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Edital de Contratação  -  CBTARCO  n.º 003/11 
 
A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO convoca empresas de 
Turismo que estiverem interessadas em se candidatar à participação em concorrência. 
 

a) Tipo de Licitação: Carta Convite. 
 
b) Do Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de 

empresa de turismo que preste os seguintes serviços: 
 

c) Especificação do Objeto: Fornecimento de hospedagem, 
alimentação e translado para o período de 12 a 18 de abril de 2011, 
sendo: 
Translado: Aeroporto / Hotel / Aeroporto e Hotel / Clube do Exército 
/  Hotel (Período: Manhã e Tarde),  no total de 22 pessoas, sendo que   
04 são cadeirantes. 
Hospedagem: Para 22 Pessoas sendo: 04 quartos duplos adaptados + 
07 quartos duplos normais. 
Alimentação: Para 22 pessoas, Almoço e Jantar ( Incluindo almoço 
dia 12/04/11).  

. 
d) Condições e prazo de pagamento: Pagamento 05 (cinco) dias úteis 

após a emissão da Nota Fiscal. 
 

e) Local, data e hora para apresentação das propostas e documentos 
legais por parte dos interessados: As propostas deverão ser 
enviadas via e-mail ou se preferirem entregues na sede da CBTARCO 
no SCS Qd. 01 Bloco D sala 111 Ed JK, Asa Sul, Brasília DF CEP 
70306-900 Fone/FAX 55 (61) 3037-3439, e-mail 
cbtarco@cbtarco.org.br, gerente.executiva@cbtarco.org.br, 
aux.financeiro@cbtarco.org.br, até as 15h00 do dia 03/03/11. Todos 
os valores, preços e custos terão como expressão monetária a moeda 
nacional.  

 
f) Critérios de julgamento: Menor preço 

 
g) Prazo de divulgação da proposta vencedora: O resultado do 

julgamento pela CBTARCO será divulgado dia 04/03/11 no site da 
CBTARCO (WWW.cbtarco.org.br). 
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h) Especificação da documentação legal necessária a habilitação: A 

contratação dar-se-á com o proponente que apresentar menor preço, 
que atenda aos requisitos e especificações técnicas exigidas no 
presente Edital de Contratação. A empresa vencedora deverá 
apresentar: 

1- Certidão de Regularidade do FGTS – CRF 
2- Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativa aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União. 
3- Certidão Negativa de Débitos Relativa às Contribuições 

Previdenciárias e às de Terceiros. 
4- Comprovante de Inscrição e de situação Cadastral - CNPJ 

 
 

 
 

Brasília, 23 de fevereiro de 2011. 

 

 
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEIN 
Presidente 

 
 
 


