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CT 01/2013 

Edital  
 

Na modalidade de Convite – CT 01/2013, conforme Procedimento de 
Contratações n° COM – 010, de 03/05/06, do Manual de Gestão de 
Compras do COB – Gerência Geral Administrativa/Financeira 

 

Ref.: CT – Prestação de Serviços de lavagem da 
rouparia do Centro de Desenvolvimento de Voleibol - 
CDV em Saquarema, RJ, incluindo coleta e entrega, 
conforme termo de referência, anexo I. 

Data:      20/03/2013 
Hora:          15:00 horas 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1 - A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL - CBV, situada nesta Cidade, através 
da Comissão de Licitação desta entidade, torna público para conhecimento dos interessados, 
que realizará, na Avenida das Américas, 700, bloco 07, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 
LICITAÇÃO sob a modalidade de CONVITE - CT, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, para 

SERVIÇOS DE LAVAGEM DA ROUPARIA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
DE VOLEIBOL - CDV EM SAQUAREMA, RJ, INCLUINDO COLETA E ENTREGA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, cujo recebimento das propostas 
ocorrerá até o dia 19/03/2013, às 15:00 horas, no endereço supracitado, de acordo com 
autorização da Comissão de Licitação da CBV, exarada neste edital. 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO:   CONVITE 

OBJETO DA LICITAÇÃO:   Serviços de lavagem da rouparia do Centro 
de Desenvolvimento de Voleibol - CDV em 
Saquarema, RJ, incluindo coleta e entrega, 
conforme termo de referência, anexo I. 

LOCAL DOS SERVIÇOS        AV. SALGADO FILHO, 7.000, BARRA NOVA, 
SAQUAREMA, RJ. 

VALIDADE DA PROPOSTA:   30 (TRINTA) DIAS 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:    MENOR PREÇO UNITÁRIO.  

DIVULGAÇÃO DA VENCEDORA:   27/03/2013 

LOCAL DE DIVULGAÇÃO:    SITE DA CBV  

 

 OS INTERESSADOS DEVERÃO ENVIAR AS PROPOSTAS COMERCIAIS PARA A AV. DAS 
AMÉRICAS, 700, BL. 07, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, ATÉ O DIA 
19/03/2013: 

 O EDITAL COMPLETO PODERÁ SER OBTIDO NO ENDEREÇO ACIMA. 
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1.1 – O Edital completo poderá ser obtido na Avenida das Américas, 700, bloco 07, Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro, no horário de 10:00 às 16:00 horas, de 2ª a 6ª feira. 

 

1.2 – O CONVITE e a adjudicação dela decorrente regem-se pelas normas de contratações 

do COB, especialmente a de n° COM-010 de 03/05/2006, bem como pelas disposições 

contidas neste Edital. 
 

1.3 – O objeto do presente Convite deverá ser realizado na AVENIDA MINISTRO SALGADO 

FILHO, 7.000, BARRA NOVA, SAQUAREMA, RJ. 
 

1.4 – Maiores informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação deste Edital 

poderão ser obtidas e dirimidas na CBV na Avenida das Américas, 700, bloco 07, Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro, no horário de 10:00 às 16:00, de 2ª a 6ª feira, ou através do telefone 

(0xx21) 2114-7262, até 03 (três) dias antes da data do Convite. 

 

 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
2.1 - A presente licitação tem por objeto a prestação dos serviços de lavagem de toda a 
rouparia do Centro de Desenvolvimento de Voleibol - CDV em Saquarema, RJ, incluindo 
coleta e entrega, conforme termo de referência, anexo I. 

 

3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ESTIMADO 

 

3.1 - Os recursos orçamentários necessários à realização do objeto de que trata o CONVITE 

são oriundos do inciso VI, do Art. 56 da Lei 9.615/98, conforme redação dada pela Lei n° 

10.264/01, e serão repassados pelo COB à CBV. 

 
3.2 – O valor unitário estimado para o Convite é de R$ 3,94 (três reais e noventa e quatro 
centavos) para o Kg de rouparia plana e R$ 15,84 (quinze reais e oitenta e quatro centavos) 
para cada unidade de edredons. 

 
 

4. TIPO DE LICITAÇÃO 
 

4.1 - O presente CONVITE é do tipo menor preço unitário. 

 

 

5. PRAZOS E EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO 

 

5.1 - Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os 

prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente normal. 

 

5.2 – A licitante vencedora terá prazo imediato após a assinatura do contrato para 

consecução do objetivo deste Convite. 

 

5.3 - As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 30 (trinta) dias, 

contados da data de sua entrega. 
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6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 – Poderão participar da presente licitação, quaisquer empresas interessadas, que 

possuam os seguintes documentos e os apresente na ocasião da homologação para arquivo 

e cadastro na CBV. 

 

a) CNPJ; 

b) Cartão de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do município ou do Estado da sede 
da Licitante; 

c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no 
órgão competente. 

 

7. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1 – A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada de forma clara, em papel timbrado 

da empresa, assinada por seu representante, contendo os dados de quem assina, carimbo 

com endereço e CNPJ da empresa, contemplando o objeto do presente CT em conformidade 

com este edital, com valor estimado no item 3 acima. 

 

 

8. FORMA DE PAGAMENTO 

 

8.1 – O pagamento referente ao objeto da presente licitação será efetuado mensalmente após 

a atestação da fatura pelo setor competente da Confederação Brasileira de Voleibol. 

 

9. PROCEDIMENTO NO JULGAMENTO 

 

9.1 – As licitantes se farão representar nas sessões por 1(um) procurador, pessoa 

credenciada, o próprio sócio ou outro membro da sociedade. 

 

9.2 – O presente CONVITE será processado e julgado conforme critério estabelecido pela 

CBV. 

. 

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

10.1 – Será considerada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, respeitado 

o valor estimado.  

 

10.2 – No caso de empate entre as propostas, a indicação da vencedora será feita a critério 

da CBV. 
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11. HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 – A licitante vencedora deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) CNPJ; 

b) Cartão de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do município ou do Estado da sede 
da Licitante; 

c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no 
órgão competente. 

 

 

 

12 - FORO 

 

12.1 - A Cidade do Rio de Janeiro é o foro competente para dirimir quaisquer dúvidas, 

questões ou demandas relativas a este CONVITE e à adjudicação dela decorrente. 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 - As informações e esclarecimentos quanto as dúvidas de interpretação deste Edital 

poderão ser feitas por telefone ou pessoalmente, em até 05 (cinco) dias antes da data da 

Licitação, na Avenida das Américas, 700, bloco 07, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. 

 

13.2 - O Convite a que se refere este Edital poderá ser adiado ou revogado por razões de 

interesse da CBV, ou anulado a critério da mesma. 

 

 

Rio de Janeiro, 04 março de 2013. 

 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 

 

 

Autorização de membros da Comissão de Especial de Licitação CBV: 

 

 

 

 

Elayne Silveira Garcia dos Santos     Carlos Manuel Duarte Abreu 
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Data: 04/03/2013 
 

CARTA CONVITE 
 

CONVITE CT 01/2013 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

O serviço, objeto da presente licitação, consiste na prestação de Serviços de lavagem 

da rouparia do Centro de Desenvolvimento de Voleibol - CDV em Saquarema, RJ. 

 

O serviço deverá incluir coleta e entrega. 

 

A rouparia a ser lavada será roupa de cama, incluindo edredons, e roupa de banho 

(rouparia leve e pesada). 

 

A empresa deverá retirar, diariamente do CDV, a rouparia a ser lavada e deverá 

devolvé-las em no máximo 48h (quarenta e oito horas), contados a partir da coleta. 

 

A rouparia deverá ser lavada em maquinário apropriado e com produtos químicos de 

alta qualidade, que proporcionem maior qualidade e durabilidade dos enxovais. 

 

 

 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 

FIM 

 


