números de
costas dos competidores.
3.6.3 Almofadas de espuma, recobertos por material impermeável na cor azul
marinho, nas dimensões de 15 cm x 15cm x 40 cm.
3.6.4 Estrutura para Backdrop em Box Truss Q15 de alumínio no tamanho de
referente a lona de 150 cm x 120 cm, com serviços de instalação da estrutura e da
lona, com base de 50 cm para painel de imprensa próximo ao pódio de premiação.
3.6.5 Estrutura para Backdrop em Box Truss Q15 de alumínio no tamanho de
referente a lona de 350 cm x 150 cm, com serviços de instalação da estrutura e da
lona com base de 50 cm para painel de coletiva de situado na sala de reunião de
gerentes de equipe.
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3.6.6 Estrutura para Backdrop em Box Truss Q15 de alumínio no tamanho de
referente a lona de 400 cm x 150 cm, com serviços de instalação da estrutura e da
lona, com base, para painel de espera da largada, próximo à pista.
3.6.7 Estrutura para Backdrop em Box Truss Q15 de alumínio no tamanho de
referente a lona de 560 cm x 150 cm, com serviços de instalação da estrutura e da
lona, com base, para painel de espera da premiação.
3.6.8 Estrutura para Backdrop em Box Truss Q15 de alumínio no tamanho de
refente a lona de 560 cm x 400 cm, com serviços de instalação da estrutura e da
lona, com base, para painel de pódio de premiação.
3.6.9 Plataforma/palco para premiação (6,00 metros de comprimento x 4,00
metros de largura, a altura deve ser 40 cm abaixo do nivel do chão, com rampa
lateral de acesso. Toda a plataforma, rampa deve ser recoberto por carpete tipo
forro preto.
3.6.10 Plataforma/palco
para
arbitragem/comissários
(8,00
metros
de
comprimento x 4,00 metros de largura, a altura deve ser 50 cm abaixo do nivel da
pista, com rampa de 05 metros comprimento x 2,00 de largura e escada. Toda a
plataforma, rampa e escada deve ser recoberto por carpete tipo forro preto.
3.6.11 Estrutura para Backdrop em Box Truss Q15 de alumínio no tamanho de
referente a lona de 200 cm x 150 cm, com serviços de instalação da estrutura e da
lona, estrutura com base, para painel de publicação de resultados na pista.
3.6.12 Escaninhos para Resultados, de madeira ou plástico ou papelão, sem porta,
com no mínimo 20 lacunas.
3.6.13 Prancheta MDF - Ofício A4 - Metal Clip.
3.6.14 Cavalete Papel estilo Flipchart, com 50 folhas 90x60 cm. Fechamento tipo
escada. Cavalete altura 1,80m.
3.6.15 Quadro branco com moldura de alumínio, nas dimensões de 40 x 30cm,
com 01 apagador e 3 canetas de cores variadas.
3.6.16 Caixas de papelão de transporte reforçada 50cm x 38cm x 61cm.
3.6.17 Resmas com 500 folhas brancas A4.
3.6.18 Biombo sanfonado, dimensões mínimas de 1,80m (altura), 1,50m (largura)
em material de fácil limpeza para área médica.
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3.6.19 Pulseira de Lacre adesivo em papel sintético, à prova d'água e de rasgo em
4 cores diferentes ( seguindo as artes que serão encaminhadas).
3.6.20 Credencial, possuindo as seguintes características mínimas:
a) Crachá em papel couchê, 180g, tamanho 10cm x 14cm; cor 4x4 com impressão
colorida frente – arte a ser enviada;
b) Porta crachá ou bolsa em PVC cristal 11cm x 15cm com solda e acabamento, face
superior aberta.
3.6.21 Fita especial dupla face 85cm x 2,5 cm acetinada sublimada em policromia
frente e verso com acabamento com costura sobreposta (arte a ser encaminhada),
com 2 mosquetões nas terminações para prender a credencial.

3.7

Serviços Médicos e correlatos

3.7.1 Brigadista possuindo atribuições e conhecimentos na área, mediante
apresentação de certificados e/ou carteira profissional de brigadista. Os mesmo
deverão portar materiais mínimos para primeiros socorros como prancha e colar
cervical. Eles também deverão estar devidamente uniformizados de acordo com a
função.
3.8

Outros Serviços

3.8.1 Serviço de limpeza que contemple equipe a serviço no local antes, durante e
após a operação de treinamento e competições, material necessário (inclusive
sacos de lixo adequados ao tamanho das lixeiras, sabonete liquido, reposição de
papel toalha e papel higiênico conforme modelos da Arena) e retirada do lixo para
contêiner contratado pela empresa prestadora de serviço. A equipe de limpeza deve
ser de pelo menos 5 profissionais durante cada turno presente.
3.8.2 Serviço de Cronometragem Esportiva com os seguintes itens:
- Calendário eletrônico e resultados para todos os eventos;
- Finnal Lynx Color Finish line photofinish;
- Final Lynx Color Perspectiva da linha de fotofinish, 2 câmeras alinhadas em linhas
de busca como tempo de backup para atividades e regras da Team Sprint;
- BSM Start gates com sistema de Countdown alfanumérico e buzina;
- Red LED eletrônico contadores de volta para linha de chegada e linhas de
perseguição com sino;
- Resultados e comunicados com UCI e logotipo patrocinado incorporados produzido
pelo sistema de software TCM com formato ORIS como UCI World Campeonatos e
jogos olímpicos. Software do painel de avaliação;
- Telas de comentarista para falante (publicador público);
- Calendário ao vivo e classificações;
- Publicação de todos os resultados;
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- Distribuição de resultados da intranet sem fio WiFi do estádio para as equipes
veja a lista inicial, os resultados, o tempo real;
- Equipamento de backup;
- Todas as despesas de transporte aéreo;
- Todas as despesas de transporte;
- Três (3) técnicos.

3.9

Hidratação/Alimentação e correlatos
3.9.1 Chaleira Elétrica de 1 litro de capacidade 127V para sala da Federação
Internacional.
3.9.2 Água em garrafa, possuindo as seguintes características mínimas:
Água mineral natural sem gás de 300ml; embalagem primária em garrafas com
tampa em rosca; embalagem secundária envolto em filme plástico resistente; com
validade mínima de 5 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a rdc 274/05, rdc 275/05, rdc 259/02, portaria 470/99 (mme) e
suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1
Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo fiscal da CBC,
quanto à execução dos serviços contratados.
4.2
Indicar um funcionário para representar a empresa e solucionar problemas
relacionados à prestação dos serviços.
4.3

Atender, quando solicitado, as determinações de fiscalização da CBC.

4.4
Solucionar todos e eventuais problemas pertinentes ou relacionados com o objeto
deste Termo, mesmo que para isso outra solução não prevista neste tenha que ser
apresentada para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a CBC.
4.5
Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor.
4.6
Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na específica de acidentes de trabalho, quando em ocorrência das espécies de acidentes
de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados ou por
eles causados a terceiros no desempenho e nos horários da prestação dos serviços.
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4.7
Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a
execução dos serviços prestados.
4.8
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços sem prévia anuência da
CBC, ciente de que tal autorização não a desobriga das condições contratuais.
4.9
Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados,
prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei.
4.10 Responsabilizar-se pelas obrigações estabelecidas na legislação, quando seus
empregados forem vítimas ou causarem danos a CBC ou a terceiros decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato.
4.11 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de eventuais imprevistos
relacionados ao contrato, ressalvada a hipótese de culpa da CBC.
4.12 Emitir faturas e notas fiscais detalhadas, acompanhadas dos respectivos
descritivos dos serviços.
4.13 Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de
habilitação exigidas no edital.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRANTE
5.1

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

5.2
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir com
suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas.
5.3
Efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro das condições estabelecidas
no edital.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Constatadas anormalidades não previstas neste projeto e sendo necessária a
execução dos serviços, fica a contratada obrigada a comunicar previamente à contratante
para as devidas providências.
6.2. A CBC reserva-se o direito de exigir a substituição dos profissionais da empresa
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contratada que, ao seu critério, forem considerados inconvenientes ou incompatíveis com
o trabalho.
6.3. O gestor fiscal do contrato será o Senhor Edilson Alves Rocha, ou a quem este
delegar.
Edilson Alves Rocha
Gerente do Evento
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ANEXO II
– MEMORIAL DESCRITIVO 1.

OBJETO

1.1
Prestação de serviços de organização de evento esportivo a ser realizado pela
Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), sob demanda, em todo território nacional,
abrangendo planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento e
fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico.
2.
2.1

DESCRITIVO DO EVENTO
CAMPEONATO MUNDIAL DE PARACICLISMO DE PISTA

LOCAL: Rio de Janeiro
Período: 19 a 26 de março de 2018
Previsão de Atletas: 180
Previsão de Público: 1.000

MODALIDADE

3.1.1

ITEM

Notebook
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DESCRIÇÃO
Notebook - Processador Intel Core i57200U 2.5 Ghz com 3Mb de memória
cache, HD de 1TB Sata 3 ou SSD de 240 GB,
8 GB de memória Ram DDR3 1600Mhz ou
superior, entrada HDMI, USB 3.0, cartão de
memória e áudio, placa de rede Gigabith
Ethernet RJ-45 10/100/1000, placa de rede
wireless 802.11ac + Bluetooth 4.0, teclado
tamanho padrão ABNT-2 com a tecla ç,
mouse optico sem fio USB de 1000DPI com
nano receptor 2 botões e barra de rolagem
(scroll), Sistema Operacional Windows 10
Pro 64 Bits em Português licenciado
Notebook - Processador Intel Core i7 8º
Geração 8550U 2.7GHz, Memória cache de
8MB, 16GB de Memória Ram DDR4 de
2400Mhz expansível até 32GB, SSD de
240GB, entrada HDMI, USB 3.0, cartão de
memória e áudio, placa de rede Gigabith
Ethernet RJ-45 10/100/1000, placa de rede
wireless 802.11ac + Bluetooth 4.0, teclado
tamanho padrão ABNT-2 com a tecla ç,

QTD

Nº
DIAS

2

7

2

7

3.1.2

3.1.3

mouse óptico sem fio USB de 1000DPI com
nano receptor 2 botões e barra de rolagem
(scroll), Sistema Operacional Windows 10
Pro 64 Bits em Português licenciado
Impressora laser P&B A4, capacidade de
impressão de 30 ppm, resolução até
600x600dpi, com tonner e abastecimento
Impressora laser P&B para até 8000 impressões. Incluídos técnico
para reparos e manutenção, reposição de
toner, disponível em rede (secretaria comissários - pista)
Impressora laser P&B A4, capacidade de
impressão de 30 ppm, resolução até
600x600dpi, com tonner e abastecimento
Impressora laser P&B para até 8000 impressões. Incluídos técnico
para reparos e manutenção, reposição de
toner, disponível em rede (secretaria comissários - pista)
Impressora Laser Color A4, capacidade de
impressão de 30 ppm, resolução até
Impressora laser
600x600dpi, franquia de 2.000 impressões.
colorida
incluídos técnico para reparos e
manutenção, reposição de toner e papel,
disponível em rede
Impressora multifuncional colorida
Impressora
(com tonner e abastecimento para até
multifuncional
2000 impressões)
Pontos de rede cabeada padrão ethernet
com cabos categorias cat-5e, switches
padrão 10/100mb (recomendável as
marcas 3com, linksys ou tplink) para
distribuição de sinais e repetição para
locais acima de 80 metros. O switch
principal deve receber a conexão de
internet e fornecer rede wi-fi também.
Internet
Todos os conectores rj-45 das pontas dos
cabos devem ser feitos na hora da
instalação
dos
mesmos,
evitando
problemas de transporte.
Devem ser
disponibilizados pelo menos 100m de cabo
e 20 conectores rj-45 para substituição de
cabos danificados durante o evento. A
empresa prestadora de serviço de
informática deverá disponibilizar 1 pessoa
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2

4

1

7

1

7

1

15

1

6

qualificada em rede local para suporte
durante todo o evento especificamente
para a rede local. Esta pessoa não deve ser
a mesma pessoa de suporte para a
informática. A rede cabeada poderá ter até
100m de cabo
Rede de internet wi-fi para 150 pessoas
(UCI, LOC e Imprensa)

3.1.4

Link

3.1.5

Conexões

3.1.6

Pontos energia
elétrica

3.1.7

Cabeamento

3.1.8
3.1.9
3.1.10

Nobreak
Cabeamento
Conversor
Suporte
equipamentos
Filtros de linha
Extensão elétrica

3.1.11
3.1.12
3.1.13

3.2.1

Equipamento de
sonorização
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Link de internet dedicado com divisão de
banda para delegações UCI, LOC e
Imprensa com velocidade de 40 mbps
(incluindo o equipamento para controle,
divisão de banda, qos, prox e firewall)
Conexões DSL LAN (sem wi-fi_ para
computador cronometrista e especialista
em cronometragem UCI e Empresa)
7 Pontos de energia de 20 amperes
30 Pontos estabilizados de energia de 10
amperes
Cabeamento de Rede de 200 metros de
comprimento para atender a pista
Equipamento com no mínimo de 1200 VA
Cabo Coaxial de 100 metros.
Conversor de SDI para HDMI
Profissionais para atendimento dos
produtos de tecnologia fornecidos.
Filtros de linha (6 tomadas 1,5m).
Extensão para tomadas elétricas 10m
Extensão para tomadas elétricas 5m
Sistema de Sonorização contendo: 01 mesa
equalizada de 08 canais, 04 caixas acústicas
de 350 RMS cada, sobre pedestais, 01
potência de 1800 RMS, 01 equalizador de
32 bandas, 04 microfones sem fio de
alcance de até 70 metros, 01 microfone de
lapela de alcance de até 50 metros, cabos
diversos para funcionamento, 01 operador
de som, 01 notebook para reprodução
(pendrive internacionais diversas) Mínimo

1

7

1

7

2

4

1

5

1

5

1

5

4
1
1

4
4
8

2

8

15
7
5

7
7
7

1

4

200 metros de cabo para atender todo FOP.
Com operador de som

3.3.1

Painel de Led

3.3.2

TV LED

3.3.3

Tripé

3.4.1

Celular

3.5.1

Caixa plástica

3.5.2

Bicicletário

3.5.3

Bandeja

3.5.4

Espelho

3.5.5

Flores

3.5.6

Protetor cabos

3.5.7

Grades
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Videoboard – Locação de Painel LED P6
indoor nas medidas de 6m x 4m, com
conexão VGA e HDMI para exibição de
vídeos, resultados de competição e
imagens durante a cerimônia e competição,
com pelo menos 250 metros de
cabeamento e cabeamento de energia. O
Painel deve possuir estrutura adequada de
segurança podendo ou não ser em box
truss para suspensão acima do piso. Com
operador capacitado para operar o
equipamento
Locação de TVs LED 20", Full HD, com
entradas vídeo componente, USB, VGA,
HDMI, RGB, áudio PC, entradas e saídas AV
Tripé para posicionamento da câmera de
photofinish na linha de chegada com 3
metros de altura
Aparelhos de telefone celular com linha
pré-paga
Caixa Plástica transparente com tampa, no
tamanho de 10 litros
Bicicletário de chão a ser disponibilizado
nos boxes; dimensão máxima 4,0m x 1,0m
Bandeja para premiação, quadrada, toda
revestida em veludo azul marinho, nas
medidas de 35x25cm. Modelo referência
de apresentação de joias
Espelho de pé (com ou sem moldura) de
1,50m X 0,60m para exames antidoping
Buquê de flores naturais, para premiação
aos atletas de pódio, composto por flores:
Gérbera ou Tulipa ou Rosa com ramos
envolto com papel e fita brilhante de cetim
Protetor de cabos com rampa 5 canaletas
(900mm x 500mm)
Grade de Isolamento baixa em aço
galvanizado, medindo 1,20m altura x 2,00m
comprimento - para delimitação de espaços
e Boxes e armazém - a montagem deve

1

4

1

4

3

4

10

7

5

7

10

6

3

4

3

4

200

1

10

7

300

7

3.5.8
3.5.9

3.5.10
3.5.11

3.5.12

3.5.13

3.5.14

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

estar finalizada um dia antes do evento
Cadeira Bistrô em Polipropileno virgem,
Cadeiras
medidas 42,50cm x 86cm, sem braços, para 300
carga de ate 140 quilos
Mesa Multiuso em Polipropileno virgem
Mesas
70
com tamanho de 1,83x0,76x0,74
Mesa pranchão com tampo de madeira
10
rígida de 180cm x 60 cm
Fita Métrica
Fita métrica com medida de 5 metros
1
Gelo - Pacote de 10 Kg de gelo escama ou
cubo. Duas entregas diárias, metade início
Gelo
20
da manhã e metade às 13:00 horas horário passível de alterações
Frigobar/refrigerador com pelo menos 80L
de capacidade, porta única, para
Frigobar/Refrigerador
2
armazenamento de amostras de exames
antidoping
Dispenser de materiais perfurocortantes –
Dispenser material Tipo Descarpak – Lixeira/contêiner de
10
perfurocortante
Papelão com capacidade para 10L. Para o
Controle de Doping e Saúde
Pacote de papel toalha simples com 3
dobras 22x23cm branco com 2.400
Papel Toalha
3
unidades a ser utilizado pela área Médica,
Classificação e Antidoping
Lixeira comum com tampa vai-e-vem de 10
Lixeiras
15
litros
Lixeira comum com tampa vai-e-vem de 50
10
litros
Alfinetes de segurança 22mm (uma
Alfinetes
polegada) para fixação dos números de 3000
costas dos competidores
Almofadas de espuma, recobertos por
Almofadas
material impermeável na cor azul marinho, 50
nas dimensões de 15 cm x 15cm x 40 cm
Estrutura para Backdrop em Box Truss Q15
de alumínio no tamanho de referente a
lona de 150 cm x 120 cm, com serviços de
Painel Imprensa
1
instalação da estrutura e da lona, com base
de 50 cm para painel de imprensa próximo
ao pódio de premiação
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7
4
7
7
6

4

1

1

7
7
1

7

7

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

3.6.10

3.6.11

Estrutura para Backdrop em Box Truss Q15
de alumínio no tamanho de referente a
Painel Coletiva de lona de 350 cm x 150 cm, com serviços de
imprensa
instalação da estrutura e da lona com base
de 50 cm para painel de coletiva de situado
na sala de reunião de gerentes de equipe
Estrutura para Backdrop em Box Truss Q15
de alumínio no tamanho de referente a
lona de 400 cm x 150 cm, com serviços de
Painel espera largada
instalação da estrutura e da lona, com
base, para painel de espera da largada,
próximo à pista
Estrutura para Backdrop em Box Truss Q15
de alumínio no tamanho de referente a
Painel espera
lona de 560 cm x 150 cm, com serviços de
premiação
instalação da estrutura e da lona, com
base, para painel de espera da premiação
Estrutura para Backdrop em Box Truss Q15
de alumínio no tamanho de refente a lona
Painel pódio
de 560 cm x 400 cm, com serviços de
premiação
instalação da estrutura e da lona, com
base, para painel de pódio de premiação
Plataforma/palco para premiação (6,00
metros de comprimento x 4,00 metros de
Plataforma
largura, a altura deve ser 40 cm abaixo do
premiação
nível do chão, com rampa lateral de acesso.
Toda a plataforma, rampa
deve ser
recoberto por carpete tipo forro preto
Plataforma/palco
para
arbitragem/comissários 8,00 metros de
comprimento x 4,00 metros de largura, a
Plataforma
altura deve ser 75 cm, com rampa de 05
arbitragem
metros comprimento x 2,00 de largura e
escada. Toda a plataforma, rampa e escada
deve ser recoberto por carpete tipo forro
preto
Estrutura para Backdrop em Box Truss Q15
de alumínio no tamanho de referente a
lona de 200 cm x 150 cm, com serviços de
Painel resultados
instalação da estrutura e da lona, estrutura
com base, para painel de publicação de
resultados na pista
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1

7

2

7

1

7

1

7

1

7

1

7

1

7

3.6.12

Escaninhos

3.6.13

Pranchetas

3.6.14

Cavalete Papel

3.6.15

Quadro branco

3.6.16

Caixas papelão

3.6.17

Papel

3.6.18

Biombo

3.6.19

Pulseira acesso

3.6.20

Credenciais

3.6.21

Fita

3.7.1

Brigadista
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Escaninhos para Resultados, de madeira ou
plástico ou papelão, sem porta, com no
mínimo 20 lacunas
Prancheta MDF - Ofício A4 - Metal Clip
Cavalete Papel estilo Flipchart, com 50
folhas 90x60 cm. Fechamento tipo escada.
Cavalete altura 1,80m
Quadro branco com moldura de alumínio,
nas dimensões de 40 x 30cm, com 01
apagador e 3 canetas de cores variadas
Caixas de papelão de transporte reforçada
50cm x 38cm x 61cm

3

5

30

7

1

7

3

7

10

1

25
Resmas com 500 folhas brancas A4
Biombo sanfonado, dimensões mínimas de
1,80m (altura), 1,50m (largura) em material
2
de fácil limpeza para área médica
Pulseira de Lacre adesivo em papel
sintético, à prova d'água e de rasgo em 4
4000
cores diferentes ( seguindo as artes que
serão encaminhadas)
Crachá em papel couchê, 180g, tamanho
10cm x 14cm; cor 4x4 com impressão 300
colorida frente – arte a ser enviada
Porta crachá ou bolsa em PVC cristal 11cm
x 15cm com solda e acabamento, face 300
superior aberta
Fita especial dupla face 85cm x 2,5 cm
acetinada sublimada em policromia frente
e verso com acabamento com costura
300
sobreposta (arte a ser encaminhada), com
2 mosquetões nas terminações para
prender a credencial
Brigadista
possuindo
atribuições
e
conhecimentos
na
área,
mediante
apresentação de certificados e/ou carteira
profissional de brigadista. Os mesmo
deverão portar materiais mínimos para
4
primeiros socorros como prancha e colar
cervical. Eles também deverão estar
devidamente uniformizados de acordo com
a função.

1
6

1

1

1

1

4

3.8.1

Limpeza

3.8.2

Cronometragem
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Brigadista
possuindo
atribuições
e
conhecimentos
na
área,
mediante
apresentação de certificados e/ou carteira
profissional de brigadista. Os mesmo
deverão portar materiais mínimos para
primeiros socorros como prancha e colar
cervical. Eles também deverão estar
devidamente uniformizados de acordo com
a função.
Serviço de limpeza que contemple equipe a
serviço no local antes, durante e após a
operação de treinamento e competições,
material necessário (inclusive sacos de lixo
adequados ao tamanho das lixeiras,
sabonete liquido, reposição de papel toalha
e papel higiênico conforme modelos da
Arena) e retirada do lixo para contêiner
contratado pela empresa prestadora de
serviço. A equipe de limpeza deve ser de
pelo menos 5 profissionais durante cada
turno presente
Serviço de Cronometragem Esportiva com
os seguintes itens:
- Calendário eletrônico e resultados para
todos os eventos;
- Final Lynx Color Finish line photofinish;
- Final Lynx Color Perspectiva da linha de
photofinish, 2 câmeras alinhadas em linhas
de busca como tempo de backup para
atividades e regras da Team Sprint;
- BSM Start gates com sistema de
Countdown alfanumérico e buzina;
- Red LED eletrônico contadores de volta
para linha de chegada e linhas de
perseguição com sino;
- Resultados e comunicados com UCI e
logotipo
patrocinado
incorporados
produzido pelo sistema de software TCM
com formato ORIS como UCI World
Campeonatos e jogos olímpicos. Software
do painel de avaliação;
- Telas de comentarista para falante
(publicador público);
- Calendário ao vivo e classificações;

2

2

1

5

1

4

3.9.1

Chaleira

3.9.2

Água

- Publicação de todos os resultados;
- Distribuição de resultados da intranet sem
fio WiFi do estádio para as equipes veja a
lista inicial, os resultados, o tempo real;
- Equipamento de backup;
- Todas as despesas de transporte aéreo;
- Todas as despesas de transporte;
- Três (3) técnicos
Chaleira Elétrica de 1 litro de capacidade
2
127V para sala da Federação Internacional
Água mineral natural sem gás de 300ml;
embalagem primária em garrafas com
tampa em rosca; embalagem secundária
envolto em filme plástico resistente; com
validade mínima de 5 meses na data da
entrega; e suas condições deverão estar de
3600
acordo com a rdc 274/05, rdc 275/05, rdc
259/02, portaria 470/99 (mme) e suas
alterações posteriores; produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados pela ANVISA

7

1

ANEXO III
– FICHA TÉCNICA (PROPOSTA INICIAL) -

NESTA FICHA NÃO PODERA CONTER QUALQUER DADO QUE IDENTIFIQUE
A PARTICIPANTE
A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018.
Prezados Senhores,
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Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados,
conforme especificações do ANEXO I que integra o instrumento convocatório da licitação
em epígrafe.
1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1. A PROPONENTE declara conhecer e aceitar os termos do instrumento convocatório
que rege a presente licitação, e atender às exigências de habilitação previstas no edital.
1.2. A PROPONENTE declara que não está suspenso o seu direito de licitar e contratar
com CBC ou com a Administração Pública, nem foi por ela declarada inidônea.
2. PLANILHA DE PREÇOS
ITEM

QTD

EVENTO

01

01

CAMPEONATO MUNDIAL DE
PARACICLISMO DE PISTA

VALOR UNT.

VALOR TOTAL

VALOR GLOBAL

(A SER CADASTRADO COMO LANCE INICIAL NO PREGÃO).

ANEXO IV
– CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO (PROPOSTA ESCRITA)A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018.
Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados,
conforme especificações do ANEXO I que integra o instrumento convocatório da licitação
em epígrafe.
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1. IDENTIFICAÇÃO DA PARTICIPANTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:
DADOS BANCÁRIOS (banco/agência e conta):
2. CONDIÇÕES GERAIS
2.1. A PROPONENTE declara conhecer e aceitar os termos do instrumento convocatório
que rege a presente licitação, e atender às exigências de habilitação previstas no edital.
2.2. A PROPONENTE declara que não está suspenso o seu direito de licitar e contratar
com a Administração Pública ou com a CBC, nem foi por ela declarada inidônea.
3. A EMPRESA DEVERÁ, NESTA FASE, APRESENTAR A PLANILHA DETALHADA DE
TODOS OS EVENTOS, COM PREÇO UNITÁRIO E TOTAL DE CADA ITEM.
_________, ___ de ____________ de 2018.
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

ANEXO V
– MODELO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO OUTORGANTE: (QUALIFICAÇÃO)
OUTORGADA: CORRETORA (QUALIFICAÇÃO)
PODERES: Pelo presente instrumento de mandato a Outorgante confere à Outorgada
plenos poderes para atuar nas licitações da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO,
realizadas por meio do Sistema Eletrônico Unificado de Pregões – SEUP da Bolsa
Brasileira de Mercadorias, podendo praticar todos os atos negociais compatíveis à
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participação no processo licitatório, tais quais: assinar propostas de preços, declarações,
apresentar e retirar documentos, impugnar termos, interpor recursos, solicitar e prestar
declarações e esclarecimentos, assinar atas e demais documentos, pagar taxas, formular
lances ou desistir destes, requerer desistência ou retificação de preços iniciais ou
quaisquer outras condições oferecidas, emitir e firmar o fechamento da operação, bem
como todos os demais atos em direito permitidos para o bom e fiel cumprimento do
presente mandato, não podendo este ser substabelecido no todo ou em parte. O
Outorgante arcará, nos termos dos artigos 1.309 e seguintes do Código Civil, por todas
as obrigações contraídas por força dos poderes aqui conferidos, respondendo diretamente
pelas sanções previstas pela inexecução contratual, ilegalidade na documentação de
qualificação ou danos causados a Contratante ou a terceiros e pelo ressarcimento das
perdas e prejuízos sofridos pela Outorgada no cumprimento deste mandato.
__________, ___ de ____________ de 2018.

________________________________________
Assinatura com firma reconhecida

ANEXO VI
– MODELO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA CF ART. 7º, INCISO
XXXIII -

(NOME
DA
EMPRESA
PARTICIPANTE)
_________________________________________,
CNPJ nº _____________, sediada (endereço completo__________declara, sob as penas
da lei, que não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em
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qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos),
em atendimento ao previsto na Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº
4.358/02 e de acordo com a previsão da Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso
XXXIII.
__________, ___ de ____________ de 2018.

_______________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(NOME DA EMPRESA) ______________________________________, CNPJ nº
__________________________________________, sediada (endereço completo)
_______________________________________________________________________
__
___________________________________________________________, declara, sob
as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos e extintivos que
prejudiquem a sua habilitação no presente processo aquisitório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

__________, ___ de ____________ de 2018.

_______________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VIII
– MODELO DE DECLARAÇÃO -

(NOME DA EMPRESA) ______________________________________, CNPJ nº
__________________________________________, sediada (endereço completo)
_______________________________________________________________________
__
___________________________________________________________, declara, sob
as penas da lei, que não possui sócios ou funcionários com vínculo empregatício com a
Confederação Brasileira de Ciclismo ou com as Entidades de Administração do Desporto.

__________, ___ de ____________ de 2018.

_______________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IX
– MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO -

(NOME DA EMPRESA) ______________________________________, CNPJ nº
__________________________________________, sediada (endereço completo)
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________,
que
tem
pleno conhecimento do objeto a ser contratado, bem como, as condições e
peculiaridades inerentes a sua execução, independentemente de terem participada da
visita técnica.
__________, ___ de ____________ de 2018.

_______________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO X
– MINUTA DE CONTRATO -

Contrato de prestação de serviços de
organização
de
eventos
esportivos
e
correlatos
que
entre
si
celebram
a
Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC e
a empresa ______________.

Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma de direito, de um lado a
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO (CBC), associação civil de natureza
desportiva, sem fins econômicos, com sede na Avenida Maringa 627 sala 501, jardim
Vitoria, Londrina – PR CEP 86060-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 51.936.706/0001-09,
no uso de suas atribuições legais, neste ato representado na forma de seu Estatuto,
doravante
denominado
simplesmente
CONTRATANTE,
e,
de
outro
lado,
______________________, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n°______________, com
sede na ______________________, neste ato representada na forma de seu contrato social
por ____________________, doravante denominada CONTRATADA, considerando que
esta última sagrou-se vencedora do Processo Seletivo nº ____, têm entre si ajustada a
prestação de serviços de forcencimento de indumentarias esportivas, mediante as cláusulas
e condições seguintes que mutuamente aceitam, outorgam e estipulam:

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de organização de evento esportivo a ser
realizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), sob demanda, em todo
território nacional, abrangendo planejamento operacional, organização, execução,
acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico,conforme as
especificações constantes do Termo de Convocação nº 001/2018 e seus anexos.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Vinculam‐se ao presente Contrato o Termo de Convocação
n° 001/2018 e seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA, os quais são partes
integrantes deste instrumento, independentemente de sua transcrição.
DO VALOR CONTRATUAL
CLÁUSULA SEGUNDA. Pela execução dos serviços objeto deste contrato
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ __________ (_____).
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a

DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
CLÁUSULA TERCEIRA. O valor contratual constante da proposta da CONTRATADA
poderá ser reajustado de acordo com a variação do valor do IGP-M ou qualquer outro
índice oficial que venha a lhe substituir, observado o interregno mínimo de 01 (um) ano
da data da apresentação da proposta, e mediante pedido da CONTRATADA. Para tanto, a
mesma deverá apresentar planilha demonstrativa da variação ocorrida no período, na
qual deverão constar o valor inicial da remuneração contida na proposta e o novo valor
postulado.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. O valor do reajuste previsto nesta Cláusula será aplicado a
partir da data da solicitação da CONTRATADA, e deverá ser incluído na Nota Fiscal/Fatura
subsequente ao do mês da sua aprovação pelo CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A concessão de reajuste será deferida por ato da autoridade
competente devidamente motivado, cabendo ao CONTRATANTE verificar se os novos
preços a serem contratados não estão superiores aos praticados por outras empresas
que disponibilizam idênticos serviços, devendo as partes, se for o caso, rever os preços
para adequá-los às condições existentes no início do contrato firmado.
DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
CLÁUSULA QUARTA. O presente contrato vigorará por 6 (seis) meses a partir da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, no interesse do CONTRATANTE e aceitação
da CONTRATADA, por iguais e sucessivos períodos, mediante a celebração de termo
aditivo, limitado o somatório do tempo das prorrogações ao máximo de 60 (sessenta
meses), contados da data da celebração do contrato.
DO PAGAMENTO
CLÁUSULA QUINTA. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária ou
qualquer outro meio idôneo adotado pela CBC, não sendo aceito o pagamento por meio
de boleto bancário, mediante a apresentação de nota fiscal dos serviços devidamente
atestada pelo responsável pelo recebimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar
do 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.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. O CNPJ da documentação fiscal deverá ser o mesmo da
proposta de preço apresentada no respectivo processo de aquisição, sob pena de
rescisão contratual.
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA. No caso de constatação de erros ou irregularidades no
documento fiscal comprobatório o prazo de pagamento será interrompido e reiniciará
somente após a apresentação de nova documentação, devidamente corrigida.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. Previamente ao pagamento, o CONTRATANTE poderá
realizar consulta aos órgãos competentes para ratificar a situação de regularidade da
CONTRATADA relativamente às condições de habilitação exigidas neste Termo de
Convocação.
SUBCLÁUSULA QUARTA. Dos pagamentos devidos à CONTRATADA o CONTRATANTE
poderá reter ou deduzir:
a) Os valores correspondentes às multas porventura aplicadas;
b) Os valores correspondentes aos eventuais danos causados a CBC por prepostos
da CONTRATADA;
c) Quaisquer outros débitos da CONTRATADA para com o CONTRATANTE,
independentemente de origem ou natureza;
d) Os tributos ou outros encargos fiscais previstos em Lei ou qualquer outro
instrumento legal, e que por força destes o CONTRATANTE deva fazer a
retenção.
SUBCLÁUSULA QUINTA. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver
pendência de liquidação de obrigação financeira ou contratual em virtude de penalidade
aplicada.
SUBCLÁUSULA SEXTA. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto e desde que solicitado
pela mesma, fica convencionado que a compensação financeira devida pelo
CONTRATANTE será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438
365
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
SUBCLÁUSULA SÉTIMA. A compensação financeira prevista na SUBCLÁUSULA SEXTA
será incluída na Nota Fiscal/Fatura seguinte ao da ocorrência.
DAS OBRIGAÇÕES
CLÁUSULA SEXTA. Sem exclusão das demais responsabilidades previstas no edital e
seus anexos, também são obrigações da CONTRATADA:
I - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente;
II - Designar por escrito, preposto (s) que tenham poderes para resolução de possíveis
ocorrências durante a execução deste contrato;
III - Comunicar ao fiscal do contrato, toda vez que ocorrer afastamento ou qualquer
irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer elemento da equipe que esteja
prestando serviços;
IV - Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança
e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas da CONTRATANTE;
V - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus empregados acidentados ou com mal súbito;
VI - Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada;
VII - Responsabilizar-se pelos danos diretos causados à CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, excluindo danos indiretos e
lucros cessantes, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da
CONTRATANTE em seu acompanhamento;
VIII - A CONTRATADA, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, deve
proceder às anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nos
serviços, assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas de eventuais
demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre pleitos trabalhistas
e/ou previdenciários propostos por empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a
CONTRATADA;
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IX - Não transferir, total ou parcialmente, a execução do objeto, sem prévio e expresso
consentimento e autorização da CONTRATANTE;
X - A responsabilidade pela qualidade dos serviços é da CONTRATADA, devendo a mesma
promover readequações sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecução do objeto;
XI - A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis
da empresa, referentes ao objeto contratado, para os funcionários da CBC, bem como
dos órgãos de controle interno e externo.
CLÁUSULA SÉTIMA. São obrigações da CONTRATANTE:
I - Prestar todas as informações possíveis à CONTRATADA para execução dos serviços;
II - Efetuar pagamentos devidos à CONTRATADA;
III - Comunicar, imediatamente, por escrito, à CONTRATADA qualquer irregularidade
observada no decorrer da execução do serviço;
IV - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
V - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
VI - Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços
aprovadas.
DA RESCISÃO
CLÁUSULA OITAVA. A inexecução total ou parcial deste Contrato poderá ensejar a sua
rescisão, com as consequências previstas na Cláusula Décima Primeira.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I.
II.

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
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III.

A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados;

IV.

O atraso injustificado no início do serviço;

V.

A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

VI.

A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no Termo de Convocação e no contrato;

VII.

O desatendimento das determinações regulares do Gestor do Contrato, assim como
as de seus superiores;

VIII.
IX.

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

X.

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;

XI.

A supressão, por parte do CONTRATANTE, de obras, serviços ou compras,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite de 25% (vinte e
cinco por cento);

XII.

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XIII.

A reincidência no descumprimento do Acordo de Níveis de Serviço, quando previsto
no edital e seus anexos;

XIV.

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

§1º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§2º. É permitido ao CONTRATANTE, no caso de concordata do contratado, manter o
contrato, desde que demonstrado, justificadamente, que não haverá qualquer prejuízo
para a execução do seu objeto.
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A rescisão do contrato poderá ser:
I.

Determinada por ato unilateral e por escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XI e XIV do artigo anterior;

II.

Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de aquisição,
desde que haja conveniência para o CONTRATAANTE;

III.

Judicial, nos termos da legislação.

§ 1º. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de prévia e
fundamentada justificativa pela Superintendência de Administração, Finanças e
Contabilidade, e mediante autorização escrita do Presidente do CONTRATANTE.
$2º. Caso a
rescisão ocorra com base no inciso I da SUBCLÁUSULA
PRIMEIRA, será devolvida a CONTRANTE a garantia oferecida para execução do serviço,
não gerando prejuízo ou ônus para ambas as partes.
§ 3o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XI a XIII da
SUBCLÁUSULA Primeira, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
i.
Devolução de garantia;
ii.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da
rescisão;
iii.
Pagamento do custo da desmobilização.
§ 3º.
Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o
cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. Garantidas a ampla defesa e o contraditório, a rescisão do
contrato pode acarretar as seguintes consequências, sem prejuízo das demais sanções
previstas no Regulamento do CONTRATANTE:
I.

Execução da garantia contratual, para ressarcimento ao CONTRATANTE, e dos
valores das multas e indenizações a ele porventura devido;

II.

Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados
ao CONTRATANTE.

DA FISCALIZAÇÃO
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CLÁUSULA NONA. A fiscalização do contrato será exercida pelo Sr. Edilson Alves Rocha,
Gerente do Evento, ou, em caso de ausência, ao funcionário que o esteja substituindo, a
quem caberá dirimir as dúvidas porventura surgidas no curso da execução dos serviços,
bem como adotar as medidas que se fizerem necessárias para o seu bom e fiel
cumprimento.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A fiscalização de que trata esta CLÁUSULA não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, não implica em
co-responsabilidade do CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou
em parte os serviços prestados, se considerados em desacordo com Termo de
Convocação ou a proposta da CONTRATADA.
DAS ALTERAÇÕES
CLÁUSULA DÉCIMA. O presente contrato poderá ser alterado, no interesse do
CONTRATANTE, por acordo entre as partes, mediante termo aditivo, e com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I.

Unilateralmente, pelo CONTRATANTE:
a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, no limite permitido.

II.

Por acordo das partes:
a) Quando conveniente à substituição da garantia de execução;
b) Quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra
ou serviço;
d) Para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição do CONTRATANTE para a justa
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remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis,
ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Nenhum acréscimo poderá exceder o limite até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, permitida a supressão além
deste limite resultante de acordo celebrado entre os Contratantes.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data
da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. A alteração contratual, devidamente motivada, será lançada
no respectivo processo de aquisição ou contratação direta, mediante a celebração do
aditamento.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Pela inadimplência das obrigações contratuais, a
CONTRATADA se sujeitará às seguintes sanções, sendo-lhe assegurados o contraditório e
a ampla defesa:
I.

Advertência, para os casos de infração de menor potencial, e desde que não haja
prejuízo para o CONTRATANTE;

II.

Multa, administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedente a
20% (vinte pro cento) do valor do contrato;

III.

Suspensão do direito de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de 2 (dois)
anos.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. As sanções previstas nos incisos II e III desta cláusula
poderão ser cumuladas com a do inciso I.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. O valor da multa aplicada poderá ser compensado com
crédito em favor da CONTRATADA, ou cobrado judicialmente.
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA. Se a multa for de valor superior aos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE à Contratada responderá pela sua diferença,
podendo a mesma, quando for o caso, ser cobrada judicialmente.
SUBCLÁUSULA QUARTA. As penalidades serão registradas no Registro Cadastral do
CONTRATANTE, e no caso de suspensão do direito de contratar, a CONTRATADA deverá
ser excluída do cadastro por igual período.

DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica eleito o Foro da Sede do CONTRATANTE, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
questões oriundas deste contrato.
E, assim, por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente instrumento em 2
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para
que produza os seus efeitos jurídicos e legais.
Londrina, ____ de ________________ de 2018.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-

2-

CPF nº:

CPF nº:
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