
 

 

 

EDITAL DE CARTA-CONVITE Nº 02/2016 – CBV 

 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL – CBV, entidade privada sem fins 

lucrativos de caráter desportivo, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 

34.046.722/0001-07, com sede na Avenida Ministro Salgado Filho, 7000, Barra Nova, 

Saquarema/RJ, CEP 28990-000, com fundamento na Lei no 8.666/93 e suas alterações 

posteriores e, ainda, pela Instrução Normativa nº 01 de 12 de maio de 2014 do Comitê 

Olímpico Brasileiro – COB, pelo Manual de Compras e Contratações do COB – COM 010 

e, mediante as condições estabelecidas neste Edital, convida essa empresa para participar 

da licitação na modalidade CONVITE Nº 02/2016 - CBV, do tipo melhor preço e técnica, 

sob regime de empreitada por preço global, adjudicação pelo melhor preço e técnica, na 

forma do item 7.1, referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2016, nos termos 

do art. 45, § 1º I, c/c art. 10, II, “a”, da Lei de Licitações e Contratos supracitada, que será 

processada e julgada pela Comissão Especial de Licitação desta entidade, designada pelo 

Presidente da entidade, com abertura marcada para o dia 29 de AGOSTO DE 2016 às 

10:00h, sem prorrogação de horário, no auditório da filial CBV, situada na Avenida Salvador 

Allende 6.555, Pavilhão 1 – Riocentro, entrada portão B, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada em Construção Civil para prestar Serviços de 

CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO 

VOLEIBOL – CDV EM SAQUAREMA/RJ, conforme instruções constantes no Projeto 

Básico do Anexo I deste Convite. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados do ramo pertinente, além dos 

convidados cadastrados ou não no sistema de compras interno, desde que manifeste seu 

interesse em até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

2.2. Estão impedidas de participar do presente Convite: 

 



 

 

2.2.1. Empresas declaradas inidôneas ou que estejam impedidas de licitar, contratar, 

transacionar com a Administração Pública, em todas suas esferas. 

2.2.2. Empresas que tenham tido decretada a falência ou concordata, ainda que 

preventivamente. 

2.2.3. Empresas cujas propostas que tenham enviado via fax, e-mail ou outro meio que 

descaracterize o sigilo do Convite. 

2.2.4. Empresas que não satisfaçam as condições expressas no presente Edital e seus 

anexos, ou não apresentem prova de atendimento à legislação que rege as licitações, 

especificamente quanto ao Convite. 

2.2.5. Empresas que não estejam constituídas no Brasil e não se encontram regularizadas 

de acordo com a legislação brasileira. 

2.2.6. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra 

ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

2.2.6.1. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 

2.2.6.2. Empresa isoladamente responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 

técnico ou subcontratado. 

2.2.6.3. Servidor ou dirigente da entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

3. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

3.1. Deverá o licitante, em envelope distinto da proposta financeira, apresentar as seguintes 

documentações: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicilio ou sede 

empresa licitante (Certidões da Dívida Ativa e Corrente); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Previdência Social (Tributos e 

Dívida Ativa); 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos e Dívida Ativa); 

d) Prova de regularidade para com o FGTS; 

e) Contrato Social ou Certidão Simplificada da Junta Comercial; 

f) Certidão de regularidade da inscrição do responsável técnico perante o CREA, no atual 

exercício; 



 

 

g) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, de que não emprega menores e de que 

conhece e atende aos termos do Edital, conforme modelo constante no Anexo II. 

h) Prova que a empresa possui, em seu quadro permanente, profissional de nível superior, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de 

complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, 

devidamente atestado pelo CREA, da seguinte forma: 

h.1) a prova da empresa possuir no quadro permanente, profissional de nível superior, será 

feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato 

social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS); 

h.1.1) também será admitido como comprovação do vínculo de que trata o subitem anterior, 

a apresentação de contrato de prestação de serviço; 

h.2) a prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica, será feita 

mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou de 

direito privado e certidão de acervo fornecido pelo CREA. 

i) A licitante deverá comprovar sua experiência na execução em obras similares, através de 

atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, 

devidamente certificado pelo CREA, relativamente às parcelas de maior relevância do 

orçamento conforme serviços relacionados abaixo: 

I) Topografia; 

II) Terraplanagem; 

III) Meio Fio/Drenagem; 

IV) Pavimentação; 

V) Recomposição do Terreno e Plantio de Grama; 

VI) Limpeza Geral. 

j) Relação nominal da equipe técnica que será alocada aos serviços, demonstrando o 

vínculo com a empresa e a disponibilidade da equipe que a licitante propõe para executar 

a Metodologia de Trabalho a ser descrita na proposta técnica. 

3.2. Os documentos poderão ser apresentados por cópia autenticada em cartório ou cópia 

simples, neste caso mediante a confrontação com os originais. 

3.2.1. Recomenda-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas em cartório, 

visando à celeridade do procedimento de análise da documentação. 



 

 

3.2.2. Serão aceitas somente cópias legíveis. 

3.2.3. A CEL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

houver dúvida e/ou julgar necessário. 

3.2.4. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 

substituição aos documentos requeridos neste Edital de Convite e seus anexos. 

3.3. Toda documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope 

fechado/lacrado, contendo a seguinte titulação em sua parte externa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.1. A PROPOSTA DE PREÇO deverá obedecer à minuta de carta-proposta (ANEXO III) e 

a todas as condições ditadas no presente Convite, especialmente as seguintes: 

4.1.1. Deverá ser cotada em Real. 

4.1.2. Conter preço unitário em algarismo e por extenso, cobrindo todas as despesas 

referentes à execução do serviço, considerando-se apenas dois (2) dígitos para os 

centavos. 

4.1.3. Conter orçamento discriminativo dos serviços a serem executados, em papel 

timbrado da empresa, conforme planilha de orçamento sintético dos quantitativos fornecida 

pela empresa responsável pela elaboração do Projeto Básico no Anexo I deste Convite. 

4.1.4. Os valores selecionados mais vantajosos para a entidade serão atualizados conforme 

índice de atualização monetária do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção Civil) 

caso ocorra depreciação valorativa injustificada, mas sempre tendo como valor base a 

proposta inicial vencedora ou contratada. 

4.1.5. Na execução dos serviços o licitante vencedor obriga-se a seguir rigorosamente as 

normas e especificações contidas nos anexos do presente Convite. 
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4.1.6. Ao contrato que decorrer da proposta vencedora desta licitação, somente será 

admitido aditivo, seja de valor ou de prazo, mediante justificativa aceita ou apresentada pela 

Gerência de Projeto/CDV, portanto, os licitantes deverão contemplar em suas propostas 

todas as despesas e benefícios necessários à plena execução da obra no prazo e pelo 

valor estabelecidos na proposta. 

4.1.7. A PROPOSTA DE PREÇO deverá ser apresentada separadamente em papel 

timbrado do licitante, em UMA VIA, assinada por Diretor ou representante legal habilitado, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e apresentada em envelope fechado com cola ou 

lacre, contendo o seguinte título em sua parte externa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8. No caso de divergência entre o valor em algarismo e o valor por extenso, será 

considerado como válido, o segundo; 

4.1.9. Prazo de validade das propostas não inferior a 60 (SESSENTA) DIAS; 

4.1.10. O prazo de execução da obra deverá ser de 30 dias no máximo. Sendo a minuta 

contratual com prazo de validade de 06 meses após o vencimento do prazo de execução 

da obra. Essa medida visa evitar necessidades de aditivos de prazo para que se cumpram 

todas as formalidades processuais. 

4.1.11. Apresentarem discriminação dos serviços cotados, contendo a unidade, o preço 

unitário, preço total do item e o valor total da proposta, conforme planilha orçamentária 

sintética constante no Anexo I. 

4.1.12. Apresentar a composição detalhada do LDI (Lucros e Despesas Indiretas) e dos 

respectivos percentuais praticados. 

4.1.13. Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI, nem a planilha de 

custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalista, que oneram  
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pessoalmente o contratado, não podendo ser repassados à Contratante, conforme 

entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 325/2007 – TCU – Plenário). 

4.1.14. Os itens Instalação de Canteiro, Alojamento e Mobilização e Desmobilização, 

visando a maior transparência, devem constar na planilha orçamentária e não no LDI. 

4.1.15. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 

seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe na 

modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar 

evidentes falhas formais, alterações essas que serão avaliadas pela presidência da 

Comissão Especial de Licitação. 

4.1.16. Serão corrigidos automaticamente pela CEL quaisquer erros de soma e/ou 

multiplicação que interfiram no preço global da proposta. 

4.1.17. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal 

da licitante com poderes para esse fim, presente à reunião de abertura dos envelopes 

"Proposta de Preços" e "Proposta Técnica". 

4.1.18. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos 

dados constantes dos documentos apresentados dentro do ENVELOPE Nº 01 

(DOCUMENTAÇÃO). 

4.1.19. Na proposta deverá constar em todas as folhas o nome e assinatura do responsável 

técnico, bem como o número do registro respectivo no CREA, conforme Resolução nº 282, 

de 24/08/1983 do CONFEA/CREA; 

4.2. A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada separadamente em papel timbrado 

do licitante, em UMA VIA, assinada por Diretor ou representante legal habilitado, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, e apresentada em envelope fechado com cola ou lacre, 

contendo o seguinte título em sua parte externa: 
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4.2.1. A proposta em questão deverá atender as condições contidas neste Edital e sua 

elaboração deverá apresentar a seguinte disposição: 

a) Índice 

b) Apresentação: 

Será nominada a Empresa licitante, informando o objeto da proposta e o nº do Edital. 

c) Histórico da Empresa: 

• Histórico da empresa e/ou Currículo do Responsável Legal; 

• Capacitação e a experiência da empresa e/ou do Responsável Legal; 

• Tempo de existência ou tempo de atuação no mercado; 

d) Metodologia de Trabalho: 

O licitante deverá expor de forma sucinta a sua Metodologia de Trabalho, considerando o 

objeto do Edital, os dados existentes e o conhecimento do problema, limitado a até 20 

páginas de textos e quadros. (folha A4, fonte arial, corpo 12, espaçamento 1,5 linhas).   

• Planejamento de mobilização e desmobilização da obra (cronograma, prazos, 

otimização de recursos e tempo); 

• Logística (Organização, tecnologias e os recursos materiais utilizados nos 

trabalhos/serviços); 

• Garantia dos serviços/prazo de garantia apresentado; 

• Qualificação das equipes técnicas (grau de instrução/experiência comprovada, etc). 

• Diferencial da empresa. 

 

5. DA REPRESENTAÇÃO LEGAL E CREDENCIAMENTO 

5.1. Cada licitante poderá participar do presente Convite através de representante legal, 

com poderes para intervir em todas as fases do procedimento licitatório e a responder, para 

todos os atos e efeitos previstos neste instrumento, por sua representada. 

5.2. O credenciamento do representante legal será feito quando da entrega dos envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO”, “PROPOSTA DE PREÇO” e “PROPOSTA TÉCNICA”, mediante a 

apresentação pelo representante, junto à CEL, das cópias dos documentos abaixo, 

devidamente autenticadas: 

a) Cédula de identidade; 

 

 



 

 

b) Documento que comprove a capacidade de representação, no caso do representante ser 

sócio-gerente ou diretor da licitante, ou procuração que comprove a outorga de poderes, na 

forma da lei; 

5.3. O representante legal poderá ser substituído por outro devidamente credenciado, não 

sendo admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

 

6. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

6.1. No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos licitantes e demais 

pessoas que queiram assistir ao ato, a CEL receberá os Envelopes nº 01, nº 02 e nº 03, 

devidamente fechados, os quais deverão indicar o número do Convite e seu conteúdo 

(DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA DE PREÇO OU PROPOSTA TÉCNICA). 

6.2. Primeiramente, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação 

que serão verificados e rubricados pela CEL e licitantes presentes. 

6.3. A CEL manterá em seu poder as propostas de preços e técnicas dos participantes 

inabilitados, com os envelopes devidamente rubricados e lacrados, até o término do período 

recursal, de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei no 8.666/93. 

6.4. Não havendo licitante inabilitado, ou se todos os inabilitados manifestarem, 

expressamente, desinteresse em interpor recursos, ou após o julgamento dos recursos 

interpostos, será procedida a abertura e leitura, na sequência, das propostas de preços e 

das propostas técnicas, devendo os licitantes presentes rubricarem todas elas, folha por 

folha, na presença da CEL. 

6.5. O não comparecimento do representante do licitante ao ato de abertura das propostas, 

ou a falta de sua assinatura na respectiva ata, implicará a aceitação das decisões da CEL, 

ressalvado o direito de recursos, facultado pela legislação vigente. 

6.6. Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos de habilitação serão 

lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todos os licitantes presentes, 

reclamações e impugnações feitas e demais ocorrências que interessem ao julgamento da 

licitação, ou que sejam requeridas pelos licitantes presentes, devendo as mesmas ser 

assinadas pelos membros da CEL e por todos os licitantes presentes. Não serão levadas 

em consideração as declarações feitas posteriormente. 

 



 

 

6.7. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos de habilitação e propostas fora do 

prazo estabelecido neste Edital. 

6.8. Cumprida a etapa de habilitação, não havendo a intenção de interposição de recurso 

ou ocorrendo a desistência expressa de interposição do mesmo por parte de todos os 

proponentes, serão devolvidos aos inabilitados os envelopes que contenham as propostas 

financeiras e técnicas, fechadas – tal como recebidos, e proceder-se-á a abertura das 

propostas das firmas habilitadas. 

6.9. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão 

estabelecidos pela Comissão Especial de Licitações para abertura dos envelopes de 

“PROPOSTA TÉCNICA” e “PROPOSTA DE PREÇO”. 

6.10. As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes contendo as 

referidas propostas sob a guarda da CEL, devidamente rubricados no fecho pelos 

representantes legais das licitantes presentes. 

6.11. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas a “PROPOSTA TÉCNICA” 

e a “PROPOSTA DE PREÇOS”, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com 

a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes só conhecidos após o resultado do 

julgamento. 

 

7. DO JULGAMENTO 

7.1. Tendo em vista o interesse público e a melhor execução do objeto será considerada a 

condição de menor preço e melhor técnica. 

7.2. Após análise das propostas de preços, serão desclassificadas, com base nos arts. 44, 

§§ 2º e 3º, e 48, incisos I e II da Lei no 8.666/93, as propostas que: 

a) Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com preços dos insumos e salários de mercado, acrescido dos respectivos 

encargos; 

b) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis no caso de licitações de menor preço 

para obras e serviços de engenharia, cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 

cento) dos seguintes valores: 

b.1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor orçado pela CBV; ou 

b.2) valor orçado pela CBV. 



 

c) Apresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao valor de R$ 77.079,18 

(setenta e sete mil, setenta e nove reais e dezoito centavos), correspondente ao valor obtido 

e demonstrado através do orçamento sintético do Anexo I; 

d) Não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório. 

7.3. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a autoridade competente poderá, 

a seu juízo, fixar às licitantes o prazo de até 03 (três) dias úteis para apresentação de outras, 

escoimados das causas referidas na condição anterior. 

7.4.  Após todas as correções, caso necessárias, a CEL procederá o cálculo da "Nota da 

Proposta de Preço" (NPP) de cada licitante, cujo cálculo será: 

 

                    MENOR PREÇO 

 NPP = ------------------------------------ x 100 

               PREÇO DA EMPRESA 

Onde: 

NPP = ÍNDICE DE PREÇO 

MENOR PREÇO = Menor Preço Proposto dentre os fornecedores 

PREÇO DA EMPRESA = Preço Proposto pelo Fornecedor 

 
7.5. As Propostas Técnicas das empresas licitantes, serão examinadas, preliminarmente 

pela CEL, quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital. Verificado o 

atendimento às referidas condições proceder-se-á a avaliação da Proposta Técnica, 

conforme critérios de julgamento abaixo. 

7.6. Será atribuída pela CEL a "Nota da Proposta Técnica" (NPT), variando de 0 (zero) a 

80 (cem) pontos, observados basicamente: 

 

Discriminação / Metodologia de Avaliação 
NOTA MÁXIMA 

(PONTOS) 
 
1.0 – Histórico da Empresa 

 
20 

 
1.1 – Histórico da empresa e/ou Currículo do Responsável Legal 
(introdução da empresa e apresentação do currículo do consultor-
coordenador geral. 

 
05 

 
 



 

 

7.7. Serão desclassificadas as propostas técnicas que não alcançarem a NPT, de, no 

mínimo, 60% da pontuação máxima. 

7.8. A seleção da melhor proposta ocorrerá pelo critério de técnica e preço, correspondendo 

a 80% (oitenta por cento) para o critério técnico e 20% (vinte por cento) para o critério preço. 

7.9. A classificação final das propostas será apurada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

 
Cálculo do Nota Geral (NG) será dado como segue: 

NG = (NPT + NPP * 0,3) / 10 

 

 
1.2 – Capacitação e a experiência da empresa e/ou do Responsável Legal 
(pontos por projetos com 300m² ou mais, até o máximo de 10 pontos), 
comprovação feita por ART devidamente registrada no CREA dos 
diversos profissionais que compõem a equipe chave mínima da empresa. 
 
1.3 – Tempo de existência ou tempo de atuação no mercado  
Anos de existência (1 ponto a cada 2 anos até no máximo 05 pontos). 

 
10 

 
 
 
 
 

05 
  

 
2.0 – Metodologia de Trabalho 

 
50 

 
2.1 – Planejamento de mobilização e desmobilização da obra 
(cronograma, prazos, otimização de recursos e tempo: (Ótimo – 10 
pontos/Bom – 7 pontos/Fraco – 3 pontos) 
 
2.2 – Logística (Organização, tecnologias e os recursos materiais 
utilizados nos trabalhos/serviços): (Ótimo – 10 pontos/Bom – 7 
pontos/Fraco – 3 pontos) 
 
2.3 – Garantia dos serviços/prazo de garantia apresentado (Ótimo – 10 
pontos/Bom – 7 pontos/Fraco – 3 pontos) 
 
2.4 – Qualificação das equipes técnicas (grau de instrução/experiência 
comprovada, adequação para o projeto, etc) (Ótimo – 10 pontos/Bom – 
7 pontos/Fraco – 3 pontos) 
 
2.5 – Diferencial da empresa (tais como qualificação técnica, etc) 
(Ótimo – 10 pontos/Bom – 7 pontos/Fraco – 3 pontos) 
 

 
10 

 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

10 

TOTAL MÁXIMO 70 



 

 

Onde: 

NG = Índice de Pontuação Geral 

NPT = Nota da Proposta Técnica 

NPP = Nota da Proposta de Preço 

7.10. Será declarada vencedora a empresa que obtiver o maior NG (Índice de Pontuação 

Geral). 

7.11. Em caso de empate, a vencedora será a empresa, dentre as de pontuação geral igual, 

que tiver o maior índice de pontuação técnica. 

7.12. O resultado do julgamento das propostas constará de ata circunstanciada, assinada 

pelos membros da CEL e pelos licitantes que assim o desejarem. 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1. Dos atos praticados pela Comissão Especial de Licitação caberá: 

8.1.1. Recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Rescisão do contrato; 

e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

8.1.2. Havendo interposição de recurso, a CEL comunicará aos demais licitantes que 

poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

8.1.3. Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

8.1.4. Pedido de Reconsideração, da decisão da Autoridade Competente, na hipótese do § 

3º, do art. 87 da Lei no 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

8.1.5. Transcorrido o prazo recursal será adjudicado e homologado o processo licitatório. 

 

9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1. Após a publicação do resultado classificatório e não sendo interposto recurso no prazo 

legal, o processo licitatório será encaminhado ao Presidente da Entidade para exame e  

 



 

 

decisão final quanto à homologação e adjudicação do resultado apresentado pela CEL, e 

posteriormente assinado termo de contrato, conforme o Anexo IV. 

 

10. DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

10.1. O licitante vencedor, ao ser contratado, vincula-se plenamente ao presente Edital, 

bem como à proposta formulada, não sendo permitido modificação nas suas disposições, 

salvo motivo relevante aceito pela Administração. 

 

11. DO CONTRATO 

11.1. A Confederação Brasileira de Voleibol convocará o licitante vencedor para assinar o 

“Termo de Contrato”, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento de 

convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81, da Lei nº 8.666/93. 

11.2. Na hipótese de o licitante vencedor não assinar o “Termo de Contrato” no prazo e nas 

condições estabelecidos, a CONTRATANTE poderá convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro classificado, ou revogar a licitação consoante prevê o § 2º, do art. 64, da Lei 

no 8.666/93. 

11.3. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter 

durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.4. A empresa vencedora obriga-se a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos 

ou incorreções, no prazo de 15 (quinze) dias. 

11.5. A empresa vencedora é responsável por danos causados à esta entidade ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo por ocasião do cumprimento do contrato, 

obrigando-se a indenizar qualquer prejuízo causado. 

11.6. O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante vencedora farão 

parte integrante do contrato a ser firmado entre as partes. 

 

12. DAS PENALIDADES 



 

 

12.1. As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão 

previstas nos arts. 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº 8.666/93. 

12.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos: 

12.2.1 Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, 

quando a contratada: 

a) prestar informações inexatas ou obstaculizar o acesso à fiscalização da Confederação 

Brasileira de Voleibol ou quem, por ela indicada, no cumprimento de suas atividades; 

b) desatender às determinações da fiscalização da CBV; e 

c) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, 

respondendo, ainda, pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da 

infração cometida. 

12.2.2. Será aplicada multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor da contratação, quando 

a CONTRATADA: 

a) executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas técnicas ou 

especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às 

suas expensas; 

b) não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, 

negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos à CONTRATANTE ou a 

terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos 

causados. 

c) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia, 

dolo ou má fé, venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente 

da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados. 

12.2.3. Multa por atraso na execução dos serviços: 

a) atraso até o 7º (sétimo) dia, multa de 2% (dois por cento); 

b) a partir do 7º (sétimo) até o limite do 14º (décimo quarto) dia, multa de 4% (quatro por 

cento), caracterizando-se a impossibilidade da obrigação a partir do 15º (décimo quinto) dia 

de atraso, sem prejuízo da multa de 4% (quatro por cento). 

12.2.4. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei no 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá, garantida a 

prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado. 



 

 

12.3. A aplicação da penalidade de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos: 

a) descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que acarrete 

pequeno prejuízo à CBV, independentemente da aplicação de multa moratória ou de 

inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo; 

b) execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende 

o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade; 

c) outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das 

atividades da CONTRATANTE, desde que sejam passíveis de aplicação das sanções de 

suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 

12.4. A Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a CBV, pode ser aplicada em caso de inadimplemento culposo grave que prejudicar a 

execução do contrato, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do 

recebimento da intimação e será aplicada nos seguintes casos: 

12.4.1. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham 

acarretado prejuízos significativos para a CBV; 

b) execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção 

de advertência. 

12.4.2. Por 01 (um) ano: 

a) quando o licitante se recusar injustificadamente a assinar o contrato, dentro do prazo 

estabelecido pela CONTRATANTE. 

12.4.3. Por 02 (dois) anos, quando o contratado: 

a) não concluir os serviços contratados; 

b) prestar o serviço em desacordo com as especificações ou com qualquer outra 

irregularidade, contrariando o disposto no contrato, não efetuando a correção ou adequação 

no prazo determinado pela CONTRATANTE; 

c) cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo à CONTRATANTE, 

ensejando a rescisão do contrato; 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução 

deste contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE. 

 



 

 

12.5. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo 

acompanhamento da execução contratual à Autoridade Competente se constatada má-fé, 

ação maliciosa e premeditada em prejuízo à CBV, evidência de atuação com interesses 

escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos à entidade ou aplicações 

sucessivas de outras sanções administrativas. 

12.5.1 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CBV enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação  

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, após ressarcidos os prejuízos e 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

12.5.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CBV será aplicada ao 

contratado ou licitante nos seguintes casos: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar objetivos da licitação; 

c) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com a CBV, em virtude de atos 

ilícitos praticados; 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução 

deste contrato, sem consentimento prévio da CONTRATADA, em caso de reincidência; 

e) apresentar à CBV qualquer documentação falsa, ou falsificado no todo ou em parte, com 

o objetivo de participar do processo de contratação, ou no curso da relação contratual; 

f) praticar fato capitulado como crime pela Lei nº 8.666/93 

12.6. Independentemente das sanções a que se referem os itens 12.1 a 12.5, o licitante ou 

contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo a CBV 

propor que seja responsabilizado: 

a) civilmente, nos termos do Código Civil; 

b) perante órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou de exercício 

profissional a elas pertinentes; 

c) criminalmente, na forma da legislação vigente. 

12.7. As sanções serão aplicadas pela autoridade competente da CBV, facultada a defesa 

prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com exceção  

 



 

 

da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de 

vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei 8.666/93. 

12.8. As multas administrativas previstas neste instrumento, não tem caráter compensatório 

e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidades por perdas e 

danos decorrentes das infrações cometidas. 

12.8.1. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, 

antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres. 

12.8.2. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada 

da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso 

a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber desta entidade, ser-lhe-á concedido o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua notificação, para efetuar o pagamento da 

multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, a CBV poderá proceder à 

cobrança judicial da multa. 

 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. Será feito em parcelas, conforme cronograma físico-financeiro, de acordo com 

medições autorizadas, após aceite/recebimento dos serviços, pela Gerência de 

Projeto/CDV, cuja despesa correrá à conta do projeto “Obra - Construção de Pista de 

Atletismo no CDV” no âmbito do Convênio COB, regulado pela Lei 9.615 de 24 de março 

de 1998, com as alterações incluídas pela lei 10.264 de 16 de julho de 2001. 

13.2. Os valores selecionados mais vantajosos para a CBV serão atualizados conforme 

Índice Nacional de Custo da Construção Civil - I.N.C.C., caso ocorra depreciação valorativa 

injustificada, mas sempre tendo como valor base a proposta inicial vencedora ou 

contratada. 

13.3. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de 

periodicidade inferior a um ano, conforme art. 2, §1º da Lei 10.192/2001. 

13.4. No caso de eventual atraso do valor devido, haverá a incidência uma única vez, até o 

efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança. 

 

14. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO DO CONVITE 

14.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 



 

 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando à entidade a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

d) o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

e) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação à CBV; 

f) 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 edital e no contrato; 

g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 

67 da Lei 8.666/93; 

i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

j) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

l) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

m) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da contratante e exaradas no bojo do processo 

administrativo a que se refere o contrato; 

n) a supressão, por parte da CBV, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação 

do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93; 

o) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CBV, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 

assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

p) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CBV decorrentes de 

obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em  



 

 

caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 

contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 

seja normalizada a situação; 

q) a não liberação, por parte da CBV, de área, local ou objeto para execução de obra, 

serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto; 

r) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

14.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

14.4. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas “n” a “p” do item 14.1, sem que haja 

culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolução de garantia; 

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

c) pagamento do custo da desmobilização. 

14.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. 

 

15. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

15.1. À Confederação Brasileira de Voleibol fica resguardado o direito de aceitar a melhor 

proposta, rejeitar todas ou ainda anular em caso de irregularidade ou revogar o Convite, 

por conveniência administrativa, sem que caiba aos licitantes direito a qualquer 

indenização. 

15.2. A apresentação das propostas implica na aceitação plena e total das condições deste 

Convite. Os casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela CEL. 

15.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação não serão 

admitidos à licitação os participantes retardatários. 

15.4. Iniciado o processo de abertura deste Convite, em ato público, o Licitante não mais 

poderá retirar sua proposta, e se o fizer, sendo esta de preço visivelmente mais vantajoso 



 

 

para Administração, pagará uma multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do item 

licitado, sem prejuízos das demais cominações previstas na legislação vigente. 

15.5. É facultado à Comissão Especial de Licitação, ou à Autoridade a ela superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a 

instrução do procedimento, consoante o disposto no art. 43, § 3o, da Lei no 8.666/93, 

podendo submeter documentos ou o processo a pessoa, equipe ou profissional 

especializado, a fim de emitir laudo técnico conclusivo sobre matéria específica, o qual será 

levado em consideração para efeito de julgamento. 

15.6. Na hipótese de fatos que impeçam a realização da sessão pública, no horário 

estipulado, poderá ser feita nova convocação, no mesmo dia, ou ainda, adiar a original, 

para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido. Neste 

último caso, a CBV publicará em seu site o adiamento para fim de conhecimento de todos 

os potenciais licitantes. 

15.7. Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela unidade de Licitação, durante o 

expediente normal de funcionamento da entidade, no endereço: Avenida Salvador Allende 

6.555, Pavilhão 1 – Riocentro, entrada portão B, Barra da Tijuca, pelo telefone/fax (21) 

2114-7262, no horário de 09:00 às 18:00 horas ou, ainda, através do e-mail 

licitacao@volei.org.br 

15.8. Esta Licitação é regida pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

da Lei no 8.883, de 08 de junho de 1994 e demais legislação pertinentes. 

15.9. A participação no processo significa a aceitação implícita de todas as condições do 

Ato Convocatório. 

15.10. O projeto de arquitetura do local a ser reformado estará disponível para análise de 

qualquer interessado, na filial da entidade, localizada no endereço abaixo: 

- Avenida Salvador Allende 6.555, Pavilhão 1 – Riocentro, entrada portão B, Barra da Tijuca 

 

Rio de Janeiro, aos 19 de agosto de 2016. 

 

_________________________________ 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 

 

 

 



 

 

ANEXOS DO CONVITE: 

 

ANEXO I – Projeto Básico, contendo: 

1. APRESENTAÇÃO  

2. OBJETIVO  

3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA OBRA 

4. DEFINIÇÕES  

5. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

6. DIRETRIZES ORÇAMENTARES 

7. ESCOPO DO FORNECIMENTO 

8. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

9. RESPONSABILIDADE 

10. GARANTIA DE QUALIDADE 

11. FISCALIZAÇÃO 

12. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

13. PLANILHA ORÇAMENTARIA 

14. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

15. DESENHOS PROJETOS BÁSICOS; 

ANEXO II – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR; 

ANEXO III – MINUTA DA CARTA PROPOSTA DE PREÇO; 

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, de que não emprega menores e de 

que conhece e atende aos termos do Edital. 

 

 

Ref.: CONVITE Nº 02/2016  

 

(Proponente), CNPJ nº (informar nº), sediada (endereço completo), por intermédio de seu 

representante legal, o Sr. (nome completo), portador do CPF nº (informar nº), declara sob 

as penas da Lei, que até a presente data: 

 

1) Inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo, estando ciente ainda 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

2) Não possuímos menores em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menores 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de 

idade; 

 

3) Conhecemos e atendemos ao Edital, tanto no que concerne à apresentação de 

documentação para fins de habilitação e cumprimento dos prazos impostos. 

 

 

(data) 

 

(carimbo e assinatura do representante legal) 

 

 

*Obs.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da proponente e carimbada 

com o nº de CNPJ da mesma. 

 



 

 

ANEXO III 

MINUTA DE CARTA PROPOSTA DE PREÇO 

 

Rio de Janeiro (RJ), … (data).  

À  

Comissão Especial de Licitação – CEL  

Confederação Brasileira de Voleibol – CBV  

 
Ref.: CONVITE Nº 02/2016  

A empresa … (nome da empresa), com sede e foro em … (cidade/estado), estabelecida 

na … (endereço), CNPJ nº … (número do CNPJ), por seu Responsável Técnico abaixo 

assinado, engenheiro … (título) (nome), carteira de identidade do CREA nº …D-… 

(número da carteira completo), vem apresentar PROPOSTA nos termos e condições 

seguintes:  

 
1. OBJETO: execução das obras e serviços de implementação da pista de atletismo do 

CDV-Saquarema, conforme instruções contidas nos Anexos deste Convite.  

2. VALOR GLOBAL: R$ … (POR EXTENSO), nele estando incluídas todas as despesas e 

benefícios necessários à plena execução da obra no prazo estabelecido.  

3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (TRINTA) dias no máximo, contados da assinatura do 

Contrato.  

4. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados desta data.  

5. REPRESENTAÇÃO LEGAL DO CONTRATANTE: Para efeito de eventual contratação, 

comprometemo-nos a comparecer para assinatura do respectivo instrumento e da Ordem 

de Serviços que dele decorrer, e para cuja emissão indicamos como representante legal:  

- Sr. …  

- Cargo … (Sócio-Administrador, Diretor Administrativo, Procurador etc.)  

- CPF nº …  

- RG nº … 

Atenciosamente, 
 

Representante legal (Sócio- Administrador) 



 

 

ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO Nº___ QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
VOLEIBOL E A EMPRESA … 

 
Pelo presente instrumento, a CONFEEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VLEIBOL, inscrita no 
CNPJ sob o nº 34.046.722/0001-07, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, situada no Av. Ministro Salgado Filho, 7000 – Barra Nova, 
Saquarema/RJ, neste ato representada por seus procuradores infra-assinados; e a 
Empresa …, inscrita no CNPJ sob o nº …, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, situada na Rua …, nº …, bairro …, CEP …, em … – …, neste ato 
representada por seu Sócio-Administrador, Sr. …, inscrito no CPF sob o no …, portador do 
RG no …, expedido pela SSP/…; firmam o presente TERMO DE CONTRATO com 
fundamento na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as condições 
estabelecidas na CARTA CONVITE Nº 02/2016, consoante os termos do art. 45, § 1º III, 
c/c art. 10, II, “a”, da Lei de Licitações e Contratos acima citada, nos termos e condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes:  
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:  
 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a execução dos serviços de 
IMPLEMENTAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
DO VOLEIBOL – CDV EM SAQUAREMA/RJ, termos da proposta apresentada em face 
do CONVITE Nº 02/2016, do tipo melhor preço e técnica, sob o regime de empreitada 
por preço global, e de conformidade com os Anexos do Convite, cujos serviços 
devem ser iniciados imediatamente após a assinatura deste instrumento.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR:  
 
2.1. Pela execução dos serviços a que alude este Contrato fica estabelecido o preço global 
de R$ XXXXXXXXX, que será pago em parcelas, de acordo com o Cronograma Físico-
Financeiro e depois de aceite/recebimento dos serviços pela Gerência de Projetos/CDV. 
 
§ 1o – O pagamento da(s) parcela(s) de que trata a cláusula acima será efetuado pela CON-
TRATANTE à CONTRATADA, em reais, mediante a apresentação da fatura/nota fiscal de 
fatura correspondente, acompanhada da competente medição, devidamente aprovada pela 
Gerência de Projetos/CDV, consoante art.40, XIV, da Lei 8.666/93.  
 
2.2. Os valores selecionados mais vantajosos para a CBV serão atualizados conforme 
Índice Nacional de Custo da Construção Civil - I.N.C.C., caso ocorra depreciação 
valorativa injustificada, mas sempre tendo como valor base a proposta inicial vencedora ou 
contratada.  
 
 



 

 
2.2.1. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de 
periodicidade inferior a um ano, conforme art. 2, §1º da Lei 10.192/2001.  
 
2.3. No caso de eventual atraso do valor devido, haverá a incidência uma única vez, até o 
efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 
caderneta de poupança;  
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS ESPECIFICAÇÕES:  
 
3.1. Os serviços de construção/reforma a serem executados pela CONTRATADA devem 
ser executados de acordo com as especificações estipuladas no CONVITE Nº 02/2016 e 
seus anexos, que serão parte integrante do presente contrato.  
 
CLÁUSULA QUARTA: DA FONTE DE RECURSO: 
 
4.1. Os recursos para pagamento de serviços constantes do presente contrato correrão por 
conta dos seguintes recursos financeiros: projeto “Obra - Construção de Pista de 
Atletismo no CDV” no âmbito do Convênio COB, regulado pela Lei 9.615 de 24 de 
março de 1998, com as alterações incluídas pela lei 10.264 de 16 de julho de 2001.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA:  
 
5.1. A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data estimada 
de sua assinatura.  
 
5.2. A CONTRATADA se obriga a concluir integralmente os serviços objeto deste contrato 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do presente 
contrato, conforme Cronograma Físico-Financeiro que integra a proposta formulada pela 
CONTRATADA na licitação de que decorre este contrato.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Somente será admitido aditivo, para efeito da execução deste 
Contrato, seja de valor ou de prazo, mediante justificativa aceita ou apresentada pela 
Gerência de Projetos/CDV, podendo a CONTRATADA responder, inclusive, por perdas e 
danos, no caso de não cumprimento da execução por este termo pactuada.  
 
CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO OU EXTINÇÃO:  
 
6.1. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, pela CONTRATANTE, 
por ato unilateral e escrito, em caso de inexecução total ou parcial deste instrumento pela 
CONTRATADA, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas hipóteses constantes do 
art. 78 da Lei nº 8.666/93, formalmente motivadas nos autos do processo administrativo em 
questão, além de ficar sujeita a CONTRATADA às penalidades previstas, na CLÁUSULA 
OITAVA do presente contrato e no item 12 do CONVITE Nº 02/2016; amigavelmente, por 
acordo entre as partes; e judicialmente, nos termos da legislação.  
 
§ 1o –À CBV fica reservado, ainda, o direito de rescindir o Contrato, independentemente de 
interpelação judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa, caso a CONTRATADA:  
 
 



 

 
a) Deixe de cumprir os prazos estipulados no Contrato;  
b) Paralisar os serviços por mais de 07 (sete) dias, sem motivo justificado;  
c) Ceder ou transferir no todo ou em parte os serviços contratados, sem prévia autorização 
da CBV;  
d) Deixar de cumprir ordem da Fiscalização;  
e) Deixar de executar os serviços estritamente de acordo com o projeto, especificações e 
normas técnicas. 
 
§ 2o – Declarada a rescisão contratual, o fornecedor terá direito apenas ao pagamento dos 
serviços já executados e aceitos pela CBV;  
 
§ 3o – Caso a CBV não exerça o direito de rescindir o contrato, poderá a seu exclusivo 
critério, aplicar as penalidades e multas previstas no CONVITE Nº 02/2016, e no presente 
contrato, e deduzir dos créditos do contratado;  
 
§ 4o – Este contrato poderá ser considerado extinto pela superveniência de norma legal ou 
administrativa que o torne material ou formalmente impraticável, ou por mútuo 
consentimento mediante manifestação das partes, por escrito, com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias do término do contrato.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 
7.1. A CBV e a CONTRATADA ficam vinculadas ao convite de licitação e à proposta 
financeira.  
 
7.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda vigência do contrato, as 
obrigações por ela assumidas, inclusive as de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  
 
7.3. Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica das obras e 
serviços, quanto ao processo da aplicação dos equipamentos e materiais, inclusive suas 
qualidades, competindo-lhe também, a execução das obras e serviços que, em desacordo 
com os projetos e/ou especificações, não forem aceitos pela fiscalização;  
 
7.4. Utilizar-se e manter no canteiro de obras, em perfeitas condições de operação, o 
equipamento mínimo necessário à execução dos serviços;  
 
7.5. Manter permanentemente, no local da obra um “LIVRO DE OCORRÊNCIAS” no qual 
a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam 
registro, tais como os serviços realizados, as anormalidades havidas, chuvas etc., de modo 
a ser feito um completo registro de execução da obra. À fiscalização, compete também, 
visar as ocorrências, emitindo parecer conclusivo sobre as mesmas;  
 
7.6. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, 
sinalização, vigilância das obras, até o recebimento definitivo dos trabalhos pela 
CONTRATANTE, bem como leis trabalhistas, seguros etc. Competirá, ainda à 
CONTRATADA, observar todas as leis, regulamentos e posturas municipais, especialmente 
as de segurança pública; 



 

 
7.7. Será por conta da CONTRATADA todos os materiais necessários à execução dos 
serviços de instalação, assim como, toda mão-de-obra, as obrigações sociais, trabalhistas, 
além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços;  
 
7.8. Instalar os equipamentos em conformidade com as normas técnicas, circuitos elétricos 
e testes finais de operação, além dos serviços de reparações, recuperações e 
reconstituições necessárias em áreas adjacentes aos locais de instalação dos 
equipamentos, nas dependências de todas as unidades deste, em conformidade com as 
solicitações feitas por esta entidade;  
 
7.9. Responsabilizar-se por danos causados diretamente nos equipamentos e seus 
componentes, quando estes tenham sido causados por técnicos credenciados pela própria 
CONTRATADA, na execução dos serviços estabelecidos neste Contrato, prestando os 
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados;  
 
7.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários (seguro 
contra acidentes de trabalho, seguro de responsabilidade civil e contra fogo), fiscais, 
comerciais, civis e criminais, resultantes da execução dos serviços, inclusive no tocante aos 
seus empregados, dirigentes e prepostos;  
 
7.11. Utilizar na execução dos serviços, profissionais capacitados, uniformizados e 
identificados, visando o bom desempenho dos mesmos;  
 
7.12. Fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que 
venham a ser solicitadas pelo CONTRATANTE, sobre os serviços executados, bem como 
sobre as condições de segurança dos equipamentos;  
 
7.13. A CONTRATADA se compromete colocar, em lugar visível, placa com cores e 
diretrizes determinadas pela Confederação Brasileira de Voleibol, antes de iniciar os 
serviços, se solicitado;  
 
7.14. A CONTRATADA, na conclusão final dos serviços e obras objeto deste Contrato, 
deverá, obrigatoriamente, remover todo o entulho e obras provisórias de qualquer espécie, 
entregando o local dos serviços em condições de limpeza e uso imediato. 
 
7.15. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.  
 
7.16. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CBV ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado.  
 
7.17. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais resultantes da execução do contrato.  
 
 
 



 

 
7.18. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais 
e comerciais não transfere à CBV a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações;  
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
 
8.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
 
8.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias;  
 
8.3. Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Segunda do presente 
instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas;  
 
8.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço objeto 
deste instrumento, em conformidade com a proposta, devendo anotar em registro próprio, 
todas as ocorrências verificadas;  
 
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES: 
  
9.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as 
penalidades previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.  
 
9.1.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
 
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  
c) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados;  
d) o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;  
e) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à CONTRATANTE;  
f) 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 edital e no contrato;  
g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 
da Lei 8.666/93;  
i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  
j) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;  
 



 

 
l) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato;  
m) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da CONTRATANTE e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato;  
n) a supressão, por parte da CBV, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93;  
o) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CBV, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
p) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CBV decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação;  
q) a não liberação, por parte da CBV, de área, local ou objeto para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto;  
r) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato.  
 
9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 
9.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.  
 
9.4. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas “n” a “p” do item 9.1.1., sem que 
haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:  
 
a) devolução de garantia;  
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;  
c) pagamento do custo da desmobilização.  
 
9.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO: 
 



 

 
10.1. A CONTRATANTE irá indicar pessoa para fiscalizar a execução dos serviços, seja ela 
terceiro contratado para este fim, ou do seu próprio quadro de pessoal.  
 
10.2. A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam 
os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou co-
responsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela 
execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO: 
  
11.1. A CBV providenciará a publicação deste contrato, na forma de extrato, no seu site 
oficial, para maior publicidade do ato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO: 
  
12.1. Para dirimir qualquer dúvida que surgir durante a execução deste contrato, fica eleito 
o Foro da Comarca da capital do Rio de Janeiro/RJ, com renúncia expressa de qualquer 
outro.  
 
A Legislação aplicável à execução do contrato e aos casos omissos é da Lei nº 8.666/93 
(Lei de Licitações e Contratos), a Instrução Normativa nº 01 de 12 de maio de 2014 do 
Comitê Olímpico Brasileiro – COB e o Manual de Compras e Contratações do COB – COM 
010.  
 
E, por estarem justos e contratados, as partes declaram aceitar todas as disposições 
firmadas no CONVITE Nº 02/2016, pelo que assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma.  
 
Rio de Janeiro (RJ), ___ de ___________ de 2016.  
 
 
 
 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 
CONTRATANTE 

 
 
 

________________________________________ 
… - Sócio 

CONTRATADA 
 
Testemunhas:  
 
Nome: ____________________________________  

CPF: 

Nome: ____________________________________  

CPF: 


