
 

 

                                            PROCESSO DE SELEÇÃO N° PE 004/2022                                                    . 
                                                           MODALIDADE: PREGÃO                                                                .. 
 
A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA- CBTM, associação de fins não econômicos, de 
caráter desportivo, com sede na Rua Henrique de Novaes, 190, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22281-
050, Inscrita no CNPJ 30.482.319/0001-61, torna público, para o conhecimento dos interessados, que inicia 
o processo de seleção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para Contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria Contábil e Fiscal, Assessoria em 
Departamento de Pessoal e outros serviços correlatos e de apoio à Confederação Brasileira de Tênis de 
Mesa – CBTM, conforme descrito no presente EDITAL e seus Anexos. 
 
O presente processo de seleção e a contratação dele decorrente se regem pelas disposições deste Edital, 
devendo tal contratação ser custeada com os recursos consignados a CBTM através da Lei 10.264/2001 
(Lei Agnelo-Piva).  
 
As retificações deste Edital, por iniciativa da CBTM ou provocada por eventuais impugnações, se aplicarão 
a todas as empresas participantes e serão divulgadas por e-mail a ser encaminhado as mesmas.  
 
O processo de seleção a que se refere este Edital poderá ser adiado, revogado ou anulado, a critério da 
CBTM, notadamente caso ocorra insuficiência de repasse dos recursos financeiros oriundos dos órgãos 
da administração pública, mediante aviso às participantes, sem que lhes caiba qualquer direito à 
indenização ou reparação de qualquer espécie. 
 
Informações adicionais e esclarecimentos de dúvidas quanto à interpretação deste Edital poderão ser 
obtidas exclusivamente por e-mail a ser encaminhado para licitacao@cbtm.org.br em dias de expediente 
normal da CBTM, das 9:00h às 17:00h até 5 (cinco) dias úteis antes da data prevista para abertura do 
Pregão. Todas as dúvidas serão respondidas em até 2 (dois) dias úteis antes da abertura do Pregão 
diretamente no site www.bbmnetlicitacoes.com.br e estarão disponíveis através da consulta de arquivos 
para “download”. 
  
Dúvidas com relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelos números (11) 
3113-1900, (11) 99837-6032, (21) 22239612 ou através de uma corretora de mercadorias associada. A 
relação completa das corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa Brasileira de Mercadorias poderá ser 
obtida no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “corretoras”.   
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1. DO OBJETO:  
 
Este procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a contratação de pessoa jurídica, 
para prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria Contábil e Fiscal, Assessoria em 
Departamento de Pessoal e outros serviços correlatos e de apoio à Confederação Brasileira de Tênis de 
Mesa – CBTM, de acordo com as especificações constantes no presente EDITAL e seus Anexos.  
 
► ANEXO 01 – Termo de Referência 
 
► ANEXO 02 – Minuta de Contrato 
 
► ANEXO 03 – Modelo de declaração de: 1) Fato superveniente impeditivo de habilitação; 2) 
Inexistência de empregado menor no quadro da empresa empregadora; 3) Conhecimento e atendimento 
às condições do Edital; 
 
► ANEXO 04 – Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital;  
 
► ANEXO 05 – Procuração nomeando representante Legal;  
 
► ANEXO 06 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro 
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP); 
 
► ANEXO 07 – Informações Contábeis, Fiscais e de Departamento Pessoal, além de Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerradas no último exercício, para fins consultivos e auxílio na 
formulação das propostas. 
 
► ANEXO 08 – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 
 
1) Inscrição e credenciamento: até 48 horas antes do início do pregão (Hora de Brasília) 
 
2) Cadastramento do Edital: 27 de junho de 2022 
 
3) Recebimento das propostas: A partir de 10:00h do 28/06/2022 até as 09:59 h do dia 14/07/2022  
 
4) Abertura das propostas: às 10:00h do dia 14/07/2022 (Hora de Brasília). 
 
5) Início da sessão de disputa de preços: às 10:05h do dia 14/07/2022 (Hora de Brasília) 
 
6) LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link - licitações”. Para todas as 
referências de tempo, será observado o horário de Brasília-DF. 
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 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. 
   
 1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, 
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias 
(www.bbmnetlicitacoes.com.br).  

 
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

 
2.1 O participante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e cadastramento 
e a abertura da proposta, além da data e horário para início da disputa. 
 
2.2 É recomendável a todo e qualquer interessado que, antes de requerer o credenciamento para 
participação neste Pregão, verifique se preenche todos os requisitos exigidos pelo edital, de modo que 
possa entregar tempestivamente a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa toda a documentação nele 
listada no item 11.1.1, como essencial para demonstrar sua habilitação. Tal medida objetiva garantir o 
sucesso do processo seletivo e a participação de sua empresa em procedimentos a serem futuramente 
realizados pela Bolsa Brasileira de Mercadorias e pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, tendo 
em vista as penalidades impostas aos que, por quaisquer modos, forjarem a participação no certame. 

 
3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E CREDENCIAMENTO 

  
3.1 Poderão participar deste Processo Seletivo qualquer pessoa jurídica do ramo interessada, 
regularmente estabelecida no Brasil e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas 
neste Edital e seus Anexos.  
 
3.2 É vedada a participação de consórcios ou grupos de sociedades.  
 
3.3 Não poderá participar deste processo seletivo a pessoa jurídica que estiver sob regime de falência, 
recuperação judicial ou extrajudicial, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação, que esteja 
suspensa de licitar, que tenha sido  declarada inidônea pela Administração Pública, que esteja impedida 
legalmente, e/ou que tenha sido apenadas com o impedimento para participação em processos seletivos 
realizados pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, suas Sociedades, Associações e Entidades 
Nacionais de Administração do Desporto a ele filiadas.  
 
 

Clicksign 8b62256f-c14b-4ea2-8adb-ffdd74975a12



 

 

3.4. São responsabilidades exclusivas do participante do processo seletivo:  
 
a) todos os custos financeiros de operacionalização e de uso do sistema, que pagará à Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, se encontra no site para consulta. 
 
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 interesse do participante, através do instrumento de mandato, 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.bbmnetlicitacoes.com.br 
 

4. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS 
 
4.1 As empresas interessadas poderão participar diretamente, se credenciando no site 
www.bbmnetlicitacoes.com.br ou ainda nomeando através do instrumento de mandato previsto no Anexo 
05 deste edital, com firma reconhecida, 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 informado.  
 
4.2 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do participante, somente se dará após a prévia definição de senha 
privativa.  
 
4.3 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 
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
4.4 O credenciamento do fornecedor ou de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de veracidade das informações prestadas e 
das transações inerentes ao pregão eletrônico.  
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5. PARTICIPAÇÃO 
  
5.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 
do representante credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento 
da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 
estabelecidos.  
5.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.  
 
5.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, incluindo questões relativas ao 
encaminhamento inicial de preço, poderá ser esclarecida pelo número (21) 2223-9612 ou através de uma 
corretora de mercadorias associada. A relação completa das corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa 
Brasileira de Mercadorias poderá ser obtida no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “corretoras”. 

 
6. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

  
6.1. A proponente deverá cadastrar na “ficha técnica obrigatória”, a sua proposta inicial de preço, conforme 
modelo presente no Anexo 04, observado o disposto no item 7.4 deste Edital.  
 
6.2. A partir do horário previsto no Edital e no sistema serão divulgadas as propostas de preços recebidas 
e terá início a fase de análise técnica das propostas, que será concluída em até 24h (vinte e quatro horas) 
após sua abertura, podendo ser prorrogada mediante aviso aos participantes. Após esta fase de análise 
técnica das propostas, aquelas que atenderam aos requisitos estabelecidos neste edital estarão aptas a 
participar na fase competitiva do pregão eletrônico. As propostas que não estiverem adequadas ao exigido 
neste Edital poderão ser desclassificadas pelo pregoeiro. 
 
6.3 Durante a fase de análise técnica das propostas, caso haja alguma dúvida ou necessidade de 
esclarecimento, será solicitado ao participante que as esclareça antes do início da fase competitiva. Todos 
os questionamentos serão postados diretamente no site da BBM antes do início da fase competitiva, sendo 
recomendado aos participantes que acessem o mesmo com a devida antecedência.  
 
6.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema 
para participar da sessão de lances.  
 
6.5. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos participantes para a recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.  
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6.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa aos operadores 
representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora 
da reabertura da sessão. 

 
6.6. Os participantes serão imediatamente informados de cada lance ofertado, com seus respectivos 
valor e horário de registro. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 
 
6.7. A proponente poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja 
inferior ao seu último lance ofertado. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  
 
6.9. O tipo de término da etapa de lances será o modo de disputa aberto, onde os licitantes apresentarão 
lances públicos e sucessivos durante dez minutos e, após isso, será prorrogado automaticamente pelo 
sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
 
6.10. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento desta etapa  
 
6.10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá negociar com o 
licitante que apresentou o melhor preço para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 
condições diferentes das previstas neste Edital. 
 
6.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes  
 
6.10.3. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação da proposta, quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação.  
 
6.10.4. Será desclassificada a proposta ou lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 
6.11 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, por inexequível, ou se o fornecedor 
desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o 
Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.  
 
6.12 Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a participante que oferecer o Menor Preço 
de remuneração. 
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6.13 Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas, tudo de acordo com 
o estipulado no Anexo 01.   
 
6.14 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou a legislação em 
vigor.  
 
6.15 Serão também rejeitadas as propostas que:  
 
(a) Contenham valores incompatíveis com o estabelecido no Anexo 01 deste Edital.  
 
(b) Contenham qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou 
seja, manifestamente inexequível, por decisão do Pregoeiro. 
 
6.16. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão estes últimos.  
 
6.17 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço e o valor estimado para a contratação; constatando o atendimento as exigências fixadas no Edital, 
o objeto será adjudicado ao autor da proposta de menor preço. 
 

7. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
 
7.1 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital e em seus Anexos. A participante será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  
 
7.1.1 No preenchimento da proposta eletrônica deverão ser informadas, em campo próprio, as condições 
comerciais dos serviços a serem fornecidos. A não inserção de arquivos ou informações contendo as 
informações solicitadas poderá implicar, a critério do pregoeiro, na desclassificação da participante, face à 
ausência de informação suficiente para classificação da proposta.   
 
7.1.2 As propostas deverão estar em moeda nacional (R$) e ter apenas 02 (duas) casas decimais após a 
vírgula.  
 
7.2 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Anexo 01.  
 
7.3 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do 
Pregão. 
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7.4. A Proponente NÃO deverá inserir em sua proposta qualquer identificação de sua empresa, 
telefone, fax, assinatura qualquer outra informação que não estritamente relacionada aos serviços 
ou produtos ofertados, sob pena de ser desclassificado do Processo. 
 

 
8. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO 

 
8.1 O processo seletivo será conduzido pelo Pregoeiro que, com o auxílio da equipe de apoio, terá as 
seguintes atribuições: 
 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  
 
b) responder questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame;  
 
c) abrir as propostas de preços;  
 
d) analisar a aceitabilidade do credenciamento e das propostas;  
 
e) indeferir credenciamento e desclassificar propostas indicando os motivos;  
 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance  
de menor preço;  
 
g) verificar a habilitação da proponente classificada em primeiro lugar; 
 
h) declarar o vencedor;  
 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos e remetê-los à Comissão Julgadora, caso 
necessário;  
 
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;  
 
k) encaminhar o processo à Comissão Julgadora para homologar e autorizar a contratação;  
 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação.   
 
8.2 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 09:00 as 17:00h às 
17:30h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, através do e-mail licitacao@cbtm.org.br  em caso de 
dúvidas.  
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8.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 
contrário. 
 
8.4. A documentação apresentada para fins de habilitação da participante vencedora fará parte dos autos 
do processo seletivo e não será devolvida ao proponente.  

 
9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
9.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, observadas as especificações técnicas, 
parâmetros de desempenho, de qualidade e demais condições definidas neste Edital. 
 
9.2 O Pregoeiro anunciará o participante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e 
decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.  
 
9.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, por ser inexequível, o Pregoeiro examinará 
a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.  
 
9.4. Caso haja empate na proposta inicial e, por qualquer motivo, não haja lances, o desempate será 
procedido exclusivamente através de sorteio presencial, em ato público, convocando as empresas 
empatadas, de acordo com o disposto no art. 45 da Lei 8.666/1993, exceto se dentre as empatadas houver 
uma única ME ou EPP, onde a prioridade da contratação será da Micro Empresa ou da Empresa de 
Pequeno Porte, conforme LC nº 123/2006.  
 
9.4.1. Caso haja necessidade de sorteio, será realizado na sede da Confederação Brasileira de Tênis de 
Mesa, localizada na Rua Henrique de Novaes, 190, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, em data a ser divulgada 
no sistema eletrônico para conhecimento dos interessados. 
 
9.5 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes.   
9.6 A CBTM poderá fazer diligências para verificação das condições de habilitação técnica ou operacional 
do proponente vencedor para a prestação dos serviços objeto deste Edital e, caso constatado qualquer 
deficiência, o mesmo será notificado para que faça as devidas correções, sob pena de desclassificação e 
convocação do seguinte colocado neste processo de seleção. 
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10 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E RECURSOS 
 
Não serão conhecidas as impugnações, pedidos de esclarecimentos e os recursos apresentados fora do 
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo proponente. 
 
10.1. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados até o 3° 
dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública de lances, para o e-mail 
licitacao@cbtm.org.br ou poderão ser enviadas diretamente no sistema da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias no link correspondente a este edital. 
 
10.1.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois diás úteis, contados da 
data do recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais à Área Demandante do objeto. 
 
10.1.3. As respostas serão disponibilizadas diretamente no sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias 
no link correspondente a este edital e poderão ser acessadas por todos os licitantes. 
 
10.1.4. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 
10.2. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
10.2.1. Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até o 3° dia útil anterior à data 
fixada para abertura da sessão pública. 
 
10.2.2. As razões de impugnação ao edital, quando propostas, poderão ser enviadas para o e-mail 
licitacao@cbtm.org.br com remessa posterior do documento original, dentro do prazo previsto no subitem 
acima, para a sede da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, localizada na Rua Henrique de Novais, 
190 – Botafogo, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22281-050, aos cuidados da Comissão de Licitação. 
 
10.2.3. As respostas às impugnações serão divulgadas no site da CBTM e da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, em até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
  
10.3. DO RECURSO 
 
10.3.1. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer das decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, 
manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais 
no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, em prazo que começará a correr do término do prazo do recorrente.  
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10.3.2. A falta de manifestação imediata e motivada importará na preclusão da faculdade de recorrer.  
 
10.3.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou que 
prescindam de justificativa adequada.  
 
10.3.4. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.   
 
10.3.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
10.3.6. Caso o recurso seja indeferido, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação 
ao licitante vencedor. 
 

11. PROPOSTA ESCRITA E HABILITAÇÃO 
 
11.1. Conforme o art. 26 do decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, após a divulgação do edital no 
sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, assim como os documentos de habilitação exigidos no edital, que deverão ser inseridos em 
campo próprio do sistema até a data e horário de abertura da sessão, sob pena de desclassificação. 
Abaixo a documentação exigida: 

 
a) Proposta Inicial de Preços (Ficha Técnica), conforme modelo presente no ANEXO 04, que deverá 
ser inserida em campo próprio para essa finalidade. 
 
OBS: A Proponente NÃO deverá inserir em sua Proposta Inicial (Ficha Técnica) qualquer identificação de 
sua empresa, telefone, fax, assinatura ou qualquer outra informação que não estritamente relacionada aos 
serviços ou produtos ofertados, sob pena de ser, a critério do Pregoeiro, desclassificado do Processo.  
 
b1) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e eventuais alterações, devidamente registrados 
no órgão competente e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios 
da ata de eleição da diretoria, também regularmente registrada no órgão competente; 
 
b2) Registro Comercial, no caso de Empresa individual.  
 
b3) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir.  
 

Clicksign 8b62256f-c14b-4ea2-8adb-ffdd74975a12



 

 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 
d) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, conforme o caso, expedida 
pelo órgão competente, de sua sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto social;  
 
e) documento comprobatório de regularidade fiscal junto à União Federal, através de Certificado de 
Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, comprovando 
a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 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;  
 
g) balanço patrimonial e demonstrações contábeis encerradas no último exercício social, devidamente 
atestados por profissional ou empresa habilitados, comprobatórias de que a sociedade apresente capital 
social devidamente integralizado, ou patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor total do objeto a 
ser contratado ou declaração expressa pela proponente atestando que a mesma goza de boa situação 
financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do administrador e do contador da empresa 
com a devida identificação. 
 
i) declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital, de Inexistência de Fatos Impeditivos, de que não possui, em seu quadro de pessoal, 
empregados menores e de que não está com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
ou com a CBTM suspenso, ou que tenha sido por ela declarada inidônea, conforme modelo ANEXO 03;  
 
j) Cópia dos documentos (RG, CPF e Carteira de Registro em Conselho Regional de Contabilidade) do 
responsável técnico; 
 
k) Comprovação de Capacidade Técnica em nome da empresa, através da apresentação de Atestado(s) 
de Capacidade Técnica, comprovando expertise em prestar serviços para entidades esportivas que 
recebam recursos da Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo-Piva) expedido(s) por entidade(s) de administração do 
desporto nacional, olímpico e/ou paralímpico, atestando o fiel e satisfatório desempenho dos 
compromissos por ela assumidos, similar ao modelo presente no ANEXO 08. 

 
11.2. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido no item 
11.1 deste Edital autoriza o Pregoeiro a convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente. 
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11.3. Posteriormente, todos os documentos da vencedora citados no item 11.1, a despeito de já terem sido 
enviados através do sistema, deverão também ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, 
aos cuidados do Pregoeiro no endereço Rua Henrique de Novaes, 190, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ – 
CEP: 22281-050 no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da data de solicitação na sessão pública 
virtual, um envelope indevassável e lacrado, constando na parte externa, a seguinte indicação: 
 

ENVELOPE HABILITAÇÃO E PREÇO 
Pregão Eletrônico 004/2022 

Razão social, Endereço da sede da empresa e e-mail 

  
11.3.1. A Proposta de Preços escrita (Modelo no Anexo 04), deverá estar atualizada com os mesmos 
valores oferecidos após a etapa de lances, rubricadas em todas as folhas e a última com data e assinada 
pelo Representante Legal da participante já citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas. 

 
12 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
12.1. O pagamento ao participante vencedor será feito pela CBTM até 10 (dez) dias úteis após a entrega 
de cada pedido e averiguação pela equipe técnica de que está de acordo com o solicitado, mediante a 
apresentação prévia da sua Nota Fiscal de Prestação de serviços, que deverá ser emitida 
preferencialmente no último dia do mês da prestação de serviços. 
 
12.2. Os pagamentos à empresa vencedora serão feitos pela CBTM através de boleto bancário, depósito 
bancário ou transferência bancária diretamente na conta bancária da empresa vencedora. 

 
12.3. A CBTM não pagará nenhum outro valor além do preço contratado, sendo que nos preços ofertados 
deverão estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários à completa e perfeita 
execução do objeto contratado, tais como: tributos, taxas, encargos trabalhistas, etc.  
 
12.3.1. Não serão aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título, direto ou indireto, omitidos na proposta, 
uma vez que considera-se que tal valor já engloba todos os custos dos serviços, impostos diretos e 
indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, auxílio alimentação, auxílio-transporte, 
provisões previstas, seguros e taxas incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação de serviços, 
bem como quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto licitado.  
 
12.4. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso sofrerá a incidência de juros de 0,5 
(meio por cento) ao mês, calculado pro rata die entre o trigésimo primeiro dia contado do protocolado do 
documento de cobrança e a data do efetivo pagamento.   
 

Clicksign 8b62256f-c14b-4ea2-8adb-ffdd74975a12



 

 

12.5. No caso de atraso ou incorreção na apresentação dos documentos fiscais pelo participante vencedor, 
não lhe será devido, em hipótese alguma, qualquer valor adicional em função deste atraso, nem mesmo a 
título de reajuste ou encargos financeiros.  
 
12.6. Caso se constate irregularidade nos documentos fiscais apresentados, a CBTM, a seu exclusivo 
critério, poderá devolvê-los ao participante que vier a ser contratado, para as devidas correções, ou aceitá-
los, tudo de acordo com a legislação fiscal aplicável. Na hipótese de devolução, o documento será 
considerado como não apresentado, para fins de atendimento às condições contratuais.  
 
12.7. Fica reservado a CBTM o direito de reter quaisquer créditos porventura existentes em favor do 
participante vencedor, independente da sua origem, enquanto existirem obrigações por ele não cumpridas, 
incluindo multas impostas e estabelecidas neste edital e danos causados pelo contratado a CBTM e/ou a 
terceiros. 
 
12.8. O participante vencedor não terá o direito e a CBTM não será obrigado a efetuar o pagamento de 
valores que tenham sido colocados em cobrança ou descontados em bancos, nem a efetuar o pagamento 
de parcelas contratuais operadas pelo participante junto à rede bancária como descontos e cobranças de 
duplicatas ou qualquer outra operação financeira.  

 
13. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
13.1. Caso o participante vencedor, por si, seus empregados ou prepostos não cumpram qualquer das 
obrigações elencadas no Contrato ou nos instrumentos que vierem a ser futuramente firmados pelas 
partes, ou não as cumprirem na forma, no prazo e com a qualidade que deles se espera, será aplicada a 
penalidade prevista no item 6 do Termo de Referência – Anexo 01 – deste Edital.  
 
13.2. A reincidência de aplicações de penalidades poderá acarretar a rescisão do Contrato, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial sujeitando-se a parte infratora, ainda, nos termos 
dos artigos 408, 409, 411 e 416, do Código Civil, ao pagamento da multa desde já fixada na quantia em 
reais correspondente a vinte por cento do valor total do Contrato, podendo a CBTM a seu critério convocar 
o seguinte colocado neste processo de seleção para a prestação dos serviços.  
 
13.3. A parte que exigir a pena convencional prevista no item acima, não estará, nos termos do artigo 416, 
do Código Civil, obrigada a alegar ou provar eventual prejuízo, decorrente da inexecução da obrigação, 
podendo, com fundamento no que dispõe o parágrafo único, do mesmo artigo 416, do Código Civil, cobrar 
da parte inadimplente o prejuízo excedente.  
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14. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
14.1. Homologado o resultado do processo seletivo pela autoridade competente, a Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa, firmará Contrato com o(s) PROPONENTE VENCEDOR visando à execução 
do objeto deste processo seletivo nos termos da minuta contida no Anexo 02 que integra este Edital.  
 
14.2.  O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da 
convocação, para assinar a Contrato, quando deverá comparecer a CBTM ou enviar pelos correios. Este 
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE 
VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa. 
 
14.3. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar a Contrato dentro do prazo estabelecido 
o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no item 13.1 deste Edital, podendo a CONTRATANTE 
convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais participantes, após comprovação da 
compatibilidade da proposta e da habilitação do participante para celebração do Contrato.  
 
14.4. Este Edital e seu(s) anexo(s) integrarão a Contrato, independente de transcrição.  
 

15. RESCISÃO 
 
15.1.Além das hipóteses de inadimplemento previstas, a Contrato poderá ser rescindido: (a) a critério da 
CBTM e mediante aviso prévio por escrito, com antecedência de 10 (dez) dias corridos, caso ocorra 
insuficiência de repasse dos recursos financeiros oriundos dos órgãos da administração pública, caso em 
que cessará a obrigação do CONTRATANTE de pagar as prestações vincendas e sem que caiba à 
CONTRATADA qualquer direito de indenização ou reparação, ressalvando-se, apenas, ao direito do 
recebimento das prestações vencidas até a data da rescisão; (b) por qualquer das partes mediante aviso 
prévio, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, sem que caiba à outra parte 
qualquer direito a indenização ou reparação, ressalvando-se apenas o direito ao recebimento dos 
pagamentos vencidos até a data da rescisão.  
 
15.2. As partes estarão eximidas de suas responsabilidades e, consequentemente, da aplicação de 
quaisquer penalidades, nada podendo pleitear uma da outra, a que título for, em caso de força maior, 
greves ou atos de terrorismo, casos em que os serviços eventualmente ainda não prestados não serão 
reembolsados. 
15.3. Os motivos de força maior que a juízo do CONTRATANTE possam justificar a suspensão da 
contagem de quaisquer prazos ou a prestação o serviço fora do prazo estipulado, somente serão 
considerados quando apresentados na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão consideradas 
quaisquer alegações baseadas em ocorrências não aceitas pelo CONTRATANTE ou apresentadas 
intempestivamente. 
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16 PRAZOS E REAJUSTE 

 
16.1 A vigência do Contrato que vier a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 

 
17. DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

  
17.1 Constam da Minuta do Contrato (Anexo 02).  

 
18. VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
18.1.O valor estimado para essa contratação é de R$11.319,67 (Onze mil trezentos e dezenove reais e sessenta 

e sete centavos) sendo esse o valor máximo da contratação. 
 
18.2. As despesas decorrentes do presente Edital serão custeadas por recursos da Lei 10.264/2001 (Lei 
Agnelo-Piva). 

 
19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
19.1 O presente processo seletivo não importa necessariamente em contratação, podendo Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 
de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes deste processo 
seletivo. A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.  
 
19.2 A proponente é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase deste processo seletivo. A falsidade de qualquer documento apresentado 
ou das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis.  
 
19.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase do processo seletivo, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  
 
19.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação.  
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19.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta.  
 
19.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Confederação Brasileira de Tênis de 
Mesa, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
19.7 As decisões referentes a este processo serão comunicadas aos proponentes pelo e-mail indicado nos 
documentos de habilitação.  
 
19.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.  
 
19.9 A participação do proponente neste processo seletivo implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital.  
 
19.10 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da 
cidade do Rio de Janeiro, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 
 
19.11 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.  

 
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2022. 

 
 
 

____________________________ 
Danielle Coelho Schroeder 

Ordenadora de Despesas 
 
 
 

___________________________ 
Alaor Gaspar Pinto Azevedo 

Presidente – CBTM 
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ANEXO 01 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 
 
1.1. Contratação de pessoa jurídica a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 

técnicos especializados de Assessoria Contábil e Fiscal, Assessoria em Departamento de Pessoal 

e outros serviços correlatos e de apoio à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa – CBTM.  

 

1.2. Os serviços deverão ser prestados em estrita observância às normas brasileiras de contabilidade, 

emanada pelos Órgãos Fiscalizadores: Conselho Regional de Contabilidade CRC, Conselho 

Federal de Contabilidade – CFC e outros. 

 
2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.1. ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL 

 

a) Definição e elaboração do plano de contas; 
 

b) Realizar contabilização geral das receitas e despesas (por centro de custo), lançamentos, 
empenho e liquidação e o respectivo fechamento das prestações de contas contábeis mensais no 
Programa/Sistema contábil online utilizado, que também deverá ser disponibilizado para até 
10 (dez) usuários da CONTRATANTE, em conformidade com as exigências da legislação em 
vigor. A execução dos serviços deve observar normas editadas pelas autoridades em nível Federal, 
Estadual e Municipal, cumprindo-se os dispositivos de leis, portarias, códigos de ética e outras 
normas pertinentes. 
 

c) Organização, preparação, classificação e lançamentos contábeis de todos os documentos das 
despesas e arrecadações, conforme técnica contábil aplicada em empresa do setor público. 
 

d) Análise documental verificando sua regularidade. 
 

e) Processamento de balancetes mensais por centro de custo; 
 

f) Controle do imobilizado, calculando a depreciação mensal; 
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g) Conciliação das contas bancárias e aplicações financeiras; 
 

h) Elaboração das Demonstrações Financeiras; 
 

i) Apuração e cálculo dos encargos fiscais (impostos); 
 

j) Preparação e Transmissão da ECF;  
 

k) DCTF; 
 

l) DIRF; 
 

m) Escrituração Fiscal (ISS); 
 

n) SPED Contábil; 
 

o) SPED Fiscal; 
 

p) SPED Contribuição; 
 

q) PER/DCOMP; 
 

r) Apresentar trimestralmente à CONTRATANTE os Balancetes do trimestre encerrado, conforme 
prazos abaixo: 

 
- Balancete de janeiro a março – Entrega até 20 de abril 

- Balancete de abril a junho – Entrega até 20 de julho 

- Balancete de julho a setembro – Entrega até 20 de outubro 

- Balancete de outubro a dezembro – Entrega até 20 de janeiro do ano posterior 

 

s) Apresentar até 25 de janeiro do ano posterior ao de referência um Balanço Preliminar, para que a 

auditoria independente possa iniciar os seus trabalhos; 

 

t) Apresentar à CONTRATADA o Balanço Anual, Razão Contábil e Análises Contábeis conciliadas 
com os saldos até o dia 30 de janeiro do ano posterior ao de referência; 
 

u) Reunião mensal para apresentação de esclarecimentos sobre o balancete; e 
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v) Outros serviços correlatos à função. 
 

2.2. ASSESSORIA DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
 

a) Orientação e controle da aplicação dos preceitos da CLT, bem como aqueles atinentes à 
Previdência Social, PIS, FGTS, Sindicatos e outros aplicáveis às relações de emprego mantida 
pela CONTRATANTE; 
 

b) Manutenção dos Registros de Empregados; 
 

c) Registro de admissão e demissão dos empregados, com as respectivas informações legais, 
periódicas, como CAGED, RAIS, termos de rescisão e para o recolhimento da multa do FGTS; 
 

d) Elaboração de folha de pagamento, depósito em conta e recibos mensais, mediante a 
disponibilização dos cartões de ponto e/ou relatório de ponto do mês em curso; 
 

e) Emissão de Guias para o recolhimento de contribuições decorrentes da folha de pagamento, pró-
labore e a terceiros; 
 

f) Cálculo, controle e aviso dos períodos de Contratos de Experiência, aviso prévio, licenças, 
atestados, férias e 13° salário; 
 

g) Cálculo e emissão das guias para pagamento dos encargos previdenciários e trabalhistas; 
 

h) Controle das fichas financeiras dos funcionários; 
 

i) Controle de benefícios (PAT, vale-transporte, seguro, assistência médica, etc.); 
 

j) Cálculo de horas extras; 
 

k) Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização; 
 

l) Elaboração anual da RAIS, DIRF (do Departamento de Pessoal) e Informe de Rendimentos para 
Declaração do Imposto de Renda; 
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m) Comunicação, durante a vigência do contrato, a respeito de alterações na legislação, questões 
sindicais, acompanhamento de convenções, acordos e dissídios coletivos ou outros fatores de 
natureza contábil e fiscal, que possam afetar a CBTM;  
 

n) Fornecer planilha em Excel, em período mensal, com informações sobre o processamento da folha 
de pagamento, com as seguintes colunas: 

 
Projeto 
Funcionário 
Salário Líquido 
Salário Base 
Descontos (PIS, IR, FGTS, INSS Empregado, INSS Patronal, RAT, e Outras Entidades) 
Componentes de salário a serem definidos com a CBTM 

 
o) Outros serviços correlatos à função. 

 
2.3. SERVIÇOS DE APOIO 

 
a) Acompanhamento dos vencimentos e solicitação de todas as certidões de âmbito federal, estadual 

e municipal, verificando quinzenalmente se há pendências fiscais que impeçam as certidões 
listadas abaixo (idem CADIN) de serem emitidas (Negativa ou Positiva com efeito de negativa), 
informando quinzenalmente as pendências e necessidades para solucioná-las antes do 
vencimento, em conjunto com jurídico e gestores da CBTM. 
  

CERTIDÃO VALIDADE LOCAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

30 dias Caixa Econômica Federal 
https://consulta-crf.caixa.gov.br/ 

Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União 

6 meses Receita Federal – Ministério da Economia 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/ 

Certidão Negativa De Débitos – 
CND  

3 meses Secretaria de Estado de Fazendo do Rio de 
Janeiro http://www4.fazenda.rj.gov.br/ 

Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas 

6 meses Tribunal Superior do Trabalho 
http://www.tst.jus.br/ 

Certidão Negativa De Débitos em 
Dívida Ativa – PGE 

6 meses Procuradoria Geral do Estado do Rio de 
Janeiro 

Dívida Ativa Efeito Negativa – CND 3 meses Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
Procuradoria Geral do Município  
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Certidão Positiva de Imposto sobre 
Serviço de Qualquer Natureza - ISS 

6 meses Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
Secretaria Municipal da Fazenda 

 
 

b) Elaboração e registro de ATAS e Estatutos; e 
 

c) Outros serviços correlatos à função. 
 

3. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS 
 
3.1. A remuneração ao participante vencedor será paga mensalmente pela CBTM até o décimo dia útil do 
mês posterior ao da prestação de serviços, mediante a apresentação prévia da sua Nota Fiscal de 
Prestação de serviços, que deverá ser emitida preferencialmente no último dia do mês da prestação de 
serviços. 
 
3.2. Os pagamentos à empresa vencedora serão feitos pela CBTM através de boleto bancário, depósito 
bancário ou transferência bancária diretamente na conta bancária da empresa vencedora. 

 
3.3. A CBTM não pagará nenhum outro valor além do preço contratado, sendo que nos preços ofertados 
deverão estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários à completa e perfeita 
execução do objeto contratado, tais como: tributos, taxas, encargos trabalhistas, etc.  
 
3.3.1. Não serão aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título, direto ou indireto, omitidos na proposta, 
uma vez que se considera que tal valor já engloba todos os custos dos serviços, impostos diretos e 
indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, auxílio alimentação, auxílio-transporte, 
provisões previstas, seguros e taxas incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação de serviços, 
bem como quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto licitado.  
 
3.3.2. A CONTRATANTE pagará à empresa que vier a ser contratada o máximo de 12 (doze) mensalidades 
anuais. Serviços sazonais, normalmente realizados no final do exercício, tais como o encerramento das 
Demonstrações Contábeis anuais, Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica, elaboração de 
informes de rendimento, elaboração da RAIS, DIRF, etc NÃO resultarão em cobrança adicional de 
mensalidade (13° honorário) e os custos para realização destes serviços adicionais já deverão estar 
contemplados nos valores mensais. 
 
3.4. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso sofrerá a incidência de juros de 0,5 
(meio por cento) ao mês, calculado pro rata die entre o trigésimo primeiro dia contado do protocolado do 
documento de cobrança e a data do efetivo pagamento.   
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3.5. No caso de atraso ou incorreção na apresentação dos documentos fiscais pelo participante vencedor, 
não lhe será devido, em hipótese alguma, qualquer valor adicional em função deste atraso, nem mesmo a 
título de reajuste ou encargos financeiros.  
 
3.6. Caso se constate irregularidade nos documentos fiscais apresentados, a CBTM, a seu exclusivo 
critério, poderá devolvê-los ao participante que vier a ser contratado, para as devidas correções, ou aceitá-
los, tudo de acordo com a legislação fiscal aplicável. Na hipótese de devolução, o documento será 
considerado como não apresentado, para fins de atendimento às condições contratuais.  
 
3.7. Fica reservado a CBTM o direito de reter quaisquer créditos porventura existentes em favor do 
participante vencedor, independente da sua origem, enquanto existirem obrigações por ele não cumpridas, 
incluindo multas impostas e estabelecidas neste edital e danos causados pelo contratado a CBTM e/ou a 
terceiros. 
 
3.8. O participante vencedor não terá o direito e a CBTM não será obrigado a efetuar o pagamento de 
valores que tenham sido colocados em cobrança ou descontados em bancos, nem a efetuar o pagamento 
de parcelas contratuais operadas pelo participante junto à rede bancária como descontos e cobranças de 
duplicatas ou qualquer outra operação financeira.  
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da empresa que vier a ser contratada, além de cumprir todos os parâmetros de qualidade 
dos serviços estabelecidos neste Edital e seus Anexos: 
 
5.1. Prestar os serviços estrita observância às normas brasileiras de contabilidade, emanada pelos 
Órgãos Fiscalizadores: Conselho Regional de Contabilidade CRC, Conselho Federal de Contabilidade – 
CFC e outros. 
 
5.2. Ser inscrita perante a algum Conselho Regional de Contabilidade nacional; 
 
5.3. Indicar responsável técnico Contador devidamente inscrito no CRC (Conselho Regional de 
Contabilidade) e em pleno gozo dos direitos profissionais; 
 
5.4. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços na CBTM; 
 
5.5. Manter disponibilidade de efetivos no seu quadro de empregados, dentro dos padrões desejados, 
para atender eventuais acréscimos solicitados pela CBTM, de acordo com a legislação vigente, bem como 
impedir que a mão-de-obra que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave, seja mantida 
ou retorne às instalações da CBTM; 
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5.6. Disponibilizar software online integrado com financeiro e contábil para lançamentos 
financeiros/contábeis para até 10 (dez) usuários da CONTRATANTE. 
 
5.7. Orientar seus empregados para manter sigilo das atividades desenvolvidas, não reproduzindo, 
divulgando ou utilizando em benefício próprio ou de terceiros, sob pena de responder civil, penal e 
administrativamente, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CBTM ou de terceiros que tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto contratual; 
 
5.8. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados ou prepostos, na execução dos serviços;  
 
5.9. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 
alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações civis e quaisquer 
outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos serviços, bem como aquelas com os 
serviços de entrega dos bilhetes nos endereços solicitados, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer 
vínculo empregatício com os mesmos;  
 
5.10. Responsabilizar-se pela disciplina e o respeito hierárquico de seus empregados para com os 
empregados do CONTRATANTE, objetivando sempre melhor qualidade no atendimento;  
 
5.11. Cumprir e fazer cumprir por parte de seus prepostos ou empregados, as leis, regulamentos e 
posturas, bem como quaisquer determinações emanadas dos órgãos competentes, pertinentes à matéria 
objeto da presente Concorrência;  
 
5.12. Fornecer ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, informações sobre a equipe disponibilizada 
para a execução deste contrato, inclusive aquelas de natureza fiscal ou trabalhista;  
 
5.13. Responsabilizar-se pelas consequências decorrentes de qualquer transgressão cometida por seus 
prepostos ou empregados;  
 
5.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
vigentes nos locais de execução dos serviços;  
 
5.15. Fazer com que seus empregados se submetam aos regulamentos de segurança e disciplina 
durante o período de permanência nas dependências do CONTRATANTE, recomendando-se o uso de 
uniforme da empresa, não sendo permitido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes 
sumários (shorts, camisetas regatas, sem camisa ou usando chinelos de dedo). 
 
5.16. A CONTRATADA é diretamente responsável pelos atos de seus empregados e prepostos, bem 
como pelos terceiros por ela contratados ou de qualquer forma autorizados ou credenciados.  
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5.17. Em hipótese alguma haverá vínculo empregatício entre os profissionais envolvidos na execução 
dos trabalhos decorrentes deste Contrato e o CONTRATANTE, quer sejam prestadores de serviços, 
empregados, prepostos da CONTRATADA ou por qualquer forma por ela credenciados ou autorizados, 
permanecendo os mesmos vinculados às pessoas jurídicas às quais estejam subordinados.   
 
5.18. Não obstante a total desvinculação trabalhista explicitada no item 3.2 acima, na hipótese de ocorrer 
qualquer demanda por parte de empregados da CONTRATADA diretamente contra o CONTRATANTE ou 
mesmo solidariamente, obriga-se a CONTRATADA a ressarcir ao CONTRATANTE o valor despendido por 
esta, devidamente corrigido desde a data do efetivo desembolso, inclusive despesas processuais e 
honorários advocatícios.  
 
5.19. Entregar as guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas à CONTRATANTE com 
antecedência de 3 (três) dias do vencimento das obrigações; 
 
5.20. Entregar a Folha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e demais obrigações 
trabalhistas até 5 (cinco) dias após o recebimento dos documentos; 
 
5.21. Fornecer planilha em Excel, em período mensal, com informações sobre o processamento da folha 
de pagamento, com as seguintes colunas: 
 

Projeto 
Funcionário 
Salário Líquido 
Salário Base 
Descontos (PIS, IR, FGTS, INSS Empregado, INSS Patronal, RAT, e Outras Entidades) 
Componentes de salário a serem definidos com a CBTM 
 
 

5.22. Apresentar trimestralmente à CONTRATANTE os Balancetes do trimestre encerrado, conforme 

prazos abaixo: 

 
a) Balancete de janeiro a março – Entrega até 20 de abril 

b) Balancete de abril a junho – Entrega até 20 de julho 

c) Balancete de julho a setembro – Entrega até 20 de outubro 

d) Balancete de outubro a dezembro – Entrega até 20 de janeiro do ano posterior ao de referência 

 

Clicksign 8b62256f-c14b-4ea2-8adb-ffdd74975a12



 

 

5.23. A CONTRATADA deverá apresentar até 25 de janeiro do ano posterior ao de referência um Balanço 

Preliminar, para que a auditoria independente possa iniciar os seus trabalhos. 

 

5.25. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATADA o Balanço Anual, Razão Contábil e Análises 

Contábeis conciliadas com os saldos até o dia 30 de janeiro do ano posterior ao de referência. 

5.26. Manter, durante a vigência do contrato que vier a ser firmado, todas as condições exigidas na 
ocasião da contratação (habilitação e proposta), comprovando, sempre que solicitado pela CBTM, a 
regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF) e junto à Previdência 
Social (CND) do INSS e demais exigências, comprovando, sempre que solicitado pela CBTM: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
 
c) documento comprobatório de regularidade fiscal junto à União Federal, através de Certificado de 
Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
  
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
 
5.27. A irregularidade da documentação até o prazo final para emissão do faturamento poderá implicar 

na rescisão imediata do contrato, sem direito pela Contratada, de qualquer indenização. 

 
5.28. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, 
especificações técnicas ou comerciais e demais informações, não tornadas públicas pela CBTM, de que 
venha a ter conhecimento em virtude desta contratação, bem como a respeito da execução e resultados 
obtidos nesta prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do contrato que vier a 
ser firmado, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a 
quaisquer meios de comunicação públicos e privados, salvo quando expressamente autorizado pela 
CBTM; 
 
5.29. Arcar com todo o custo operacional que se fizer necessário à perfeita execução dos serviços 
contratados;  
 
5.30. Aceitar por parte da CBTM ou de prepostos por ele designados, em todos os aspectos, a 
fiscalização e a auditoria dos serviços executados;  
 
5.31. Participar de reuniões da CBTM para tratar de ajustes ou melhorias na prestação dos serviços 
sempre que solicitado pela CBTM; 
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5.32. O CONTRATANTE não será responsável por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, quando não forem 
prévia e expressamente autorizados pelo CONTRATANTE; 
 
5.33. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades; 
 
5.34. Todas as obrigações aqui assumidas pela CONTRATADA são de sua inteira e exclusiva 
responsabilidade; 
 
5.35. Executar, os serviços que, mesmo não previsto no objeto se façam necessários ao perfeito 
cumprimento das obrigações assumidas junto ao CONTRATANTE. 
 
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES  
 
A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer 
inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:  
 
a) advertência;  
 
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da 
infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento), conforme preceitua o artigo 
87 do Decreto n.º 3.149/80;  
 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Confederação Brasileira 
de Tênis de Mesa, por até 2 (dois) anos;  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá ser aplicada 
cumulativamente à outra.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa 
do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.  
 
PARÁGRAFO QUARTO: A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não 
eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.  
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PARÁGRAFO QUINTO: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 
CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir 
sobre o valor da remuneração mensal, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato 
pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo 
com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.  
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ANEXO 02 – Minuta de Contrato 

 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO QUE 
ENTRE SI FAZEM A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 
DE TÊNIS DE MESA E A _________________, na 
forma abaixo:  

 
Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma de direito, de um lado a CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA (CBTM), associação de fins não econômicos, de caráter desportivo, 
com sede na Rua Henrique de Novaes, 190, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22281-050, Inscrita no 
CNPJ 30.482.319/0001-61, 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 PE 002/2017 
têm entre si ajustada a prestação de serviços de _______________, mediante as cláusulas e condições 
seguintes que mutuamente aceitam, outorgam e estipulam: 
 
Cláusula Primeira: Objeto 
 
1.1 O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, de 

serviços técnicos especializados de Assessoria Contábil e Fiscal, Assessoria em Departamento de 

Pessoal e outros serviços correlatos de apoio à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa – CBTM 

 

1.2 Os serviços deverão ser prestados em estrita observância às normas brasileiras de contabilidade, 

emanada pelos Órgãos Fiscalizadores: Conselho Regional de Contabilidade CRC, Conselho Federal 

de Contabilidade – CFC e outros. 

 

1.3 A CONTRATA indica como responsável técnico o contador, abaixo identificado, devidamente inscrito 

no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e em pleno gozo dos direitos profissionais: 

 

NOME: _________________________________________________________________ 

INSCRIÇAO CRC nº________________ 

 
Cláusula Segunda: Especificação dos Serviços 

 
2.1. ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL 
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a) Definição e elaboração do plano de contas; 

 

b) Realizar contabilização geral das receitas e despesas (por centro de custo), lançamentos, 

empenho e liquidação e o respectivo fechamento das prestações de contas contábeis mensais em 

Programa/Sistema contábil online utilizado, que também deverá ser disponibilizado para até 

10 (dez) usuários da CONTRATANTE, em conformidade com as exigências da legislação em 

vigor. A execução dos serviços deve observar normas editadas pelas autoridades em nível Federal, 

Estadual e Municipal, cumprindo-se os dispositivos de leis, portarias, códigos de ética e outras 

espécies norminativas pertinentes. 

 

c) Organização, preparação, classificação e lançamentos contábeis de todos os documentos das 

despesas e arrecadações, conforme técnica contábil aplicada em empresa do setor público. 

 

d) Análise documental verificando sua regularidade. 

 

e) Processamento de balancetes mensais por centro de custo; 

 

f) Controle do imobilizado, calculando a depreciação mensal; 

 

g) Conciliação das contas bancárias e aplicações financeiras; 

 

h) Elaboração das Demonstrações Financeiras; 

 

i) Apuração e cálculo dos encargos fiscais (impostos); 

 

j) Preparação e Transmissão da ECF;  

 

k) DCTF; 

 

l) DIRF; 

 

m) Escrituração Fiscal (ISS); 
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n) SPED contábil; 

 

o) SPED fiscal; 

 

p) SPED Contribuição; 

 

q) PER/DCOMP; 

 

r) Apresentar trimestralmente à CONTRATANTE os Balancetes do trimestre encerrado, conforme 

prazos abaixo: 

 
- Balancete de janeiro a março – Entrega até 20 de abril 

- Balancete de abril a junho – Entrega até 20 de julho 

- Balancete de julho a setembro – Entrega até 20 de outubro 

- Balancete de outubro a dezembro – Entrega até 20 de janeiro do ano posterior 

 

s) Apresentar até 25 de janeiro do ano posterior ao de referência um Balanço Preliminar, para que a 

auditoria independente possa iniciar os seus trabalhos; 

 

t) Apresentar à CONTRATADA o Balanço Anual, Razão Contábil e Análises Contábeis conciliadas 
com os saldos até o dia 30 de janeiro do ano posterior ao de referência; 
 

u) Reunião mensal para apresentação de esclarecimentos sobre o balancete; e 
 

v) Outros serviços correlatos à função. 
 

2.2. ASSESSORIA DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

 
a) Orientação e controle da aplicação dos preceitos da CLT, bem como aqueles atinentes à 

Previdência Social, PIS, FGTS, Sindicatos e outros aplicáveis às relações de emprego mantida 

pela CONTRATANTE; 

 
b) Manutenção dos Registros de Empregados; 
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c) Registro de admissão e demissão dos empregados, com as respectivas informações legais, 

periódicas, como CAGED, RAIS, termos de rescisão e para o recolhimento da multa do FGTS; 

 

d) Elaboração de folha de pagamento, depósito em conta e recibos mensais, mediante a 

disponibilização dos cartões de ponto e/ou relatório de ponto do mês em curso; 

 

e) Emissão de Guias para o recolhimento de contribuições decorrentes da folha de pagamento, pró-

labore e a terceiros; 

 

f) Cálculo, controle e aviso dos períodos de Contratos de Experiência, aviso prévio, licenças, 

atestados, férias e 13° salário; 

 

g) Cálculo e emissão das guias para pagamento dos encargos previdenciários e trabalhistas; 

 

h) Controle das fichas financeiras dos funcionários; 

 

i) Controle de benefícios (PAT, vale-transporte, seguro, assistência médica, etc.); 

 

j) Cálculo de horas extras; 

 

k) Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 

procedimentos de fiscalização; 

 

l) Elaboração anual da RAIS, DIRF (do Departamento de Pessoal) e Informe de Rendimentos para 

Declaração do Imposto de Renda; 

 

m) Comunicação, durante a vigência do contrato, a respeito de alterações na legislação, questões 

sindicais, acompanhamento de convenções, acordos e dissídios coletivos ou outros fatores de 

natureza contábil e fiscal, que possam afetar a CBTM. 

 

n) Fornecer planilha em Excel, em período mensal, com informações sobre o processamento da folha 
de pagamento, com as seguintes colunas: 

 
Projeto 
Funcionário 
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Salário Líquido 
Salário Base 
Descontos (PIS, IR, FGTS, INSS Empregado, INSS Patronal, RAT, e Outras Entidades) 
Componentes de salário a serem definidos com a CBTM 

 
o) Outros serviços correlatos à função. 

 

2.3. SERVIÇOS DE APOIO 
 

a) Acompanhamento dos vencimentos e solicitação de todas as certidões de âmbito federal, estadual 
e municipal, verificando quinzenalmente se há pendências fiscais que impeçam as certidões 
listadas abaixo (idem CADIN) de serem emitidas (Negativa ou Positiva com efeito de negativa), 
informando quinzenalmente as pendências e necessidades para solucioná-las antes do 
vencimento, em conjunto com jurídico e gestores da CBTM. 
  

CERTIDÃO VALIDADE LOCAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

30 dias Caixa Econômica Federal 
https://consulta-crf.caixa.gov.br/ 

Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União 

6 meses Receita Federal – Ministério da Economia 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/ 

Certidão Negativa De Débitos – 
CND  

3 meses Secretaria de Estado de Fazendo do Rio de 
Janeiro http://www4.fazenda.rj.gov.br/ 

Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas 

6 meses Tribunal Superior do Trabalho 
http://www.tst.jus.br/ 

Certidão Negativa De Débitos em 
Dívida Ativa – PGE 

6 meses Procuradoria Geral do Estado do Rio de 
Janeiro 

Dívida Ativa Efeito Negativa – CND 3 meses Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
Procuradoria Geral do Município  

Certidão Positiva de Imposto sobre 
Serviço de Qualquer Natureza - ISS 

6 meses Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
Secretaria Municipal da Fazenda 

 
 

b) Elaboração e registro de ATAS e Estatutos; e 
 

c) Outros serviços correlatos à função. 
 

Cláusula Terceira: Obrigações do CONTRATANTE.  
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3.1. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização e acompanhamento de todas as fases de execução 
das obrigações e do desempenho da CONTRATADA; 

 
3.2. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir as irregularidades encontradas na execução 
dos serviços; 
 
3.3. Proporcionar condições à CONTRATADA para a boa execução dos serviços, permitindo-lhe livre 
acesso às suas dependências, sempre que necessário e nos horários de funcionamento do expediente de 
trabalho; 
 
3.4. Fornecer todas as informações técnicas e documentação hábil, necessárias à execução dos serviços. 

 
3.5. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execução do contrato. 
 
3.6. Realizar os pagamentos mensais de acordo com o prazo previsto na Cláusula 5 do Contrato. 
 
Cláusula Quarta: Obrigações da CONTRATADA  
 
São obrigações da empresa que vier a ser contratada, além de cumprir todos os parâmetros de qualidade 
dos serviços estabelecidos neste Edital e seus Anexos: 
 
a. Prestar os serviços estrita observância às normas brasileiras de contabilidade, emanada pelos 
Órgãos Fiscalizadores: Conselho Regional de Contabilidade CRC, Conselho Federal de Contabilidade – 
CFC e outros. 
 
b. Ser inscrita perante a algum Conselho Regional de Contabilidade nacional; 
 

c. Indicar responsável técnico Contador devidamente inscrito no CRC (Conselho Regional de 
Contabilidade) e em pleno gozo dos direitos profissionais; 

 
d. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços na CBTM; 
 
e. Manter disponibilidade de efetivos no seu quadro de empregados, dentro dos padrões desejados, 
para atender eventuais acréscimos solicitados pela CBTM, de acordo com a legislação vigente, bem como 
impedir que a mão-de-obra que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave, seja mantida 
ou retorne às instalações da CBTM; 
 
f. Disponibilizar software online integrado com financeiro e contábil para lançamentos 
financeiros/contábeis para até 10 (dez) usuários da CONTRATANTE. 
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g. Orientar seus empregados para manter sigilo das atividades desenvolvidas, não reproduzindo, 
divulgando ou utilizando em benefício próprio ou de terceiros, sob pena de responder civil, penal e 
administrativamente, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CBTM ou de terceiros que tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto contratual; 
 
h. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados ou prepostos, na execução dos serviços;  
 
i. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 
alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações civis e quaisquer 
outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos serviços, bem como aquelas com os 
serviços de entrega dos bilhetes nos endereços solicitados, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer 
vínculo empregatício com os mesmos;  
 
j. Responsabilizar-se pela disciplina e o respeito hierárquico de seus empregados para com os 
empregados do CONTRATANTE, objetivando sempre melhor qualidade no atendimento;  
 
k. Cumprir e fazer cumprir por parte de seus prepostos ou empregados, as leis, regulamentos e 
posturas, bem como quaisquer determinações emanadas dos órgãos competentes, pertinentes à matéria 
objeto da presente Concorrência;  
 
l. Fornecer ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, informações sobre a equipe disponibilizada 
para a execução deste contrato, inclusive aquelas de natureza fiscal ou trabalhista;  
 
m. Responsabilizar-se pelas consequências decorrentes de qualquer transgressão cometida por seus 
prepostos ou empregados;  
 
n. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
vigentes nos locais de execução dos serviços;  
 
o. Fazer com que seus empregados se submetam aos regulamentos de segurança e disciplina 
durante o período de permanência nas dependências do CONTRATANTE, recomendando-se o uso de 
uniforme da empresa, não sendo permitido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes 
sumários (shorts, camisetas regatas, sem camisa ou usando chinelos de dedo). 
 
p. A CONTRATADA é diretamente responsável pelos atos de seus empregados e prepostos, bem 
como pelos terceiros por ela contratados ou de qualquer forma autorizados ou credenciados.  
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q. Em hipótese alguma haverá vínculo empregatício entre os profissionais envolvidos na execução 
dos trabalhos decorrentes deste Contrato e o CONTRATANTE, quer sejam prestadores de serviços, 
empregados, prepostos da CONTRATADA ou por qualquer forma por ela credenciados ou autorizados, 
permanecendo os mesmos vinculados às pessoas jurídicas às quais estejam subordinados.   
 
r. Não obstante a total desvinculação trabalhista explicitada no item 3.2 acima, na hipótese de ocorrer 
qualquer demanda por parte de empregados da CONTRATADA diretamente contra o CONTRATANTE ou 
mesmo solidariamente, obriga-se a CONTRATADA a ressarcir ao CONTRATANTE o valor despendido por 
esta, devidamente corrigido desde a data do efetivo desembolso, inclusive despesas processuais e 
honorários advocatícios.  
 
s. Entregar as guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas à CONTRATANTE com 
antecedência de 3 (três) dias do vencimento das obrigações; 
 
t. Entregar a Folha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e demais obrigações 
trabalhistas até 5 (cinco) dias após o recebimento dos documentos; 
 
u. Fornecer planilha em Excel, em período mensal, com informações sobre o processamento da folha 
de pagamento, com as seguintes colunas: 
 

Projeto 
Funcionário 
Salário Líquido 
Salário Base 
Descontos (PIS, IR, FGTS, INSS Empregado, INSS Patronal, RAT, e Outras Entidades) 
Componentes de salário a serem definidos com a CBTM 

 
v. Apresentar trimestralmente à CONTRATANTE os Balancetes do trimestre encerrado, conforme prazos 
abaixo: 
 
a) Balancete de janeiro a março – Entrega até 20 de abril 

b) Balancete de abril a junho – Entrega até 20 de julho 

c) Balancete de julho a setembro – Entrega até 20 de outubro 

d) Balancete de outubro a dezembro – Entrega até 20 de janeiro do ano posterior ao de referência 

 

w. A CONTRATADA deverá apresentar até 25 de janeiro do ano posterior ao de referência um Balanço 

Preliminar, para que a auditoria independente possa iniciar os seus trabalhos. 
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x. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATADA o Balanço Anual, Razão Contábil e Análises 

Contábeis conciliadas com os saldos até o dia 30 de janeiro do ano posterior ao de referência. 

y. Manter, durante a vigência do contrato que vier a ser firmado, todas as condições exigidas na 
ocasião da contratação (habilitação e proposta), comprovando, sempre que solicitado pela CBTM, a 
regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF) e junto à Previdência 
Social (CND) do INSS e demais exigências, comprovando, sempre que solicitado pela CBTM: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
 
c) documento comprobatório de regularidade fiscal junto à União Federal, através de Certificado de 
Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
  
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
 
z. A irregularidade da documentação até o prazo final para emissão do faturamento poderá implicar na 

rescisão imediata do contrato, sem direito pela Contratada, de qualquer indenização. 

 
aa. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, 
especificações técnicas ou comerciais e demais informações, não tornadas públicas pela CBTM, de que 
venha a ter conhecimento em virtude desta contratação, bem como a respeito da execução e resultados 
obtidos nesta prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do contrato que vier a 
ser firmado, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a 
quaisquer meios de comunicação públicos e privados, salvo quando expressamente autorizado pela 
CBTM; 
 
bb. Arcar com todo o custo operacional que se fizer necessário à perfeita execução dos serviços 
contratados;  
 
cc. Aceitar por parte da CBTM ou de prepostos por ele designados, em todos os aspectos, a 
fiscalização e a auditoria dos serviços executados;  
 
dd. Participar de reuniões da CBTM para tratar de ajustes ou melhorias na prestação dos serviços 
sempre que solicitado pela CBTM; 
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ee. O CONTRATANTE não será responsável por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, quando não forem 
prévia e expressamente autorizados pelo CONTRATANTE; 
 
ff. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades; 
 
gg. Todas as obrigações aqui assumidas pela CONTRATADA são de sua inteira e exclusiva 
responsabilidade; 
 
hh. Executar, os serviços que, mesmo não previsto no objeto se façam necessários ao perfeito 
cumprimento das obrigações assumidas junto ao CONTRATANTE. 
  

Cláusula Quinta: Do preço e seu pagamento. 
 
5.1. Pela prestação dos Serviços a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de 
R$xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
  
5.2. A remuneração da CONTRATADA será realizada mensalmente pela CONTRATANTE até o décimo 
dia útil do mês posterior ao da prestação de serviços, mediante a apresentação prévia da sua Nota Fiscal 
de Prestação de serviços, que deverá ser emitida preferencialmente no último dia do mês da prestação de 
serviços. 
 
5.3. Os pagamentos serão feitos pela CBTM através de boleto bancário, depósito bancário ou transferência 
bancária diretamente na conta bancária da empresa CONTRATADA. 

 
5.4. A CBTM não pagará nenhum outro valor além do preço contratado, sendo que nos preços da 
remuneração mensal da CONTRATADA estão inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários à 
completa e perfeita execução do objeto contratado, tais como: tributos, taxas, encargos trabalhistas, etc.  
 
5.4.1. Não serão aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título, direto ou indireto, uma vez que o valor da 
remuneração mensal da CONTRATADA já engloba todos os custos dos serviços, impostos diretos e 
indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, auxílio alimentação, auxílio-transporte, 
provisões previstas, seguros e taxas incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação de serviços, 
bem como quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto.  
 
5.4.2. A CONTRATANTE pagará à empresa que vier a ser contratada o máximo de 12 (doze) mensalidades 
anuais. Serviços sazonais, normalmente realizados no final do exercício, tais como o encerramento das 
Demonstrações Contábeis anuais, Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica, elaboração de 
informes de rendimento, elaboração da RAIS, DIRF, etc NÃO resultarão em cobrança adicional de 
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mensalidade (13° honorário) e os custos para realização destes serviços adicionais já deverão estar 
contemplados nos valores mensais. 
 
5.5. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso sofrerá a incidência de juros de 0,5 
(meio por cento) ao mês, calculado pro rata die entre o trigésimo primeiro dia contado do protocolado do 
documento de cobrança e a data do efetivo pagamento.   
 
5.6. No caso de atraso ou incorreção na apresentação dos documentos fiscais pelo participante vencedor, 
não lhe será devido, em hipótese alguma, qualquer valor adicional em função deste atraso, nem mesmo a 
título de reajuste ou encargos financeiros.  
 
5.7. Caso se constate irregularidade nos documentos fiscais apresentados, a CBTM, a seu exclusivo 
critério, poderá devolvê-los à CONTRATADA, para as devidas correções, ou aceitá-los, tudo de acordo 
com a legislação fiscal aplicável. Na hipótese de devolução, o documento será considerado como não 
apresentado, para fins de atendimento às condições contratuais.  
 
5.8. Fica reservado a CBTM o direito de reter quaisquer créditos porventura existentes em favor da 
CONTRATADA, independente da sua origem, enquanto existirem obrigações por ele não cumpridas, 
incluindo multas impostas e estabelecidas neste edital e danos causados pelo contratado a CBTM e/ou a 
terceiros. 
 
5.9.  A CONTRATADA não terá o direito e a CBTM não será obrigado a efetuar o pagamento de valores 
que tenham sido colocados em cobrança ou descontados em bancos, nem a efetuar o pagamento de 
parcelas contratuais operadas pelo participante junto à rede bancária como descontos e cobranças de 
duplicatas ou qualquer outra operação financeira.  
 
Cláusula Sexta: Das penalidades 
 
A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer 
inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:  
 
a) advertência;  
 
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da 
infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento), conforme preceitua o artigo 
87 do Decreto n.º 3.149/80;  
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c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Confederação Brasileira 
de Tênis de Mesa, por até 2 (dois) anos;  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá ser aplicada 
cumulativamente à outra.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa 
do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.  
 
PARÁGRAFO QUARTO: A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não 
eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 
CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir 
sobre o valor da remuneração mensal, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato 
pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo 
com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
Cláusula Sétima: Rescisão. 
 
7.1. Este contrato poderá ser rescindido:  

 
a) A critério da CBTM e mediante aviso prévio por escrito, com antecedência de 10 (dez) dias corridos, 

caso ocorra insuficiência de repasse dos recursos financeiros oriundos dos órgãos da 

administração pública, caso em que cessará a obrigação do CONTRATANTE de pagar as 

prestações vincendas e sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de indenização ou 

reparação, ressalvando-se, apenas, ao direito do recebimento das prestações vencidas até a data 

da rescisão;  

 

b) Por qualquer das partes mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias corridos, sem que caiba à outra parte qualquer direito a indenização ou reparação, 

ressalvando-se apenas o direito ao recebimento dos pagamentos vencidos até a data da rescisão.  
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7.2. As partes estarão eximidas de suas responsabilidades e, consequentemente, da aplicação de 
quaisquer penalidades, nada podendo pleitear uma da outra, a que titulo for, em caso de força maior, 
greves ou atos de terrorismo, casos em que os serviços eventualmente ainda não prestados não serão 
reembolsados.   
 
7.3. Os motivos de força maior que a juízo do CONTRATANTE possam justificar a suspensão da contagem 
de quaisquer prazos ou a prestação o serviço fora do prazo estipulado, somente serão considerados 
quando apresentados na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão consideradas quaisquer 
alegações baseadas em ocorrências não aceitas pelo CONTRATANTE ou apresentadas 
intempestivamente.  
 
Cláusula Oitava: Vigência.  
 
8.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, através de 
Termo Aditivo. 
 
8.2. Em caso de renovação da vigência do contrato, nos termos facultados acima, os valores apresentados 
serão reajustados pela variação do índice IPCA, do IBGE, acumulado no período ou por outro índice oficial 
que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices 
econômicos que apuram a inflação anual acumulada. 
 
Cláusula Nona: Da integralidade do termo 
 
9.1. Este instrumento contém todos os termos e condições acordados pelas partes, sendo superveniente 
em relação a todos os contratos e entendimentos anteriores, sejam eles verbais ou escritos.  
 
9.2. O presente Contrato somente poderá ser modificado mediante acordo por escrito, assinado por ambas 
as partes.  
 
9.3.A renúncia a qualquer disposição deste instrumento somente terá validade caso seja feita por escrito, 
admitindo-se, neste caso, apenas interpretação restritiva.  
Cláusula Décima: Cessão  
 
10.1.A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, ceder ou transferir todo ou em parte os direitos 
e/ou obrigações decorrentes do presente Contrato.  
 
Cláusula Décima Primeira: Comunicações 
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11.1.Toda e qualquer comunicação entre as partes, relativa ao presente Contrato, deverá ser feita por 
escrito e encaminhada da forma a seguir:  
 
CONTRATANTE 
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa   
Email: financeiro@cbtm.org.br 
A/C. Sra. Danielle Schroeder  
(21) 2579-0650  
 
CONTRATADA 
Empresa: 
Email:  
A/C Sr (a) 
Telefone 
 
10.2.As comunicações ou notificações de uma parte à outra, relacionadas com este Contrato, serão 
consideradas efetivadas se (i) entregues pessoalmente, contra recibo; (ii) enviadas por carta registrada, 
com aviso de recepção ou (iii) transmitidas por e-mail se, nesta última hipótese, verificar-se a confirmação 
por escrito ou por qualquer outro meio que assegure ter o destinatário recebido a comunicação ou a 
notificação.  
 
10.3.Qualquer alteração no endereço, número de telefone, e-mail ou nome da pessoa a quem for dirigida 
a notificação deverá ser informada por escrito à outra parte no prazo máximo de dez dias a contar da sua 
ocorrência.  
 
 
 
 
Cláusula Décima Segunda: Da Confidencialidade  
 
12.1. A CONTRATADA, por si, seus empregados, prepostos, agentes ou representantes, obriga-se a 
manter em absoluto sigilo sobre as operações, dados, materiais, informações, documentos, especificações 
comerciais do CONTRATANTE, inclusive quaisquer programas, rotinas ou arquivos a que eventualmente 
tenham ciência ou acesso, ou que lhe venham a ser confiados por qualquer razão.  
 
12.2. A CONTRATADA se compromete, incondicionalmente, a: (a) não usar, comercializar, reproduzir ou 
dar ciência a terceiros, de forma omissa ou mesmo comissivamente, das informações acima referidas. (b) 
responder solidariamente, civil e criminalmente, com os seus sócios e/ou administradores, por si, seus 
funcionários e/ou prepostos, contratados e consultores, pela eventual quebra de sigilo das informações 
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que tenha eventual acesso ou ciência, direta ou indiretamente em qualquer fase do serviço bem como a 
qualquer tempo após sua conclusão.  
 
Cláusula Décima Terceira: Disposições Gerais.  
 
13.1. Toda e qualquer tolerância quanto ao descumprimento, ou cumprimento irregular, pelas Partes, das 
condições estabelecidas neste Contrato não significará alteração das disposições pactuadas, mas, tão 
somente, mera liberalidade.  
 
13.2. A CONTRATADA não poderá utilizar o nome e/ou qualquer imagem da CBTM sem autorização 
expressa do CONTRATANTE para tanto.  
 
13.3. O presente CONTRATO decorre do Processo Administrativo de Licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 002/2017. Os casos omissos deste contrato reger-se-á pelas condições do Edital e seus 
anexos e pelas Leis Federais n.º 10.520, de 17/07/2002, e 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações 
posteriores. 
 
13.4. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante o prazo de execução do CONTRATO, em 
compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, facultando-se à CBTM o direito de exigir, a qualquer tempo, a comprovação desta 
condição. 
 
Cláusula Décima Quarta: Lei Aplicável e Foro 
 
14.1.A lei aplicável ao presente contrato é a lei brasileira e o foro eleito para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Contrato é o central da comarca do Rio de Janeiro/RJ, renunciando as partes a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em duas vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 
 

Rio de Janeiro, ________ de _____________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

___________________________________ 
CONTRATADA 
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___________________________________ 
CONTRATANTE 

 
 

___________________________________ 
Testemunha 1 

 
 

___________________________________ 
Testemunha 2 
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ANEXO 03  
 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

E DE QUE CONHECE E ATENDE AO EDITAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 (Nome da Empresa VENCEDORA), CNPJ Nº (Informar CNPJ) 
sediada (Endereço Completo), 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, 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;  
 
3) Conhecemos e atendemos ao edital, tanto no que concerne à apresentação de documentação para fins 
de habilitação e cumprimento dos prazos impostos, quanto ao pagamento de taxa à Bolsa Brasileira de 
Mercadorias pela utilização de recursos de tecnologia da informação. 
 
 
 

(Local e Data) 
 
 
 

__________________________ 
(Nome, Cargo e CPF ) 

 
 
 
 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa participante e carimbada com 
o número do CNPJ.  
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ANEXO 04   
CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 
A  
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa 
 
 
Prezados Senhores,  
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - Carta-Proposta de Fornecimento.  
 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que 
integra o instrumento convocatório do processo seletivo em epígrafe.  
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA PARTICIPANTE:  

 
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CARGO:  
RG: 
CPF: 
 
Não preencher as informações desse campo no envio da proposta na fase de apresentação 
que antecede a disputa de lances do pregão, atentando para o que dispõem o item 7.4 do 
Edital. Esses dados somente serão preenchidos na fase de habilitação, conforme item 11.1 
do Edital. 
 

2. CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.2. A PARTICIPANTE declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege o presente 
processo seletivo. 
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3. PREÇO PROPOSTO  
 

3.1. A remuneração solicitada para prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria 
Contábil e Fiscal, Assessoria em Departamento de Pessoal e outros serviços correlatos e de apoio à 
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa – CBTM, conforme detalhamento constante no Edital n° 
PE 004/2022 e seus Anexos é de R$_____,__ (__________________________________________). 
 
3.2. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, 
tais como os encargos (entrega, obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e 
incidentes sobre o fornecimento.  

 
 

Validade da Proposta: 60 dias 
 
 

Local, _____ de ______________ de _____. 
 
 

_____________________________________________________ 
ASSINATURA  

 
NÃO assinar ou incluir quaisquer dados da empresa no envio da proposta na fase de 
apresentação que antecede a disputa de lances do pregão, atentando para o que dispõem o 
item 7.4 do Edital. Esses dados somente serão preenchidos na fase de habilitação, conforme 
item 11.1 do Edital. 
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ANEXO 05  
 PROCURAÇÃO – Nomeação de representantes Legal 

 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: (Nome da Empresa), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
(00.000.000/0000-00), inscrição estadual nº (00000000-0) e inscrição municipal sob o nº (000/00), com 
seus atos constitutivos devidamente registrados na (Junta Comercial do Estado) sob o nº ............, ora 
estabelecida na Rua(av.)....................., nº.... , Bairro ........... cidade de .................., Estado ..................., 
neste ato representada pelo seu sócio proprietário Sr. ............., qualificação: ( brasileiro, casado, 
empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº ............/SSP/ e do CPF/MF nº .........., residente e 
domiciliado à ........................(endereço completo). 
 
OUTORGADA: CORRETORA (............................), pessoa jurídica de direito privado, detentora do Titulo 
Patrimonial n.º ........ da Bolsa de Brasileira de Mercadorias – CRO ............................, devidamente inscrita 
no CNPJ/MF sob nº ................... estabelecida na Rua ......................., Bairro......................, 
Cidade.................. Estado..................., neste ato representada por seu sócio proprietário Sr. ...................... 
brasileiro, casado, .........(profissão).............., portador do CPF/MF n° ...................... e do RG n° 
........................ residente e domiciliado à ..........(endereço completo). 
 
PODERES: Pelo presente instrumento de mandato a Outorgante confere a Outorgada plenos poderes para 
atuar perante a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA, realizadas por meio do Sistema 
Eletrônico Unificado de Pregões – SEUP, da Bolsa Brasileira de Mercadorias, inclusive praticar todos os 
atos negociais compatíveis à participação nos processos seletivos da CBTM, ora desencadeado pela 
CBTM podendo para tanto, assinar propostas de preços, declarações, apresentar e retirar documentos, 
impugnar termos dos editais e ou Avisos Específicos, interpor recursos contra o resultado do processo 
seletivo, solicitar e prestar declarações e esclarecimentos, assinar atas e demais documentos, pagar taxas, 
inclusive, formular lances na fase competitiva do processo seletivo que comporá o preço final da proposta 
original ou desistir deste, requer, na fase permitida, desistência ou retificação de preços iniciais ou 
quaisquer outras condições oferecidas, emitir e firmar o fechamento da operação através do documento-
COV, praticar, enfim, todos os atos em direito permitidos para o bom e fiel do presente mandato, não 
podendo este ser substabelecido no todo ou em parte. Arcando o Outorgante; 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 
_____________________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (COM FIRMA RECONHECIDA) 
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ANEXO 06 
 Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (na hipótese do participante ser uma ME ou EPP) 

 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins de 
direito, especificamente para participação de processos seletivo na modalidade de pregão, que estamos 
sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
 
Obs: 
 
Micro Empresa (ME) – faturamento bruto anual até R$360.000,00 e não atendimento as vedações 
constantes no parágrafo 4º do Art 3º da Lei Complementar 123/2006 
 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) – faturamento bruto anual, acima de R$ 360.000,01 até 
R$3.600.000,00 e não atendimento as vedações constantes no parágrafo 4º do Art 3º da Lei complementar 
nº123/2006. 
 
 

________________________ 
(Local e Data) 

 
 
 

_____________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO 07 
Informações Contábeis, Fiscais e de Departamento Pessoal, além de Balanço Patrimonial  

e Demonstrações Contábeis encerradas no último exercício social 

 
Informações Contábeis 

 

Pessoa Jurídica Sócia? Não 

Pessoa Estrangeira Sócia? Não 

Número de contas bancárias 31 

Número de Fornecedores Recorrentes 37 

Possui empréstimos ou financiamentos? Quantos? Não 

Quais as formas de financiamentos das compras e vendas?  Não há 
financiamentos. 

Possui controle interno de cheque emitidos e recebidos? Não há emissão de 
cheques. 

Faturamento médio mensal (Considerando últimos 12 meses) R$ 910.183,84 

Possui algum sistema de gestão ou ERP? Qual? Sistema de 
Controle Financeiro 

Conta Azul 

Qual o último balanço e/ou balancete fechado? Balancete 1º 
Trimestre 2022 

Existe Plano de Contas? Sim 

Os pagamentos efetuados são suportados por comprovantes? Sim 

Qual o último livro diário ou ECD registrada na Junta Comercial ou RFB? Livro Diário nº 29 
Exercício 2021 

Existe controle para confronto com os saldos contábeis de Ativo Imobilizado? Sim 
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Existe controle para confronto com os saldos contábeis de Empréstimo 
Bancário? 

Não há 
empréstimos 

bancários 

A empresa é auditada por empresa de auditoria independente? Sim 

Tem operações com o exterior? Sim 

Realiza operações com bens, serviços e direito com empresa do mesmo 
grupo no exterior? 

Não 

Realiza operações com países classificados como paraísos fiscais? Não 

 
 
 

Informações Fiscais 
 

Qual o regime tributário? Isento de IRPJ, 
desobrigada de 

CSLL  

Número Médio de Notas de Entradas/Mês 1 

Número Médio de Notas de Saídas/Mês 1 

REFIS ou PAES? REFIS (PERT) 

Quantos ramos de atividade possui? 1 

Possui certificado digital? Quais? Sim - A1 e A3 
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Informações de Departamento Pessoal 
 

Número de funcionários 31 

Número de estagiários 3 

Número de Jovens Aprendizes 1 

 
 

Número de autônomos (RPA) 

03 fixos e 
temos também 

demanda 
avulsa de 

pagamentos 
mediante RPA 
pelos serviços 
prestados em 

eventos e 
outras 

necessidades 
avulsas 

Rotatividade 2% 

Quantidade de dissídios 1/ano 

Data de pagamento da folha de pagamento Até 5° dia útil 

Faz adiantamento de salário? Não 

Necessidade de pagamento hora extra Não 

Necessidade de pagamento de adicional Noturno Não 

Controle do Ponto Eletrônico 

Encargos da folha estão em atraso? (INSS e FGTS) Não 

 
Quais benefícios a empresa oferece aos funcionários? 

Plano de 
Saúde, Vale 
Transporte e 

Alimentação ou 
Refeição 
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ANEXO 08 
Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

 
 

Atestamos para os devidos fins, que  [nome da empresa prestadora de serviços ou nome do 
responsável técnico prestador dos serviços] inscrita no [CNPJ sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx ou CPF 
sob o n° xxx.xxx.xxx-xx], executou/forneceu no período de xxxxxx a xxxxxx à [nome da empresa 
contratante, em negrito], possuidora do CNPJ/MF nº (00.000.000/0001-00), localizada no 
endereço/unidade XXXXXXXXX, os serviços de técnicos especializados de Assessoria Contábil. 
 
Essa entidade recebe(eu) recursos da Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo-Piva) durante a Prestação dos 
Serviços. 
 
Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a 
desabone técnica e comercialmente, até a presente data.  
 
 
Por ser verdade, este documento segue assinado por ________________________ (Nome e Cargo) da 
_______________________ (Nome da empresa que emitirá o atestado). 
 
 
 

Local, _____ de ______________ de _____. 
 
 

______________________________________ 
Assinatura/Cargo/Telefone do responsável 

 

 

OBS.: Este atestado deverá ser emitido em papel timbrado da empresa declarante.  
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3_INED_14449076_001Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt 
CNPJ/MF nº 29.983.798/0001-10

Balanços Patrimoniais Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores Expressos em Reais-R$, Centavos Omitidos-R$)
ATIVO Notas 31/12/2021 31/12/2020
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 1.490.217 2.963.740
Contas a Receber de Convênios e Patrocínios 4 15.914.867 7.115.377
Estoques 5 2.902.572 4.108.546
Outros Créditos 6 2.312.669 2.411.013

Total do Ativo Circulante 22.620.325 16.598.676
Ativo Não Circulante
Contas a Receber de Convênios e Patrocínios 4 15.519.046
Imobilizado:
. Direito de uso do imóvel 7.1 1.324.909 1.341.432

3.258.178 3.423.376
. Demais bens do imobilizado 7.2 4.583.087 4.764.808

Total do Imobilizado, Líquido 20.102.133 4.764.808
Intangível, Líquido -

Total do Ativo Não Circulante
Total do Ativo 42.722.458 21.363.484

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL Notas 31/12/2021 31/12/2020
Passivo Circulante
Parcela corrente de arrendamento de bens a pagar 8 67.313 61.176
Contas a Pagar a funcionários e a prestadores de serviços 9 1.460.284 2.270.909
Encargos Sociais a Recolher 10 841.266 374.756
Receitas a Apropriar-Convênios/Patrocínios 11 11.805.806 690.849

9.728.653 14.918.594
Total do Passivo Circulante 14.174.669 3.397.689
Passivo Não Circulante
Arrendamento de bens a pagar 8 1.311.634 1.296.425
Encargos Sociais a Recolher 10 257.842 -
Receitas a Apropriar-Convênios/Patrocínios 11 15.519.047 -
Provisão para Contingências 12 1.730.614 1.750.776

Total do Passivo Não Circulante 18.819.136 3.047.201
Total do Passivo Circulante e Não Circulante 32.993.805 6.444.890
Patrimônio Social
Patrimônio Social sem Incorporação do Resultado do 
Exercíci 13 14.918.594 10.220.026
Resultado Líquido do Exercício (5.189.941) 4.698.568
Total do Patrimônio Social com o Resultado do Exercício
Incorporado

Total do Passivo e Patrimônio Social 42.722.458 21.363.484

Demonstração de Resultados Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Valores Expressos em Reais-R$, Centavos Omitidos-R$)

Exercícios Findos Notas 31/12/2021 31/12/2020
Receitas das Atividades Operacionais
Receitas de Patrocinadores 14 16.314.039 18.455.414
Receitas Ordinárias e de Convênios 14 7.335.781 4.751.628

Total das Receitas das Atividades Operacionais 23.649.820 23.207.042
(-) Custos das Atividades Operacionais 15 (19.872.175) (8.851.519)

(8.840.658) (9.760.419)
Resultado Bruto das Atividades Operacionais 3.777.645 14.355.523
(Despesas) Receitas das Atividades Meio
Despesas Orçamentárias das Atividades Administrativas 16 (8.206.748) (7.927.521)
Despesas de Depreciação e de Amortização - (437.880) (549.727)
Outras Receitas/Despesas operacionais 17 (196.030) (1.283.171)
Total das (Despesas) Receitas das Atividades Meio, 
Líquida

Resultado Operacional das Atividades Meio (5.063.013) 4.595.104
Resultado Financeiro
Despesas Financeiras 18 (219.783) (135.543)
Receitas Financeiras 18 92.855 239.007

Total do Resultado Financeiro, Líquido (126.928) 103.464
Superávit (Déficit) Líquido do Exercício (5.189.941) 4.698.568

Balanço aprovado na Assembleia Geral Ordinária em 31/03/2022. As demonstrações completas estão disponíveis no site da CBAt: http://www.cbat.org.br/

WLAMIR LEANDRO MOTTA CAMPOS
Presidente

BRUNA DA SILVA FERREIRA
Contadora - CRC: 1SP340174

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA
CNPJ   30.482.319/0001-61

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais, centavos omitidos)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais, centavos omitidos)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais, centavos omitidos)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em Reais)

ATIVO  N.E.             2021             2020
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa   3  1.009.543 886.539
Adiantamentos   4  833.331 1.042.223
Outros créditos          190.190          448.085
   2.033.064  2.376.847
NÃO CIRCULANTE
Outros créditos    81.136          81.136 
Ativos especiais   5  231.763        225.045 
Imobilizado   6     1.032.435     1.032.435
      1.345.334    1.388.027
TOTAL DO ATIVO       3.378.398    3.764.874

  N.E.             2021             2020
RECEITAS
Receitas de recursos públicos
Receitas da Lei Agnelo/Piva   7.743.425       4.801.693
   7.743.425       4.801.693
Receitas de recursos próprios     
Anuidades de federações   16.200       38.400
Eventos e torneios  12 605.360 280.565
Outras receitas operacionais  13    696.855  1.244.438
   1.318.415 1.563.403
DESPESAS     
Gastos com recursos públicos     
Gastos da Lei Agnelo/Piva   (7.743.425) (4.801.693)
   (7.743.425) (4.801.693)
Gastos com recursos próprios     
Despesas gerais  14 (1.147.160) (1.519.853)
Despesas tributárias   (26.789) (16.992)
Resultado financeiro líquido         (28.465)       (84.442)
   (1.202.414) (1.621.287)
Superávit(déficit) do exercício         116.001       (57.884)

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

               2021             2020
Atividades operacionais
Superávit(déficit) do exercício   116.001 (57.884)
Ajustes    
Depreciação         218.645             211.090 
         334.646       153.206 
Variação do ativo/passivo circulante    
Adiantamentos   208.892 (315.368)
Outros créditos   257.895 (361.004)
Obrigações governamentais   (427.337) 547.083
Contas a pagar   23.947 (67.736)
Obrigações fiscais e trabalhistas   (73.554) 194.115
Parcelamentos de impostos        (32.251)      (14.973)
Caixa gerado pelas atividades operacionais       292.238            135.323
Atividades de investimentos    
Imobilizado     (169.234)      (50.036)
Caixa gerado pelas atividades de investimentos    (169.234)      (50.036)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa       123.004         85.287
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  886.539 801.252
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício    1.009.543       886.539
Aumento de caixa e equivalentes de caixa       123.004         85.287

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Patrimônio Déficits             
            Social acumulados             Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019  1.878.205 (712.315) 1.165.890
Superávit do exercício                      –        (57.884)        (57.884)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  1.878.205 (770.199) 1.108.006
Déficit do exercício                      –         116.001        116.001
Saldos em 31 de dezembro de 2021     1.878.205      (654.198)     1.224.007

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO  N.E.             2021             2020
CIRCULANTE
Obrigações governamentais  7 384.416  812.081
Contas a pagar  8 359.446        335.499 
Obrigações fiscais e trabalhistas  9 508.984       582.538 
Parcelamentos de impostos                      -                12.670 
     1.252.846     1.742.788
NÃO CIRCULANTE     
Obrigações governamentais  7 577.638        577.310 
Fundo especial  5 231.763        225.045 
Parcelamento de impostos          92.144            111.725
       901.545             914.080 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  10  
Patrimônio social   1.878.205 1.878.205
Déficits acumulados    (654.198)     (770.199)
   1.224.007     1.108.006
TOTAL DO PASSIVO   3.378.398 3.764.874

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais, centavos omitidos). 

1. Contexto operacional: A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, designada pela sigla 
CBTM, filiada à Federação Internacional de Tênis de Mesa, designada pela sigla ITTF, à União 
Latino Americana de Tênis de Mesa, designada pela sigla ULTM, à Confederação Sul-Ameri-
cana de Tênis de Mesa, designada pela sigla CSATM, ao  Comitê Olímpico do Brasil (COB), e 
ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), é uma associação de fins não econômicos, de caráter 
desportivo. Foi fundada e está sediada na cidade do Rio de Janeiro, desde 30 de maio de 
1979. A CBTM, dentro da sua finalidade desportiva, possui os seguintes principais objetivos: 
a) Administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar em todo o país a prática do tênis de mesa 
em todos os níveis e manifestações sociais, inclusive os estudantis praticados por alunos das 
escolas primárias e secundárias; b) Representar o tênis de mesa brasileiro junto aos poderes 
públicos em caráter geral; c) Representar o tênis de mesa brasileiro no exterior, em compe-
tições amistosas ou oficiais da União Latino-Americana de Tênis de Mesa, Confederação 
Sul-Americana de Tênis de Mesa, da respectiva Federação Internacional de Tênis de Mesa 
e outras entidades vinculadas, com poderes para celebrar acordos, convenções, convênios 
e tratados, assim como orientar, coordenar, condicionar e fiscalizar as atividades de âmbito 
do sistema internacional das suas afiliadas, observando as competências do COB e CPB; d) 
Promover ou permitir a realização de competições interestaduais e de competições interna-
cionais no território brasileiro; e) Respeitar e fazer respeitar as regras, normas e regulamentos 
internacionais e olímpicos, e demais atos normativos editados por poderes e órgãos de hie-
rarquia superiores; f) Regulamentar as inscrições dos praticantes do tênis de mesa na CBTM 
e as transferências de uma para outra de suas filiadas, fazendo cumprir as exigências das 
leis nacionais e internacionais; g) Promover e fomentar a prática do tênis de mesa de alto ní-
vel, estudantil, universitário, em empresas públicas e privadas, Forças Armadas e Auxiliares 
e portadores de deficiências físicas e intelectuais; h) Promover o funcionamento de cursos 
técnicos de aprendizagem e aprimoramento do tênis de mesa; i) Promover a realização de 
campeonatos e torneios do desporto que dirige; j) Expedir às filiais estaduais, com caráter de 
adoção obrigatória, qualquer ato necessário à organização, ao funcionamento e à disciplina 
das atividades de tênis de mesa que promoveram ou participaram; k) Regulamentar as dispo-
sições legais baixadas a respeito dos atletas dispondo sobre inscrições, registro, inclusive de 
contrato, transferências, remoções, reversões, cessões temporárias ou definitivas; l) D ec i d i r 
sobre a promoção de competições interestaduais ou nacionais pelas filiadas, estabelecendo 
diretrizes, critérios, condições e limites sem prejuízo de manter a privacidade de autorização 
para que tais entes desportivos possam participar de competições de caráter internacional; 
m) Interceder perante os poderes públicos, em defesa dos direitos e interesses legítimos das 
pessoas jurídicas e físicas sujeitas à sua jurisdição; n) Praticar no exercício da direção nacional 
do tênis de mesa, todos os atos necessários à realização de seus fins; o) Desenvolver progra-
mas de inserção social em comunidades carentes, por meio de concessão de bolsas de estu-
dos e incentivo a saúde e educação, enquanto princípio fundamental da atividade desportiva; 
p) Fomentar a prática desportiva, não só o tênis de mesa como outras atividades desportivas, 
divulgando e incentivando o desporto educacional, com a finalidade de alcançar o desen-
volvimento do indivíduo e sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer; 
q) Filiar-se ou desfiliar-se a instituições nacionais e interestaduais, após aprovação do Comitê 
Executivo; r) Manter e incrementar as relações amistosas e desportivas entre suas filiadas, in-
centivando o intercâmbio entre elas; s) Aprovar as suas filiadas ou qualquer pessoa física ou 
jurídica do quadro das suas filiadas, como a permissão destas, a promover cursos, simpósios, 
estágios, ou de outras atividades de natureza teórica ou prática, em torno da modalidade de 
tênis de mesa, no território nacional; t) Organizar ou autorizar os calendários anuais de even-
tos nacionais e internacionais oficiais das manifestações da modalidade de tênis de mesa. 
2.  Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis:  
2.1 Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis são de res-
ponsabilidade da Administração da Entidade e foram elaboradas com base nas práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, em obediência à Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, 
sendo adotadas em 31 de dezembro de 2008 as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 
e Medida Provisória nº 449/08 (convertida na Lei nº 11.941/09), pronunciamentos, orienta-
ções e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas 
estabelecidas pela NBC TG 1.000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e ITG 
2002 – Entidades sem Finalidades de Lucros. Através das demonstrações contábeis do exercí-
cio de 2021, o índice de liquidez corrente apurado foi de 1,62 (1,36 no exercício de 2020), que 
é a capacidade de pagamento da Entidade das suas obrigações de curto prazo, considerando 
seus recursos de igual prazo. 
2.2 Principais práticas contábeis: As principais práticas e procedimentos contábeis adotados 
na elaboração das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, junta-
mente com a composição dos saldos das principais rubricas, estão descritas a seguir: a. Resul-
tado das operações: É apurado em conformidade com o regime contábil da competência de 
exercícios. b. Caixa e equivalentes de caixa: Estão representados pelos recursos mantidos em 
espécie na tesouraria da Entidade e pelos saldos dos depósitos bancários à vista, de livre mo-
vimentação em instituições bancárias no País.  As aplicações financeiras, representadas por 
investimentos temporários de curto prazo mantidos em instituições financeiras no País, com 
prazos de vencimentos de até três meses a contar da data da aquisição, que estão sujeitas a 
um insignificante risco de mudança de valor, são avaliadas pelos valores efetivamente aplica-
dos, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Nenhuma das aplicações 
financeiras é destinada à negociação ou se encontra disponível para venda, motivo pelo qual 
não são avaliáveis pelo seu valor justo ou de mercado. Deste modo, não foram efetuados 
registros contábeis no patrimônio líquido a título de ajustes de avaliação patrimonial em de-
corrência dos aumentos ou diminuições de valor resultante das avaliações pelo critério de 
valor justo ou de mercado, visto que os montantes demonstrados efetivamente representam 
os respectivos valores de realização. c. Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, de-
duzido das depreciações, que não supera o valor provável de recuperação determinado com 
base nos resultados das operações futuras da Entidade. As depreciações foram calculadas 
pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens. d. Passivo circulante: Estão de-
monstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data dos balanços. e. Imposto de 
renda e contribuição social: A Entidade está isenta de pagamento do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social, em virtude de não ter finalidade de lucros, conforme determinado pelo 
artigo 174 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº 3.000 de 26 de 
março de 1999. f. Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento 
na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a 
essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estima-
dos, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa as 
estimativas e premissas, pelo menos anualmente. g. Moeda funcional e moeda de apresen-
tação: As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Entidade. Todos os valores estão apresentados em Real, foram arredondados para o número 
mais próximo e estão com centavos omitidos, exceto quando indicado de outra forma. 
3. Caixa e equivalentes de caixa : 
São assim demonstrados em 31 de dezembro:
           2021                 2020
Bancos conta movimento  100.056              385.426 
Aplicações financeiras 909.487               501.113 
Total 1.009.543   886.539
Os saldos de contas correntes e aplicações financeiras são assim demonstrados por recursos:
           2021         2020
Recursos próprios         4.551                367.046 
Comitê Olímpico do Brasil  93.515                  6.154 
Comitê Paralímpico Brasileiro  50                10.320 
Ministério do Esporte         1.940                      1.906 
Recursos públicos       95.505                   18.380
Total dos bancos conta movimento     100.056              385.426 
           2021          2020
Recursos próprios  609.671 -
Comitê Olímpico do Brasil  96.649               384.604 
Comitê Paralímpico Brasileiro  189.028               102.664 
Ministério do Esporte  14.044                 13.752 

PARECER DO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO 2021: O Conselho Fiscal da Confederação Brasi-
leira de Tênis de Mesa (CBTM), em cumprimento às disposições estatutárias e ordenamento 
jurídico desportivo nacional, apresenta à apreciação da Assembleia Geral o seu parecer relativo 
ao movimento financeiro e patrimonial desta entidade no exercício de 2021, compreendendo 
o período de janeiro a dezembro do referido ano fiscal. Este Conselho Fiscal, ao longo do ano, 
examinou, com total liberdade de ação, os registros, lançamentos, fluxos, contas, conciliações 
bancárias, documentos, balancetes, relatório patrimonial, prestações de contas e demais 
comprovantes contábeis, escriturados com exatidão e lisura, concluindo, desta maneira, após 

detido exame, pela boa ordem, exatidão e veracidade, considerando todas as influências patri-
moniais. Aproveitamos a oportunidade para destacar a correta destinação dos recursos nas ati-
vidades finalísticas da entidade, bem como o fato desta prezar pelos bons princípios de gestão e 
governança atinentes a organizações esportivas. Informamos, ainda, que recebemos e aprecia-
mos o Relatório Anual de Gestão 2021 da CBTM. Diante do exposto, nos compete reconhecer o 
manuseio responsável dos recursos da CBTM, assim como a regularidade das contas apresenta-
das, motivo pelo qual opinamos pela aprovação na sua totalidade. Rio de Janeiro, 21 de março de 
2022. Roberto Moreira Antelo; Rosangela Martins dos Santos; Susy dos Santos Peixoto Marques.

Lei de Incentivo ao Esporte  95                       93 
Total das aplicações financeiras – Recursos públicos      299.816    501.113
Total das aplicações financeiras      909.487              501.113 

4. Adiantamentos: Os saldos de adiantamentos representam gastos realizados com recursos 
públicos que serão ressarcidos ou devolvidos no exercício seguinte. São assim demonstrados 
em 31 de dezembro:
           2021         2020
Comitê Olímpico do Brasil  378.587 555.146
CPB  110.722 143.055
Ministério do Esporte    344.022             344.022
Total    833.331 1.042.223

5. Ativos especiais: Os ativos especiais estão representados por aquisições de bens com re-
cursos públicos e estão demonstrados em contrapartida dos fundos especiais no passivo não 
circulante, com o mesmo saldo. São transferidos para o imobilizado da Entidade quando doa-
dos pelas entidades públicas. São assim demonstrados em 31 de dezembro:
          2021         2020
Máquinas e computadores – Comitê Olímpico do Brasil        1.554        1.554
Móveis e utensílios – Comitê Paralímpico Brasileiro      22.658      15.940
Máquinas e equipamentos  6.964 6.964
Computadores e periféricos  5.387 5.387
Materiais esportivos  149.042 149.042
Móveis e utensílios         3.598        3.598
Total de bens – Ministério do Esporte    164.991   164.991
Materiais esportivos – Lei de Incentivo ao Esporte      42.560      42.560
Total    231.763   225.045

6. Imobilizado: É assim demonstrado em 31 de dezembro:
                                                      2021                                                2020   
 Taxas anuais de  Depreciação Valor Valor
 depreciação         Custo   acumulada   residual   residual
Imóveis - 20.364 - 20.364 20.364
Móveis e utensílios 10% 139.820 (102.156) 37.664 44.075
Máquinas e equipamentos 10% 316.941 (244.854) 72.087 89.607
Computadores e periféricos 20% 511.118 (459.395) 51.723 41.006
Instalações 10% 9.384 (6.626) 2.758 3.696
Benfeitorias em imóveis de terceiros 4% 93.030 (60.887) 32.143 35.864
Software 20% 18.527 (18.036) 491 4.197
Material esportivo 10% 1.809.609    (994.404)     815.205    843.037
  2.918.793  (1.886.358) 1.032.435 1.081.846
7. Obrigações governamentais: São assim demonstrados em 31 de dezembro:
                   2021                2020
Comitê Olímpico do Brasil – COB (i) 312.596 602.311 
Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB  71.820 209.770 
Ministério do Esporte (ii) 472.602 472.276 
Projeto Lei de Incentivo ao Esporte  105.036 105.034
  962.054  1.389.391
Circulante  384.416 812.081
Não circulante  577.638 577.310 

(i) Durante o exercício de 2020, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa recebeu recursos do 
COB, através de repasses da Lei Agnelo/Piva. Foram utilizados e/ou devolvidos o montante de 
R$ 7.743.425 (R$ 4.801.693 em 2020), nas operações do objeto social da Entidade. O saldo em 
31 de dezembro de 2021, que era de R$ 312.596 (R$ 602.311 em 2020), será utilizado para quitar 
despesas relativas a projetos não encerrados, ou devolvido ao COB no exercício subseqüente.
(ii) Durante o exercício de 2021, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa manteve o con-
vênio com o Ministério do Esporte, que foi firmado em 2012. Não ocorreram novas recei-
tas recebidas em 2021 e 2020 para aplicação nos objetos findos de cada contrato. O saldo 
em 31 de dezembro de 2021, que era de R$ 472.602 (R$ 472.276 em 2020), será devolvido 
ao Ministério do Esporte ou aplicado em projetos nos exercícios seguintes: Convênio - ME 
776456: Em 31 de dezembro de 2012, foi firmado o convênio que tem por objeto a partici-
pação em competições internacionais de alto rendimento da seleção brasileira paralímpica 
de tênis de mesa visando à participação nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Para a execução 
do objeto deste convênio, os recursos somam o valor de R$ 1.520.846. O presente contrato 
vigorou até 31 de dezembro de 2014. Em janeiro de 2015, foi realizado o 1º aditivo do con-
trato, prorrogado para 30 de dezembro de 2015. Em 31 de dezembro de 2015, foi realizado 
o 2º aditivo do contrato, prorrogado para 31 de agosto de 2016, e destinação adicional de 
R$ 1.136.306, totalizando R$ 2.613.153, considerando a contrapartida de aporte de recursos 
da CBTM. Convênio - ME 776484: Em 17 de dezembro de 2012, foi firmado o convênio que 
tem por objeto a preparação da seleção brasileira paralímpica de tênis de mesa visando à 
participação nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Para a execução do objeto deste convênio, os 
recursos somam o valor de R$ 2.414.016. O presente contrato vigorou até 30 de dezembro 
de 2014. Em 30 de agosto de 2015, foi realizado o 1º aditivo do contrato, prorrogado para 
20 de outubro de 2016, e destinação adicional de R$ 2.240.431, totalizando R$ 4.654.447, 
considerando a contrapartida de aporte de recursos da CBTM. Convênio - ME 777876: Em 
31 de dezembro de 2012, foi firmado o convênio que tem por objeto a preparação de atletas 
olímpicos de tênis de mesa de alto rendimento para participação nos Jogos Olímpicos Rio 
2016. Para a execução do objeto deste convênio, os recursos somam o valor de R$ 1.821.269. 
O presente contrato vigorou até 31 de dezembro de 2014. Em janeiro de 2015, foi realizado o 
1º aditivo do contrato, prorrogado para 20 de setembro de 2016, e destinação adicional de R$ 
1.232.400, totalizando R$ 3.053.669, considerando a contrapartida de aporte de recursos da 
CBTM. Convênio - ME 778138. Em 31 de dezembro de 2012, foi firmado o convênio que tem 
por objeto a participação em competições internacionais e treinamentos de alto rendimento 
da seleção brasileira de tênis de mesa visando à classificação nos Jogos Olímpicos Rio 2016. 
Para a execução do objeto deste convênio, os recursos somam o valor de R$ 3.553.047. O 
presente contrato vigorou até 31 de dezembro de 2014. Em janeiro de 2015, foi realizado o 1º 
aditivo do contrato, prorrogado por, no mínimo, 60 dias úteis. Em 30 de dezembro de 2015, 
foi realizado o 2º aditivo do contrato, prorrogado para 31 de agosto de 2016, e destinação 
adicional de R$ 1.261.827, totalizando R$ 4.814.874, considerando a contrapartida de aporte 
de recursos da CBTM.  

8. Contas a pagar: Estão assim demonstrados em 31 de dezembro:
         2021       2020
Serviços a pagar  328.433            332.270
Utilidades públicas  17.191                    279
Acordos a pagar  13.822                 2.950
   359.446  335.499

9.Obrigações fiscais e trabalhistas: São assim demonstradas em 31 de dezembro:
        2021       2020
PIS sobre folha de pagamento  2.084                 1.769
IRRF  37.686               29.945
Impostos retidos na fonte  642                    436
ISS a recolher  868 -
COFINS sobre receita financeira  2.869 62
    44.139                   32.212
Salários a pagar  109.995              93.357 
Férias a pagar  268.844             366.974
Obrigações previdenciárias  86.006 89.995
  464.845 550.326
Total  508.984 582.538

10.Patrimônio líquido: O Patrimônio líquido é constituído pelos resultados acumulados de 
cada exercício, referentes às operações inerentes à Entidade e pelas doações de bens rece-
bidas.  

11. Provisão para contingências: A Administração, apoiada na opinião de seus assessores jurí-
dicos, e quando aplicável fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas, 
avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou 
não de constituição de provisão para contingências.  A Entidade possui riscos de perdas clas-
sificados como possíveis, que totalizam R$ 12.625.835, (R$ 1.282.042 em 2020), referentes a 
processos tributários e cíveis. Com base na avaliação de seus assessores legais e nas práticas 
contábeis adotadas no Brasil, não há a necessidade de provisão para essas contingências. 

12. Receitas com eventos e torneios: Estão assim demonstradas em 31 de dezembro:

         2021       2020
Receitas com eventos  10.906               47.562
Receitas com torneios e competições  594.454           233.003 
  605.360 280.565

13. Outras receitas operacionais: São assim demonstradas em 31 de dezembro:
        2021        2020
Taxas e inscrições de associados  415.305            290.343
Doações  315.812            444.367
Resultado de ganho no imobilizado – COB  33.100               42.494 
Outras receitas (despesas) operacionais.  (67.362) 467.234
  696.855 1.244.438

14. Despesas gerais: São assim demonstradas em 31 de dezembro:
            2021         2020
Despesas com pessoal  249.579 149.754
Despesas com utilidades e serviços  225.844 481.608
Despesas gerais  380.912 291.691
Depreciação  218.645 211.090
Despesas com férias e encargos  72.180 385.710
  1.147.160 1.519.853

15.Seguros: A Entidade mantém cobertura de seguros contra incêndios, raios e explosões, 
danos elétricos, roubo, furto, para o imóvel, maquinários, equipamentos, instrumentos, mo-
biliário, utensílios e suas respectivas instalações. Os montantes segurados são julgados sufi-
cientes para a cobertura de eventuais sinistros. 
16. Eventos subsequentes – Impactos COVID-19: Após 31 de dezembro de 2019, não ocorre-
ram fatos em que a Entidade entenda como necessária sua divulgação, além do Coronavírus 
(COVID-19). Acreditamos ainda não ser possível mensurar os efeitos econômicos decorrentes 
da propagação do Coronavírus (COVID-19) e das medidas governamentais tomadas para evitá
-la. Esse evento acabou afetando a economia mundial e, certamente, poderá gerar impactos 
que devem ser refletidos, em alguma extensão, nos próximos demonstrativos contábeis. Adi-
cionalmente, ressaltamos que os impactos ocasionados nas operações, podem advir também 
do resultado das medidas adotadas para a contenção desta pandemia. No exercício de 2020, 
ocorreram fatos que a Confederação entendeu como necessária sua divulgação, pelo Corona-
vírus (COVID-19). É possível notar a diminuição das receitas e dos repasses do COB e CPB das 
suas atividades, através da diminuição das participações das competições, devido as restri-
ções impostas pelos órgãos governamentais com o objetivo de conter a propagação do vírus. 
Diante da situação, a Administração da Confederação, adotou as recomendações de saúde 
dos órgãos competentes e, adicionalmente, estabeleceu a suspensão das operações para 
o grupo de risco. Informamos, ainda que, na data de hoje, estamos operando normalmen-
te, com algumas medidas adicionais de segurança, tais como: disponibilização de máscaras 
descartáveis, medição da temperatura, disponibilização de álcool em gel em determinados 
pontos e intensificação de limpeza de áreas comuns.

ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PRESIDENTE - CPF.388.748.307-34

VILMAR SCHINDLER - VICE PRESIDENTE - CPF. 352.671.789-34

THIAGO RAPHAEL CARNEIRO CRC-RJ 123855/O-8 - CPF. 058.358.387-35

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. 
Aos Administradores da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Opinião. Examinamos as 
demonstrações contábeis da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do re-
sultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pe-
las demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternati-
va realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: •  Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que a proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. •  Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. •  Concluímos sobre a adequação do uso, pela Entidade, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade da continuidade operacional da Entidade. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nos-
sa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou con-
dições futuras podem fazer com que a Entidade interrompa a sua continuidade operacional. 
•  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações, e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, RJ, 16 de março de 2022.
FSA NETWORK Auditores e Consultores - CRC-RJ-003004/O-2.

Levi O. Soares - Contador-CRC-RJ-031950/O-9.
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Log

24 jun 2022, 17:14:00 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

criou este documento número 8b62256f-c14b-4ea2-8adb-ffdd74975a12. Data limite para

assinatura do documento: 24 de julho de 2022 (17:13). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

24 jun 2022, 17:14:44 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68

adicionou à Lista de Assinatura:

alaor@cbtm.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Alaor Gaspar Pinto Azevedo e CPF 388.748.307-34.

24 jun 2022, 18:48:48 Alaor Gaspar Pinto Azevedo assinou. Pontos de autenticação: email alaor@cbtm.org.br (via

token). CPF informado: 388.748.307-34. IP: 189.122.44.90. Componente de assinatura versão

1.297.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

24 jun 2022, 18:48:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

8b62256f-c14b-4ea2-8adb-ffdd74975a12.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 8b62256f-c14b-4ea2-8adb-ffdd74975a12, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 24 de junho de 2022. Versão v1.13.0.

8b62256f-c14b-4ea2-8adb-ffdd74975a12 Página 1 de 1 do Log


		2022-06-24T21:48:53+0000
	São Paulo, SP
	Clicksign
	Signature




