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Edital de Contratação CBTARCO n.º 001/2010 
 
A presente licitação será regida pelo Procedimento de Contratações nº COM 010, de 03 
de maio de 2006, do Manual de PROCEDIMENTOS DO COB – Gerência Geral 
Administrativa/Financeira. 
 
a) Tipo de Licitação:Carta Convite. 
b) Objeto: A presente licitação objetiva a contratação para serviços de manutenção no 
site e no sistema de gerenciamento de dados web da CBTARCO. 
c) Especificação do Objeto: Manutenção no site e no sistemas de gerenciamento de 
dados web da CBTARCO, durante o período de doze meses, segundo a seguinte 
especificação: 

• O sistema CBTARCO dispõe de 11 (onze) módulos e 07 (sete) níveis. 
Conforme descrito abaixo: 

• É definido o termo Gerenciar como: Incluir/alterar/excluir 
• Módulo 1- Gerenciar Filiado: Módulo que possibilita o gerenciamento 

de usuários obtendo informações sobre documentações desses, filiação a 
um clube e/ou federação, endereço e tipos de “filiado”. O filtro de atletas 
possui quatro campos: a- nome; b- federação, c- clube e; d – status. 
Dependendo do status do atleta (ativo/inativo) e do seu ano de filiação 
(matrícula) o valor da sua contribuição financeira é diferente. O 
administrador, ou o responsável pela federação, ao incluir um atleta ou 
qualquer membro vinculado a esta, gera, automaticamente um seqüencial 
de matricula pré-formatada.  

• Módulo 2 - Gerenciar Federações: Cada estado do Brasil possui apenas 
uma federação. O presidente de cada federação possui privilégios que 
lhes autoriza: inserir “atletas, provas e clubes” ligadas a sua federação. 
Cada clube possui vários dirigentes que devem ser cadastrados para uma 
federação ou perfil equivalente. Informações vinculadas ao site; 
informações administrativas e relatórios financeiros informando o que 
cada federação deverá pagar são emitidos nesta área. 

• Módulo 3 - Gerenciar Clubes: Cada um de seus presidentes possui 
privilégios ligados ao seu clube. Na inclusão do clube pelo administrador 
ou presidente da federação é definido o responsável pelo clube (que é o 
presidente). Nessa área também são administrados os filiados.  Existe, 
ainda, a possibilidade de serem incluídas informações que o responsável 
ele julgar pertinente para que seja visualizada no site.  

• Módulo 4 - Gerenciar Categorias: Existem vinte categorias onde cada 
atleta dependendo do sexo, idade e arco é enquadrado. Para cada 
categoria existem valores que especificam as distâncias de tiro que serão 
utilizadas em determinada competição. Este valor também é apresentado 
ao inserir um resultado para um atleta. 
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• Módulo 5 - Gerenciar Provas: O sistema dispõe de seis filtros, são eles: 
a- data início; b- data fim; c- tipo; d- federação; e- por período e; f- nome 
da prova. Ao final da pesquisa é possível gerar um relatório em PDF. 
Uma prova esta ligada a uma federação já inserida anteriormente e a um 
Árbitro. Informações nesta área têm influencias em: Relatório financeiro 
da federação, Ranking, Calendário de provas, Resultados de um atleta e 
Ranking Brasileiro de Tiro ao Arco. Dependendo do tipo da prova 
existem informações adicionais que terão impacto na forma de inserir o 
resultado.  

• Módulo 6 - Resultados: Para cada prova existe um resultado que é 
ordenado segundo a classificação de cada atleta. Esse resultado pode ser 
visualizado ou feito download. Este valor além de estar disponível na 
área de administração, também esta disponível no site da CBTARCO 
para todos os usuários sem restrição. Na inserção de resultados após 
selecionar um atleta de uma categoria, as distâncias são vinculadas de 
acordo com os valores já inseridos na área de gerência de categorias. 
Cada campo possui uma regra (que difere de acordo com o tipo de 
prova). Depois de inseridos os resultados é calculado um total. Este total 
é a base para ordenar de forma hierárquica a posição do atleta na prova 
em sua categoria.  

• Módulo 7 - Gerenciar Notícias: O sistema de notícias dispõe de uploads 
de arquivos no qual poderá ser utilizada a mesma imagem em várias 
locais diferentes do site. As notícias são apresentadas em áreas distintas 
no site dependendo do tipo e da data especificada.  

• Módulo 8 - Gerenciar Site: O administrador ou um responsável 
autorizado que possui nível de acesso ao site, pode alterar o conteúdo, 
dinamicamente, em treze paginas. Existem paginas especificas (regras, 
convocações, ranking, recordes, estatuto, regulamento, ata, campeonato 
brasileiro e licitação) que possuem uma estrutura que gerencia arquivos.  

• Módulo 9 - Galeria de Fotos. O sistema dispõe de upload múltiplo de 
fotos para uma galeria. Esse upload é apresentada no site baseada em 
uma data especificada na sua inclusão. 

• Módulo 10 - Ranking: São 7 diferentes tipos de categorias e dois tipos 
de ranking dinâmicos. No site está disponível para qualquer usuário a 
possibilidade de gerar o ranking entre períodos distintos ou não. O filtro 
é feito por: a- categoria; b- tipo de ranking e; c- período. São listadas 
todas as categorias que possuem atletas, com resultados de provas no 
período solicitado, organizando de forma hierárquica e separando os 
resultados por mês. Dependendo do tipo de ranking existem regras para 
descartar resultados.  

• Módulo 11 - Calendário de provas: Habilitado na página principal onde 
qualquer usuário poderá fazer uma consulta das provas, tanto das que 
irão acontecer como as que já foram realizadas. Provas que possuem 
resultados (arquivos ou atletas inseridos) tem um diferencial em sua 
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visualização. Após selecionar uma prova que possui resultados, além de 
mostrar os dados da prova é apresentado também um link para baixar o 
arquivo (caso tenha inserido) e/ou os resultados de cada atleta é 
ordenando para cada categoria e sua posição.  

• Linguagem da programação: PHP 
• Banco de dados: MYSQL 
• Recursos utilizados: Procedures, functions e ajax.  
• Serão realizadas as seguintes atualizações durante este contrato: 

• 1 – Informar “Prova Cancelada”. 
• 2 - Cadastro de Pessoas: 

o Foto 
o Informar o Técnico do Atleta 
o Árbitro: 
o Candidato 
o Estadual 
o Nacional 
o Continental 
o Internacional 

• 3 – Ranking anual: 
o Indoor: Deteminar se prova vale ou não para o Campeonato 

Brasileiro 
o Outdoor: Determinar o Campeonato Brasileiro para cada 

categoria. 
• 4 - Demonstrativos Financeiros: 

o Inclusão de Balanço e Balancetes 
o Inclusão de TA’s e Projetos Paraolímpicos (arquivos pdf´s) 
o Estes demonstrativos serão visíveis somente para os presidentes 

na parte interna. 
• 5 – Hot Site dos Campeonatos Brasileiros (Banners) 

o Campeonato Brasileiro de Categoria de Bases e Masters de 23 a 
25 de julho de 2010 

o Campeonato Brasileiro Outdoor Adulto de 30 de outubro a 4 de 
novembro de 2010 

o Página terá (ver site da FITA): 
 Convite para a prova  
 Fotos 
 Notícias do evento 

• 6 – Cadastro de Pessoas: 
o Situação Financeira – Anualidade paga, valor, data; 
o Relatórios 

• 7 – Federações: 
o Situação Financeira – Anualidade paga, valor, data; 

• 8 – Provas: 
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o Incluir cadastro de locais com endereço 
o Associação de prova para Clube 

• 9 – Recordes: 
o Controle dos Recordes das competições. 

• 10 - Sistema de Inclusão de resultado de prova – flecha a flecha 
• 11 - Controle Patrimonial da CBTARCO 

d) Condições e prazos de pagamento e entrega: Pagamento mensal durante o período de 
12 meses. Deverá ser entregue relatório mensal das atividades realizadas. 
e) Local, data e hora para apresentação das propostas e documentação legal por parte 
dos interessados: As propostas deverão ser entregues na sede da CBTARCO no SCS 
QD. 01 BLOCO: B Nº 16 SALA:909, Ed. Maristela, Asa Sul - Brasília / DF – CEP 
70308-900 Fone/Fax: 55 (61) 3201-5400, email: cbtarco@cbtarco.org.br, até às 17h00 
do dia 28/05/2010. Todos os valores, preços e custos terão como expressão monetária a 
moeda nacional. 
f) Critério de julgamento: Menor preço e atendimento dos requisitos solicitados. 
g) Prazo de divulgação da proposta vencedora: O resultado do julgamento pela CBC 
será divulgado dia 31 de maio de 2010 no site da CBTARCO. (www.cbtarco.org.br) 
h) Especificação da documentação legal necessária a habilitação: A empresa vencedora 
deverá estar habilitada junto a Receita Federal. A contratação dar-se-á com o 
proponente que apresentar o menor preço, que atenda aos requisitos e especificações 
técnicas exigidas no presente Edital de Contratação. 
 
Brasília, DF, 17 de maio de 2010. 

 
Vicente Fernando Blumenschein 
Presidente 
 


