EDITAL DE CONCORRÊNCIA (TÉCNICA E PREÇO) Nº 004/2013
CONCORRÊNCIA (TÉCNICA E PREÇO) Nº 004/2013 Regido pela Lei nº 8.666/1993.
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
Data: 24.06.2013 Horário: 10:00 horas
Local: Av. 20 de Janeiro, s/n.º, Terminal 1, Setor C, 3° Piso, Aeroporto do Galeão, Ilha do
Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570 – RJ.
LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013
1. PREÂMBULO
1.1. A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ através de seu Pregoeiro, designado pelo ato do
presidente nº 005/2013, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará
realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA (TÉCNICA E PREÇO), conforme descrito
neste edital e seus anexos, de conformidade com a Lei n.º: 8.666/93.
1.2. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas de Técnica e Preço
definidos no objeto deste Edital e seus Anexos, deverão ser entregues ao Pregoeiro até às 10
horas do dia 24 de junho de 2013, na sede da Confederação Brasileira de Judô – situado à
Avenida 20 de Janeiro, s/n.º, Terminal 1, Setor C, 3° Piso, Aeroporto do Galeão, Ilha do
Governador, Rio de Janeiro, CEP. 21.941-570 – RJ.
2. DO OBJETO
2.1 Lote 01 – Convênio ME/CBJ N.º: 777893/2012 Contratação de Comissão Técnica Multidisciplinar
da Seleção Olímpica Permanente de Judô Masculina e Feminina em busca de Medalhas - Rio 2016 -

Contratação de prestação de serviços de fisioterapia, nutrição, psicologia, profissionais da área
de educação física, massoterapeuta, estrategismo e médicos, conforme disposições constantes
do Anexo I - Termo de Referência e Anexo X – Minuta de Contrato, que são parte integrante
deste edital.
2.2 Lote 02 - Convênio ME/CBJ N.º: 777892/2012 – Projeto Preparação das Seleções de Base Contratação de prestação de serviços de nutrição, profissionais da área de educação física, e

médico, conforme disposições constantes do Anexo I - Termo de Referência e Anexo X –
Minuta de Contrato, que são parte integrante deste edital.
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação somente o profissional que apresentar empresa com
habilitação

jurídica,

regularidade

fiscal,

qualificação

técnica,

qualificação

econômico/financeira, conforme exigência prevista na legislação geral (Lei nº 8.666/93, art. 27
ao 30) para confirmar a sua habilitação.
3.2 Também só poderão participar aqueles que atenderem a todas as exigências constantes
deste Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração
e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela
realização de tais atos.
3.3 Serão conferidos todos os documentos, no ato da abertura do envelope nº 1 (envelope de
documentos de habilitação).
3.4 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer
das hipóteses a seguir:
a. que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
b. que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.
c. que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão
por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou
Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou, conforme o caso, pelo
órgão em que praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
d. estrangeiras que não funcionem no País;
3.5 O licitante que tiver interesse poderá participar tanto do Lote 01 quanto do Lote 02, um de
cada vez, com propostas de preços e técnica separadas em envelopes diferentes para cada
lote.

4. DOS PROCEDIMENTOS
A presente licitação observará os seguintes procedimentos:

a. A documentação de habilitação, proposta técnica e a proposta de preços deverão ser
apresentadas em 03 (três) envelopes lacrados, distintos e numerados de 01 a 03, sendo que no
envelope de nº 01 constará a documentação de habilitação, descritos no item 5 deste edital,
no de nº 02, a proposta técnica e no nº 03, a proposta de preços;
b. Os envelopes tanto para o Lote 01 quanto para o Lote 02 deverão conter na parte externa e
frontal a seguinte inscrição:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
CONCORRENCIA N.º: 01/2013
Lote 01 e/ou Lote 02
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÂO
Nome completo da licitante

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
CONCORRENCIA N.º: 01/2013
Lote 01 ou Lote 02
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA
Nome completo da licitante
OBS: O licitante que tiver interesse poderá participar tanto do Lote 01 quanto do Lote 02, um
de cada vez, com propostas técnicas separadas em envelopes diferentes para cada lote.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
CONCORRENCIA N.º: 01/2013
Lote 01 ou Lote 02
ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇOS
Nome completo da licitante
OBS: O licitante que tiver interesse poderá participar tanto do Lote 01 quanto do Lote 02, um
de cada vez, com propostas de preços separadas em envelopes diferentes para cada lote.

c. Os documentos de quaisquer dos envelopes deverão ser apresentados em uma via,
datilografados ou digitados, rubricados e assinados pelo representante legal da proponente, e
não deverão conter rasuras, emendas ou entrelinhas;
d. Documentos emitidos pela licitante ou atestados por terceiros devem ser redigidos em folha
com timbre ou logotipo.
e. A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de
cópia autenticada ou, excepcionalmente, por cópia a ser autenticada pela Comissão
Permanente de Licitação, mediante a apresentação do documento original, até três dias
anteriores a data de entrega e abertura dos envelopes. Não serão aceitos documentos
enviados pelo processo de fac-símile (fax). Não se admitirá a autenticação da documentação
pela Comissão de Licitações, na hora da abertura do certame ou posteriormente;
f. Os documentos que dependem de prazo de validade e que não contenham prazo de
validade especificado no próprio corpo, em lei ou neste Edital, terão sua validade considerada
por 90 (noventa) dias contados da data de sua expedição;
g. Somente poderão participar da presente licitação as empresas que atenderem a todas as
exigências deste Edital e seus Anexos:
h. No ato do recebimento do edital o interessado deverá verificar seu conteúdo, não sendo
aceitas reclamações posteriores sobre eventuais omissões;
i. A obtenção de esclarecimentos sobre a presente licitação deverá ser formulada por escrito,
endereçada à Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
j. Se o licitante não estiver representada no ato da abertura dos envelopes por sócio com
poderes de decisão, poderá se fazer representar por preposto, portando credencial ou
procuração que lhe confira poderes para acordar, discordar, impugnar, requerer e desistir de
prazos recursais;
k. É facultada à comissão, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo conforme art. 43 § 3º da Lei nº 8.666/93.
l. Após declarada iniciada a sessão de abertura dos envelopes de habilitação, não serão
recebidas quaisquer outras documentações. Sendo possível a análise e julgamento dos
documentos de habilitação, estando todas as licitantes presentes, não havendo registros
desfavoráveis às habilitações, a comissão poderá solicitar as renúncias ao prazo recursal –
reconhecido o direito à negativa -, objetivando promover na mesma reunião a abertura de
envelopes contendo as propostas de preços. Não sendo possível as renúncias, a abertura dos
“envelopes proposta” será realizada em outra data a ser comunicada aos licitantes.

5 . DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 01:

Para serem considerados habilitados no procedimento licitatório, os licitantes deverão cumprir
todas as exigências deste edital e da legislação pertinente.

a. O proponente deverá comprovar a sua regularidade fiscal, a qualificação jurídica, a
qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.

b. Os documentos relacionados neste item deverão ser incluídos no envelope n.º 01.

c. Documentos relativos à habilitação jurídica:
1) Registro comercial no caso de empresa individual;
2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documento de eleição de seus administradores, inscrição do ato constitutivo no caso de
sociedades civis, acompanhada de documento comprobatório da diretoria em exercício;
3) Não será permitida a participação de empresa estrangeira, pois na área das profissões
regulamentadas somente empresas nacionais podem atuar.

d. Documentos relativos à regularidade fiscal:
1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
2) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio da sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, dentro de seu prazo de validade. A prova de
regularidade fiscal deverá abranger todos os tributos.
3) Certificado de regularidade junto ao FGTS, dentro de seu prazo de validade;
4) Certidão de regularidade junto ao INSS, dentro de seu prazo de validade;
5) Certidão negativa trabalhista;
6) Certidão negativa emitida pelo Conselho Nacional de Justiça;
7) Declaração em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 e XVIII ao art. 78 da Lei
8.666/93 (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos,
não emprega menor de dezesseis anos, salvo emprega menor, a partir de quatorze anos, na
condição de aprendiz – Anexo VII);
8) Declaração de Fato Superveniente (Anexo V);

9) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo
VI);
10) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e prazos
de fornecimento para o cumprimento das obrigações objeto da licitação (Anexo VIII);
11) Comprovação de inscrição e de regularidade perante o respectivo(s) órgão(s) de
fiscalização profissional da empresa e dos profissionais conforme a área de atuação de que
participará a licitante.

e. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
1) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo(s) distribuidor(es) da Justiça da
sede da licitante.

Para fins de participação na presente licitação, os interessados deverão apresentar a
documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômicofinanceira, na Unidade de Licitações desta CBJ, até data e horário estabelecidos neste Edital
para recebimento dos envelopes.

f. Documentos relativos à qualificação técnica:
1) Comprovação que a empresa e/ou os profissionais por ela indicados possui experiência na
execução de serviços similares ao objeto licitado, através de no mínimo 02 atestados de
capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica, comprovando que a licitante prestou serviços
de boa qualidade.
2) Comprovação da existência, no quadro permanente da empresa profissionais da(s)
respectiva(s) área(s) em que a licitante está participando.
a.) Somente será aceito para fins desta licitação vínculo trabalhista devidamente comprovado
através da apresentação da cópia da Ficha Registro, cópia do contrato de trabalho e cópia da
carteira de trabalho (CTPS), vínculo societário cuja comprovação se dará através de
apresentação da cópia do contrato social ou sua alteração devidamente registrada na Junta
Comercial competente, podendo também o licitante demonstrar sua vinculação com o
profissional através de contrato de prestação de serviços de natureza civil.
b.) Os licitantes deverão atender todas as demais exigências dos respectivos conselhos
profissionais relativo à área em que participará desta licitação.
c.) Os profissionais apresentados pelas licitantes deverão ainda comprovar sua formação
superior através da apresentação de cópia do respectivo diploma.
d.) Todos os documentos de habilitação acima referidos poderão ser apresentados no original,
por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório Competente, por servidor da Unidade

de Licitações desta Confederação ou publicação em órgão de imprensa oficial. Documentos
extraídos da Internet deverão conter a indicação da fonte, de forma que possa ser constatada
sua autenticidade.
e.) apresentação de Termo de consentimento conforme Anexo IX do presente Edital.
Não serão aceitas cópias de documentos em papel termo sensível (fax). Os documentos
apresentados em originais ficarão retidos no processo licitatório e serão desentranhados
mediante requerimento de substituição de cópia.

A Comissão Julgadora de Propostas fará consulta na Internet para averiguar a validade dos
documentos obtidos na Internet, habilitando ou não a licitante em função desta diligência.
Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e a
idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento.

Não existindo data de validade nas certidões exigidas, somente serão aceitas as certidões com
prazo de expedição não superior a 90 dias da data de abertura da sessão pública para abertura
dos envelopes contendo a documentação de habilitação da presente licitação.

A proposta apresentada, após ultrapassada a fase de habilitação, vincula a licitante, nos
termos deste Edital e de seus Anexos, e das disposições da lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

OBS.: Os documentos e exigências solicitados no Edital, devem obrigatoriamente ser entregues
no envelope de Habilitação.

6. PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE N.º 02:

a. A proposta técnica deverá ser incluída no envelope N.º 02 (dois);
b. Para efeito de Pontuação Técnica, a Proposta Técnica deverá apresentar a documentação
destinada ao atendimento dos Fatores de Pontuação Técnica. Somente serão aceitos
documentos cujo conteúdo se refira aos itens requeridos no Anexo IV;
c. A proposta Técnica deverá conter necessariamente planilha com a Pontuação estimada pelo
Licitante em cada item e no total.
d. Durante a fase de avaliação e comprovação, a equipe técnica designada pela Confederação
Brasileira de Judô poderá solicitar à Licitante que disponibilize a comprovação do descrito no

Anexo IV. Qualquer divergência entre o exigido neste Edital e Anexos, e o que for apresentado,
será motivo de desclassificação da licitante.
e. Apresentação dos currículos dos profissionais indicados pelas empresas que contenham os
requisitos descritos no Anexo I do presente edital.

7 . DA PROPOSTA FINANCEIRA – ENVELOPE N° 03:

Na apresentação da proposta financeira, o proponente observará:
a. A proposta financeira deverá ser incluída no envelope nº. 3, devendo ser apresentada em
uma via, datilografada ou digitada de forma legível, rubricada e assinada pelo representante
legal da proponente, e não deverá conter rasuras, emendas ou entrelinhas;
b. A proposta financeira deverá possuir validade de 60 (sessenta) dias contados da data da
abertura do envelope nº. 1;
c. Os preços deverão ser cotados exclusivamente em moeda corrente nacional e deverão
cobrir todos os custos e despesas necessárias à execução do objeto a ser contratado, bem
como as despesas com qualquer tipo de tributo, taxa e/ou imposto;
d. Será desclassificada a proposta que apresentar preços comprovadamente inexeqüíveis ou
valor zero.
e. O preço total proposto deverá ser expresso em reais, em algarismos, sendo composto de
números inteiros e de até duas casas decimais após a vírgula;
f. Os profissionais apresentados através de seus currículos deverão estar a disposição da CBJ,
inclusive para viagens nacionais e internacionais, finais de semana, assim como disponíveis em
casos de atendimentos emergenciais, devendo estar previsto na proposta de preço todo o
custo para tal atendimento, inclusive por trabalhos noturnos e/ou horas extras.
8. DO JULGAMENTO

No julgamento o órgão licitante observará:
a. A Comissão Permanente de Licitações julgará as propostas das licitantes habilitadas, de
acordo com o tipo de licitação estabelecida neste Edital, Técnica e Preço, conforme os Critérios
de Pontuação, Avaliação e Julgamento estabelecidos neste edital;
b. Concluída a avaliação das propostas técnicas, a Equipe de Avaliação elaborará relatório
contendo a classificação pela ordem crescente.

c. A licitante vencedora será aquela que obtiver o maior índice de avaliação final obedecendo
os seguintes critérios de PONTUAÇÃO, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO:
1) O julgamento das propostas será GLOBAL, realizado em duas fases distintas e obedecerá ao
procedimento a seguir.
2) Julgamento das Propostas Técnicas;
3) Julgamento das Propostas de Preços;
d. Critérios para julgamento da PROPOSTA TÉCNICA:
1) A Pontuação Técnica (PT) dar-se-á com base na Tabela de pontuação técnica (Anexo IV) e
somará no máximo 100 pontos;
2) Serão desclassificadas as propostas técnicas que não atenderem no mínimo às exigências
solicitadas nas especificações técnicas, constantes deste Edital e Anexos;
e. Os critérios para julgamento da Proposta Técnica constam do Anexo IX do presente edital.
f. No caso de igualdade entre duas ou mais propostas será observado o que dispõe o parágrafo
2º, do art. 45 da lei Federal nº 8.666/93 (critério de sorteio).
g. A comissão de licitações poderá suspender os trabalhos, para melhor análise das propostas
apresentadas, marcando então nova data para divulgação do julgamento.
h. Serão desclassificadas as propostas que:
1) Não atenderem aos critérios e as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
2) Contiver rasura, entrelinha ou ressalva.
3) Apresentada com preços manifestamente inexeqüíveis;
i. Em caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso, prevalecerão os últimos;

9 . DOS PRAZOS

a. São previstos os seguintes prazos: O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta)
dias corridos, contados do dia posterior ao dia de abertura das propostas;
b. É facultado à entidade promotora da licitação, quando o convocado não assinar o contrato,
no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem da
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação;
c. O prazo de execução dos serviços será de 06 meses inicialmente, podendo ser prorrogado
por até mais 18 meses no caso do Lote 01 e até mais 6 meses no caso do Lote 02.

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
10.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
10.2. Caberá a Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
10.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.
10.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, será encaminhado à autoridade policial
para as providências cabíveis.
11. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Comissão ao vencedor e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
11.3. O recurso contra decisão da Comissão não terá efeito suspensivo.
11.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação
ao licitante vencedor e homologará o procedimento.
11.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede
e na filial da Confederação Brasileira de Judô.

12. DO CONTRATO
12.1 Como condição para a celebração do contrato o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação.
12.2 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente será aplicada à
regra seguinte:
12.2.1 Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura
do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar
o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
12.2.2 O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até cinco dias úteis
depois da notificação pela Confederação Brasileira de Judô, ou da retirada do instrumento,
durante a validade de sua proposta, sujeitando-se o infrator às sanções previstas no item
12.1.1.
12.3 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos pela sua participação
na licitação da qual trata este Edital, salvo se ratificadas as condições propostas até o
vencimento desse prazo, por igual período.
12.4 – O prazo de vigência do contrato será incialmente de 6 (seis) meses, período este que
servirá para a CBJ analisar o desempenho de cada profissional, verificando se os mesmos
possuem na prática, os requisitos exigidos no presente termo de referência, podendo ser
prorrogado por até mais 18 meses no caso do Lote 01 e até mais 6 meses no caso do Lote 02.
12.5 Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com
a documentação obrigatória válida, perante o SICAF.
12.6 A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a:
12.6.1. Aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do objeto adjudicado,
devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes.

12.7 Se a licitante vencedora não cumprir os prazos estabelecidos neste edital ou recusar-se
em fornecer os serviços solicitados pelo contratante, sem justificativa formalmente aceita pelo
Presidente da Confederação Brasileira de Judô decairá o direito de execução do objeto
adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas na seção 12 deste Edital.
12.8 Se a licitante vencedora, injustificadamente, não apresentar situação regular no ato da
feitura da assinatura do contrato, a sessão será retomada e os demais licitantes serão
chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas,
observado que o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se
o desistente às penalidades constantes da Seção 12 deste Edital.
12.9 A Confederação Brasileira de Judô, se obriga, nos termos previstos neste Edital a:
12.9.1 Receber os serviços adjudicados no local a ser informado pelo responsável pela
execução do contrato nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas
neste Edital;
12.9.1.1 Os serviços serão recusados nas seguintes hipóteses:
a) Se forem em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios do Anexo I deste
edital;
b) Se apresentem vícios de qualidade.
12.9.1.3 Efetuar o pagamento mensalmente, com a Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada
pelo setor financeiro da Confederação Brasileira de Judô.
13. DAS PENALIDADES

13.1. A inexecução total ou parcial pela licitante do objeto da presente concorrência ensejará,
garantida prévia defesa da licitante, a aplicação das seguintes penalidades:
13.1.1. advertência, por escrito;
13.1.2. multa de 20% sobre o valor da contratação;
13.1.3. suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos;
13.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que ser concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no item 13.3.
13.2. As sanções previstas nos itens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 poderão ser aplicadas juntamente
com a do item 13.1.2, facultada defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.
13.3. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à licitante vencedora, respeitado o
princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado em até 10 (dez) dias após
o recebimento da notificação, na conta bancária ali especificada em favor da Confederação
Brasileira de Judô, ficando a empresa licitante vencedora a ser contratada obrigada a
comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado.
13.3.1. Decorrido o prazo de 10 dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de
1% (um) por cento de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação
/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 dias após a data da
notificação, e, após este prazo, o débito poderá ser cobrado judicialmente.
13.3.2. No caso da licitante vencedora ser credora de valor suficiente, a CBJ poderá proceder
ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
13.3.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a
empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo ser esta cobrada
judicialmente.
13.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa
icitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos
junto ao Município, decorrentes das infrações cometidas.

14. DOS RECURSOS

Dos atos praticados pela Comissão Permanente de licitação neste procedimento licitatório
cabem os recursos previstos art. 109 da lei n° 8.666/93.

15. DA RESCISÃO
O Contrato será rescindido de pleno direito no todo ou em parte, independente de notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização à CONTRATADA,
nos casos previstos no Edital.
A rescisão unilateral nos termos do item anterior ocorrerá conforme Artigo 78 e seus incisos
da Lei nº. 8.666/93:
a. Pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b. Pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c. Pela lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d. Pelo atraso injustificado no início do fornecimento;
e. Pela paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
f. Pela contratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no Edital;
g. Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
h. Pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do Artigo
67 desta Lei;
i. Pela decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j. Pela dissolução da sociedade;
k. Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do Contrato.
l. A inexecução total ou parcial do Contrato por culpa da CONTRATADA enseja sua rescisão,
com as consequências contratuais previstas em Lei de acordo com os artigos 77, 78 e 79 da Lei
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;
m. Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento do valor dos produtos, até
que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.
Parágrafo Único – No caso de rescisão, fica o CONTRATANTE desobrigado desde já, com plena
concordância da CONTRATADA, do ônus decorrente da rescisão, prevista na legislação em
vigor.

n. Poderá ser feita a substituição de um ou mais profissionais apresentados caso o mesmo,
durante a execução do contrato, deixe de se enquadrar nos requisitos exigidos no presente
edital e termo de referência e desde que o novo profissional apresentado se enquadre nas
mesmas.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatório correrão por conta de recursos
provenientes do convênio n.º: 777893/2012 para o Lote01 e por conta de recursos
provenientes do convênio n.º: 777893/2012 para o Lote 02, celebrado entre o Ministério do
Esporte e a Confederação Brasileira de Judô.
16. DOS ESCLARECIMENTOS

16.1 Os interessados que desejarem esclarecimentos sobre o edital serão atendidos durante o
expediente, de segunda a sexta-feira das 09.00 às 11.30 horas e das 13.00 às 16.00 horas , na
sede da entidade promotora, localizada na Av. 20 de Janeiro, s/n.º, Terminal 1, Setor C, 3° Piso,
Aeroporto do Galeão, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ, ou através do e-mail
licitação@cbj.com.br.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a. À Comissão de Licitações, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento
da obediência às condições da presente licitação, bem como decidir no tocante às dúvidas ou
omissões;
b. A entidade promotora da licitação poderá revogar a presente licitação por interesse público,
bem como anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocações de terceiros;
c. A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, ou sua revogação não
gera obrigação de indenizar, por parte da entidade promotora da licitação, ressalvado o
disposto no parágrafo único do artigo 59 da lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;
d. A entrega dos envelopes pressupõe a concordância da empresa com as condições do Edital.
17.1. São partes integrantes deste Edital:
a) Anexo I – Termo de Referência;

b) ANEXO II – Formulário Padrão de Propostas de Preços;
c) ANEXO III – Modelo de Minuta de Carta de Credenciamento;
d) ANEXO IV – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;
e) ANEXO V – Modelo de Declaração de Fato Superveniente;
f) ANEXO VI – Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação;
g) ANEXO VII – Modelos de declaração de não emprego de menores de 18 anos;
h) ANEXO VIII – Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições e prazos de fornecimento para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
i)ANEXO IX – Avaliação Técnica da Proponente
j) Anexo IX - Termo de consentimento
k) ANEXO X – Minuta de Contrato.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2013.

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente CBJ

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
CONCORRÊNCIA (TÉCNICA E PREÇO) Nº 004/2013
I – OBJETO
I.1 - Lote 01 – Convênio ME/CBJ N.º: 777893/2012 Contratação de Comissão Técnica Multidisciplinar
da Seleção Olímpica Permanente de Judô Masculina e Feminina em busca de Medalhas - Rio 2016 -

Contratação de prestação de serviços de fisioterapia, nutrição, psicologia, profissionais da área
de educação física, massoterapeuta, estrategismo e médicos, conforme disposições constantes
do Anexo I - Termo de Referência e Anexo X – Minuta de Contrato, que são parte integrante
deste edital.
Profissional

Quantidade

Meses

Técnico da Seleção Masculina

1

Até 24

1

Até 24

Técnico de Judô

4

Até 24

Médico

2

Até 24

Preparador Físico

2

Até 24

Estrategista

3

Até 24

Fisioterapeuta

5

Até 24

Nutricionista

2

Até 24

Psicólogo

2

Até 24

Massoterapeuta

1

Até 24

Massoterapeuta

2

Até 2

principal de Judô
Técnico da Seleção Feminina
principal de Judô

I.2 - Lote 02 - Convênio ME/CBJ N.º: 777892/2012 – Projeto Preparação das Seleções de Base Contratação de prestação de serviços de nutrição, profissionais da área de educação física, e

médico, conforme disposições constantes do Anexo I - Termo de Referência e Anexo X –
Minuta de Contrato, que são parte integrante deste edital.
Profissional

Quantidade

Meses

1

Até 12

1

Até 12

1

Até 12

1

Até 12

Nutricionista

1

Até 12

Médico

1

Até 12

Técnico

para

a

Seleção

Brasileira de Base Feminina
Sub 21 de Judô
Técnico

para

a

Seleção

Brasileira de Base Masculina
Sub 21 de Judô
Técnico

para

a

Seleção

Brasileira de Base Masculina
Sub 18 de Judô
Técnico

para

a

Seleção

Brasileira de Base Feminina
Sub 18 de Judô

II – JUSTIFICATIVA
Oferecer aos atletas da seleção brasileira de judô permanente e de base um suporte de
profissionais com especialidades nas diversas áreas da Ciência do Treinamento Desportivo,
melhorando o atendimento das necessidades dos atletas.
III – ESPECIFICAÇÕES
Para atender as exigências do objeto em referência a deverá ser atendidas as especificações
constantes do Anexo IX do presente edital, assim como as que seguem abaixo:
1 – Requisitos para contratação:
Lote 01:

Os profissionais apresentados deverão possuir os seguintes requisitos, comprovados através
da apresentação do currículo e documentos dos mesmos (cópia de inscrição no conselho de
classe, certificados e/ou diplomas, fotos, etc.)
- Registro no CREF;
- Graduação Mínima de 5º Dan de Judô;

TÉCNICO DA SELEÇÃO PRINCIPAL

- Experiência como técnico em eventos como Jogos
Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Grand Slam e
Jogos Pan-americanos;
- Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar;
- Disponibilidade para viagens.
- Formação em Educação Física;
- Registro no CREF;
- Graduação Mínima de 4º Dan de Judô;

TÉCNICO

- Experiência em eventos da Federação Internacional
de Judô;
- Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar;
- Disponibilidade para viagens.
- Formação em Educação Física;
- Registro no CREF;
- Curso de Pós-graduação Lato Sensu;

PREPARADOR FÍSICO

- Experiência em Preparação Física com atleta da
seleção brasileira de Judô;
- Experiência em treinamento com levantamento
olímpico, treinamento de força, treinamento
funcional e exercícios preventivos;
- Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar.
Disponibilidade para viagens.
- Formação em Educação Física;
- Registro no CREF;

ESTRATEGISTA
- Desejável pós-graduação;
- Graduação Mínima de 2º Dan de Judô;

- Experiência na área de Estrategia com de alto
rendimento no Judô;
- Experiência em eventos da Federação Internacional
de Judô;
- Inglês Fluente;
- Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar;
- Disponibilidade para viagens.
- Formação em Medicina;
- Registro no CRM;
- Residência em Ortopedia ou Medicina Esportiva;
- Especialização em Medicina do Esporte;
- Experiência como Médico do Esporte;
- Experiência como membro de Departamento
Médico de equipe esportiva;
MÉDICO DO ESPORTE

- Experiência como membro de Departamento
Médico em equipe de Judô;
- Experiência em eventos da Federação Internacional
de Judô;
- Experiência no atendimento de atleta de judô em
alto rendimento;
- Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar;
- Disponibilidade para viagens.
- Formação em Medicina;
- CRM. Residência em Ginecologia e Obstetrícia;
- Especialização em Medicina do Esporte;
- Experiência como Médico do Esporte;

MÉDICA DA SAÚDE DA MULHER
- Experiência como membro de Departamento
Médico de equipe esportiva;
- Experiência como membro de Departamento
Médico em equipe de Judô;
- Experiência em eventos da Federação Internacional

de Judô;
- Experiência no atendimento da mulher atleta de
judô em alto rendimento;
- Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar;
- Disponibilidade para viagens.
- Formação em Fisioterapia;
- Registro no CREFITO;

FISIOTERAPEUTA

- Experiência no tratamento de atletas de alto
rendimento de Judô em eventos da Federação
Internacional de Judô;
- Desejável Graduação de 1º Dan de Judô
Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar;
- Disponibilidade para viagens.
- Formação Nutrição Humana;
- Registro no CRN. Pós Graduação Lato Senso em
Nutrição Esportiva;
- Experiência no tratamento de atletas de alto
rendimento de Judô em eventos da Federação
Internacional de Judô;

NUTRICIONISTA

- Experiência em controle de peso e estratégias para
redução ou ganho de peso corporal em atletas de
alto rendimento de Judô;
-Prática em prescrições para atletas de alto
rendimento com conhecimento de suplementos
esportivos e elaboração de cardápios esportivos;
- Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar;
- Disponibilidade para viagens.
- Formação em Psicologia;
- Registro no CRP;

PSICÓLOGO

- Especialização;
- Pós-graduação stricto-sensu;
- Experiência com atletas de Judô em alto

rendimento em eventos da Federação Internacional
de Judô;
- Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar;
- Disponibilidade para viagens.
- Formação Técnica em Massagem com experiência
nas seguintes técnicas: massagem clássica,
massagem esportiva, taping e kinesio taping e
reflexologia e acupultura;
- Desejável graduação 1º Dan de Judô;
MASSOTERAPEUTA

- Experiência com atletas de Judô em alto
rendimento;
- Experiência em eventos da Federação Internacional
de Judô com Comissão Técnica Multidisciplinar;
- Disponibilidade para viagens.

Lote 02:

Função

Requisitos Técnicos para contratação





Técnico da Seleção Masculina sub 21






Formação Acadêmica em Educação
Física;
Registro no CREF;
Medalhista/participação em Jogos
Olímpicos na modalidade de Judô;
Ter no mínimo o 5º DAN no Judô pela
CBJ e FIJ;
Conhecimento técnico/tático no Judô
de alto rendimento;
Experiência com trabalho em uma
Equipe Multidisciplinar;
Presente em eventos Internacional da
Federação Internacional de Judô
como técnico na classe sub21
Disponibilidade para viajar.






Técnico da Seleção Feminina sub21









Técnico da Seleção Masculina sub 18








Técnico da Seleção Feminino sub 18






Formação Acadêmica em Educação
Física;
Registro no CREF;
Participação em Jogos Olímpicos na
modalidade de Judô;
Ter no mínimo o 3º DAN no Judô pela
CBJ e FIJ;
Conhecimento técnico/tático no Judô
de alto rendimento;
Experiência com trabalho em uma
Equipe Multidisciplinar;;
Presente em eventos Internacional da
Federação Internacional de Judô
como técnico na classe sub21
Disponibilidade para viajar.

Formação Acadêmica em Educação
Física;
Registro no CREF;
Ter no mínimo o 2º DAN no Judô pela
CBJ e FIJ;
Conhecimento técnico/tático no Judô
de alto rendimento;
Experiência com trabalho em uma
Equipe Multidisciplinar;
Presente em eventos Internacional da
Federação Internacional de Judô
como técnico nacional;
Disponibilidade para viajar.

Formação Acadêmica em Educação
Física;
Registro no CREF;
Ter no mínimo o 2º DAN no Judô pela
CBJ e FIJ;
Conhecimento técnico/tático no Judô
de alto rendimento;
Experiência com trabalho em uma
Equipe Multidisciplinar;
Presente em eventos Internacional da
Federação Internacional de Judô
como técnico nacional;
Disponibilidade para viajar.








Médico








Nutricionista






Formação em Medicina;
Registro no CRM;
Residência em Ortopedia ou Medicina
Esportiva;
Especialização em Medicina do Esporte;
Experiência como Médico do Esporte;
Experiência como membro de
Departamento Médico de equipe
esportiva;
Experiência como membro de
Departamento Médico em equipe de
Judô;
Experiência em eventos da Federação
Internacional de Judô;
Experiência no atendimento de atleta de
judô em alto rendimento;
Experiência com Comissão Técnica
Multidisciplinar;
Formação em Nutrição Humana;
Registro no CRN. Pós Graduação Lato
Senso em Nutrição Esportiva;
Experiência no tratamento de atletas de
alto rendimento de Judô;
Experiência em controle de peso e
estratégias para redução ou ganho de
peso corporal em atletas de alto
rendimento de Judô;
Prática na prescrição nutricional para
atletas de alto rendimento com
conhecimento de suplementos esportivos
e elaboração de cardápios esportivos;
Experiência com Comissão Técnica
Multidisciplinar;
Disponibilidade para viajar;

2 – Carga horária e cronograma de atendimento dos profissionais indicados pela empresa
contratada:
Lote 01:
PROFISSIONAL

PERÍODOS

SEGUNDA-

TERÇA-FEIRA

FEIRA

QUARTA-

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

Avaliação Médica
e testes de
laboratório
bioquímico.
Avaliação clínica.

Planejamento dos
recursos
(medicamentos,
equipamentos,
serviços,
diagnósticos,
tratamento
avançado e
hospitais)

Planejamento dos
recursos
(medicamentos,
equipamentos,
serviços,
diagnósticos,
tratamento
avançado e
hospitais)

Avaliação médica
e testes de
laboratório
bioquímico.
Avaliação Clínica.

Prevenção

Avaliação

FEIRA

Avaliação
médica e
testes de
laboratório
bioquímico.
Avaliação
Clínica.

Planejamento
dos recursos
(medicamentos,
equipamentos,
serviços,
diagnósticos,
tratamento
avançado e
hospitais)

Planejamento
dos recursos
(medicamento
s,
equipamentos
, serviços,
diagnósticos,
tratamento
avançado e
hospitais)

Avaliação
médica e
testes de
laboratório
bioquímico.
Avaliação
Clínica.

Reunião

Primeiro

Prevenção dos

Avaliação

Análise

período – 2h

problemas

ginecológica e

planejamento

problemas

ginecológicos

orientação.

geral.

ginecológicos

e

Avaliação

com

clínica.

profissionais

Primeiro
período – 2h

Análise e
Planejamento
Geral. Contato
com os
profissionais
dos clubes dos
atletas.

MÉDICO DO
ESPORTE – 20h

Segundo
período – 2h

testes

de

laboratório

da

Comissão
Técnica

e
Contato
os

testes

dos

ginecológica
e
de

e

orientação.
Avaliação clínica.

laboratório

MÉDICA DA

dos clubes dos

SAÚDE DA

atletas

MULHER – 20h
Segundo

Análise

período – 2h

testes

dos

Prevenção dos

Reunião

problemas

tratamento se

ginecológicos

for o caso

e

e

testes

laboratório

de

da

Análise dos testes

Prevenção

Comissão

e tratamento se

problemas

Técnica

for o caso

ginecológicos
testes
laboratório

dos
e
de

Lote 02:
PROFISSIONAL

PERÍODOS

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

Análise e
Panejamento Geral.
Primeiro Período Análise e
Estudo técnico com
Estudo técnico com
Análise e
Contato com os
2h
Planejamento Geral
os atletas.
os atletas.
Planejamento Geral
profissionais dos
Clubes dos atletas.
Análise de vídeos
Segundo Período - Estudo técnico com
dos confrontos dos
2h
os atletas.
atletas.

Reunião da CT.

Análise e
Panejamento Geral

Análise dos
adversários e
resultados
internacionais.

Planejar os treinamentos e as atividades que serão realizadas.

Técnico
20h/Semana

Observar e orientar os atletas dentro dos treinamentos visando o seu melhor aproveitamento.
Estudar as técnicas de luta de possíveis adversários.
Atribuições Gerais

Elaborar estratégias para alcançar melhores resultados, eliminando os pontos fortes dos oponentes.
Observar os atletas da seleção em confronto com os adversários nacionais e internacionais.
Estar atento a detecção de novos atletas talentosos.

Observeção

PROFISSIONAL

NUTRICIONISTA
20h/Semana

PERÍODOS

Em eventos nacionais e internacionais os técnicos ficam a disposição dos atleats, envolvidos em todo o
período de competição e treinamento. Os técnicos das seleções sub20 possuem uma carga de evento
muito maior do que os técnicos sub18, justificando a diferença de remuneração entre eles.

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

Avaliação dos
Análise e
Orientação e
Monitoramento do
exames
Monitoramento do
Planejamento
conscientização
Primeiro Período peso dos atletas.
bioquímicos e
peso dos atletas.
Geral. Contato com dos atletas quanto
2h
Composição
diagnóstico de
Composição
os profissionais dos
a educação
Corporal.
possíveis
Corporal.
Clubes dos atletas.
alimentar.
deficiencias
Avaliação dos
Análise e
Orientação e
Orientação e
exames
Planejamento
conscientização
conscientização
Segundo Período bioquímicos e
Geral. Contato com dos atletas quanto
Reunião da CT
dos atletas quanto
2h
diagnóstico de
os profissionais dos
a educação
a educação
possíveis
Clubes dos atletas.
alimentar.
alimentar.
deficiencias
Estimular a prática de uma cultura de alimentação saudável nas seleções brasileiras.
Controlar o peso corporal dos atletas.
Atribuições Gerais Controlar a utilização de suplementos alimentares pelos atletas.
Manter contato com profissionais da equipe multidisciplinar dos atletas/ Clubes e seleção brasileira.
Orientar os atletas em todos os níveis da atividade nutricional.
Observeção

Em eventos nacionais e internacioanais o nutricionista fica a disposição dos atleats, envolvido em todo o
período de competição e treinamento.

PROFISSIONAL

PERÍODOS

Primeiro Período 2h

MÉDICO DO
ESPORTE
20h/Semana

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

Avaliação Médica e
testes de
laboratório
bioquímico.
Avaliação Clinica.

Planejamento dos
recursos
(medicamentos,
equipamentos,
serviços
diagnóticos,
tratamento
avançado ehospitais.

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Análise e
Avaliação Médica e
Planejamento
testes de
Geral. Contato com
laboratório
os profissionais dos
bioquímico.
Clubes dos atletas. Avaliação Clinica.

SEXTA-FEIRA
Planejamento dos
recursos
(medicamentos,
equipamentos,
serviços
diagnóticos,
tratamento
avançado ehospitais.

Planejamento dos
Planejamento dos
recursos
recursos
(medicamentos,
Avaliação Médica e
(medicamentos,
Avaliação Médica e
equipamentos,
testes de
equipamentos,
testes de
Segundo Período serviços
laboratório
Reunião da CT
serviços
laboratório
2h
diagnóticos,
bioquímico.
diagnóticos,
bioquímico.
tratamento
Avaliação Clinica.
tratamento
Avaliação Clinica.
avançado eavançado ehospitais.
hospitais.
Fazer o cálculo dos materiais que devem ser levados para os eventos nacionais e internacionais para
atender as necessidades das delegações
Orientar os atletas quanto as questões de doping
Atribuições Gerais Avaliar os atletas e seus exames físicos e bioquimicos.
Manter contato com os profissionais da equipe multidiscipliar do atleta/clube/CBJ
Acompanhar a delegação nos eventos mais importantes do ano (Campeotanos Sul-Americanos, PanAmericanos e Mundiais).

Observeção

Em eventos nacionais o médico possui participações pontuais, principalmente nas concentrações préevento. Nos eventos mais importantes do ano (Campeonatos Sul-Americanos, Pan-Americanos e
Mundias) ele estará fazendo parte da delegação e estará a disposição dos atletas.

3 – Disponibilidade para viajar:
A empresa deverá dispor dos profissionais acima com total disponibilidade para viagens de
atendimento do atleta no local onde o mesmo reside ou esteja treinando e/ou competindo.

ANEXO II
(Papel Timbrado da Empresa)
PROPOSTA DE PREÇO
Concorrência: nº 001/2013
Modalidade: CONCORRÊNCIA (TÉCNICA E PREÇO)
Consumidor: Confederação Brasileira de Judô
Licitante:__________________________ CNPJ.:_______________Tel

Fax:

(__)

________________
E-mail: _____________ Tel

Celular:

(_____)____________ Endereço:

______________________
Conta
Corrente: ____________ Agência:________________ Banco:__________________________
Responsável ______________ Cargo ___________ RG __________ CPF ________
RELAÇÃO QUALITATIVA DE ESPECIALIDADES
N° de
Ordem

Discriminação dos Serviços

01
02
03
Total da Proposta R$ ................. (por extenso)
Validade da Proposta: Conforme Edital
Prazo de Entrega: Conforme Edital
Condições de Pagamento: Conforme Edital
Data e Local
__________________
Assinatura e Carimbo
(representante legal)

Valor Unitário

Valor Total

ANEXO III
(Papel timbrado da empresa)
MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

A
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE CONCORRÊNCIA (TÉCNICA E PREÇO)
Nº. 001/2013.
(Empresa) (Endereço Completo) CNPJ_________________ Inscrição
Estadual

_____________________,

representada

neste

ato

pelo

seu

sócio

_________________ portador da cédula de identidade nº. ________________ e CPF nº
__________________, indica o(a) Sr.(a) ___________________________________________,
portador da cédula de identidade nº. ________________ e CPF nº __________________ como
nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de
HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa
Proposta, dar lances verbais, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar
todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Edital de Licitação Concorrência N.º
001/2013.
Atenciosamente,
___________________________
(nome e função na empresa)

ANEXO IV

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente)

A
__________________________________

localizada

(empresa
à

emitente)

____________________,

com

Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob nº ______________atesta para os
devidos fins que a Empresa ________________________________________ com Inscrição
Estadual

sob

nº

____________

e

CNPJ

sob

nº

______________,

com

sede

na

_______________________, presta serviços de ________________, sendo cumpridora dos
prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro
que a desabone.

Local e Data

_________________________________________________________
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa
Jurídica emitente deste atestado e sua assinatura)

ANEXO V

(Papel timbrado da empresa)

(Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da
Habilitação)
A
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
REF.:

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE CONCORRÊNCIA (TÉCNICA E

PREÇO) Nº. 001/2013.
A (empresa) _______________________, inscrita no CNPJ
nº. ________________ e Inscrição Estadual nº __________________ por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a) _____________________, portador(a) da Carteira de
Identidade

nº.

_____________

SSP/______

e

do

CPF

nº.

___________________,

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Local e data
____________________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO VI

(Papel timbrado da empresa)

(Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação)
A
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
REF.:

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE CONCORRÊNCIA (TÉCNICA E

PREÇO) Nº. 001/2013.
A

(empresa)

_______________________,

inscrita no CNPJ nº. ________________ e Inscrição Estadual nº __________________ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____________________, portador(a) da
Carteira

de

Identidade

nº.

_____________

SSP/______

e

do

CPF

nº.

___________________, DECLARA em atendimento ao previsto no item 5 do Edital de
Concorrência (Técnica e Preço) nº 001/2013 que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação exigidos para participação no presente certame.
Local e data
___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO VII

(Papel timbrado da empresa)

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica)

A
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
REF.:

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE CONCORRÊNCIA (TÉCNICA E

PREÇO) Nº. 001/2013.

DECLARAÇÃO

A

(empresa)

_______________________,

inscrita no CNPJ nº. ________________ e Inscrição Estadual nº __________________ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____________________, portador(a) da
Carteira

de

Identidade

nº.

_____________

SSP/______

e

do

CPF

nº.

___________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Local e data
_________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO VIII

(Papel timbrado da empresa)

Modelo da Declaração

A
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
REF.:

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE CONCORRÊNCIA (TÉCNICA E

PREÇO) Nº. 001/2013.

DECLARAÇÃO

A (empresa) ______________________, inscrita
no

CNPJ

nº.

_______________

e

Inscrição

Estadual

nº__________________,

por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) da
Carteira

de

Identidade

nº.

____________________

SSP/________

e

do

CPF

nº.

________________, DECLARA, para os devidos fins de direito legais, sob as penas da Lei
que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e prazo de fornecimento
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Por ser expressão de verdade
firmamos a presente declaração para que atinja todos os efeitos legais e cabíveis à espécie.
Local e data
__________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO IX

AVALIAÇÃO TÉCNICA DA PROPONENTE
FATORES PARA AVALIAÇÃO DA PONTUAÇÃO TÉCNICA
LOTE 01:
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE FISIOTERAPEUTA
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 05 (CINCO)
profissionais para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE FISIOTERAPIA.
Perfil 01/2013
Profissional de nível superior em Fisioterapia, concluído há pelo menos 05 anos, com
experiência mínima de 03 anos em Fisioterapia Desportiva, e preferencialmente com trabalhos
desenvolvidos com atletas de alto rendimento de Judô. Pede-se experiência e conhecimentos
básicos de reabilitação e manutenção da saúde. O candidato deverá conhecimento básico da
língua inglesa, espanhola, e/ou outras.
Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes juvenil, júnior e sênior, em
períodos de treinamento e competição, no país e no exterior.
Atividades
FISIOTERAPEUTA

Carga horária:
20h semanais

Requisitos de acesso: Formação em Fisioterapia. Registro no
CREFITO. Experiência no tratamento de atletas de alto rendimento de
Judô em eventos da Federação Internacional de Judô. Desejável
Graduação de 1º Dan de Judô Experiência com Comissão Técnica
Multidisciplinar. Disponibilidade para viagens.
Atribuições: Prevenir, recuperar e tratar as lesões dos atletas da
Seleção Brasileira de Judô. Atenuar o tempo de recuperação de uma
lesão, Maximizar potência e amplitude das funções do seu corpo,
músculos, ossos e articulações, para execução perfeita de todos os
movimentos. Atuar diretamente durante os treinos e competições para
trabalho estático com o treinamento da reeducação dos atos motores
específicos do Judô. Realizar avaliações clínicas e funcionais
individualizadas dos atletas. Orientar os atletas e respectivos
treinadores quanto aos possíveis desequilíbrios musculares presentes e
o desempenho biomecânico no Judô. Preparar relatórios após cada
competição, concentração ou período de treinamento, citando o
acompanhamento individual e coletivo do grupo de atletas da Seleção
presentes na ação.

Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições,
sempre que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô.
Manter boa comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.
Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 01/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.
A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.

Modalidade de contrato: FISIOTERAPIA

C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de acordo com o
Calendário da Federação Internacional de Judô.
E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais.

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL

Requisitos exigidos

Requisitos exigidos
1.1. Graduação em
Fisioterapia – 10 pontos

1. Titulação Acadêmica

1.2. Pós-Graduação
(Lato/Stricto Sensu) – 03
pontos por curso (Máximo 9
pontos)

1.3. Cursos ExtraCurriculares – 01 ponto por

PONTOS ALCANÇADOS

curso (Máximo 3 pontos)

2.1. Experiência Mínima de
03 Anos com Atletas de
Judô. 05 pontos. (Máximo 15
pontos)
2. Experiência Profissional
2.2. Experiência em
Competições Nacionais – 01
ponto por evento
nos últimos 03 anos
(Máximo 3 pontos)

2.3. Experiência em
Competições Internacionais –
03 pontos por evento nos
últimos 03 anos (Máximo 9
pontos)

3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

3.1. 02 pontos por domínio
de língua declarado.
(Máximo 6 Pontos)

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE MÉDICO DO ESPORTE
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 01 (UM)
profissionais para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE MEDICINA DO
ESPORTE.
Perfil 02/2013
Profissional de nível superior em Medicina, concluído há pelo menos 05 anos, com experiência
mínima de 05 anos em Medicina Desportiva e Ortopedia, e preferencialmente com trabalhos

desenvolvidos com atletas de alto rendimento de Judô. Pede-se experiência atividade clínica e
acompanhamento de anti-doping. O candidato deverá conhecimento básico da língua inglesa,
espanhola, e/ou outras.
Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes juvenil, júnior e sênior, em
períodos de treinamento e competição, no país e no exterior.
Atividades
MÉDICO
ESPORTE

DO Requisitos de acesso: Formação em Medicina. Registro no CRM.
Residência em Ortopedia ou Medicina Esportiva. Especialização em
Medicina do Esporte. Experiência como Médico do Esporte. Experiência
como membro de Departamento Médico de equipe esportiva. Experiência
como membro de Departamento Médico em equipe de Judô. Experiência
em eventos da Federação Internacional de Judô. Experiência no
atendimento de atleta de judô em alto rendimento. Experiência com
Comissão Técnica Multidisciplinar. Disponibilidade para viagens.

Carga horária: 20h Atribuições: Avaliar clinicamente e fisicamente os atletas da seleção
semanais
brasileira. Realizar exames pré-temporada e ao longo da temporada.
Organizar equipe médica. Realizar Cirurgias ortopédicas. Solicitar
exames em geral. Acompanhar lesões. Liberar atletas junto com a
comissão técnica para competições. Avaliar medicamentos permitidos e
proibidos (Anti-doping). Prescrever e Acompanhar os tratamentos
fisioterapeuticos. Realizar grupo de estudo junto a equipe de ciência do
esporte. Contatar com outros médicos especialistas. Contatar médicos
pessoais dos atletas ou dos clubes. Preparar relatórios após cada
competição, concentração ou período de treinamento, citando o
acompanhamento individual e coletivo do grupo de atletas da Seleção
presentes na ação.
Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições, sempre
que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô. Manter boa
comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.
Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 02/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.

A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.

Modalidade de contrato: MÉDICO DO ESPORTE

C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de acordo com o
Calendário da Federação Internacional de Judô.
E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL
Requisitos exigidos

Requisitos exigidos
1.1. Graduação em
Medicina– 10 pontos

1. Titulação Acadêmica

1.2. Pós-Graduação ou
Residência na área
(Lato/Stricto Sensu) – 03
pontos por curso (Máximo 09
pontos)

1.3. Cursos ExtraCurriculares – 01 ponto por
curso (Máximo 3 pontos)

2.1. Experiência Mínima de
03 Anos com Atletas de
Judô. 05 pontos. (Máximo 15
pontos)
2. Experiência Profissional
2.2. Experiência em
Competições Nacionais – 01
ponto por evento
nos últimos 03 anos
(Máximo 3 pontos)

PONTOS ALCANÇADOS

2.3. Experiência em
Competições Internacionais –
03 pontos por evento nos
últimos 03 anos (Máximo 9
pontos)

3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

3.1. 02 pontos por domínio
de língua declarado.
(Máximo 6 pontos)

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE MÉDICO DA MULHER
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 01 (UM)
profissional para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE MEDICINA DA
MULHER
Perfil 03/2013
Profissional de nível superior em Medicina, concluído há pelo menos 05 anos, com experiência
mínima de 05 anos em Ginecologia e Medicina do Esporte, e preferencialmente com trabalhos
desenvolvidos com atletas de alto rendimento de Judô. Pede-se experiência atividade clínica e
acompanhamento de anti-doping. O candidato deverá conhecimento básico da língua inglesa,
espanhola, e/ou outras.
Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes juvenil, júnior e sênior, em
períodos de treinamento e competição, no país e no exterior.
Atividades
MÉDICA
SAÚDE
MULHER

DA Requisitos de acesso: Formação em Medicina. CRM. Residência em
DA Ginecologia e Obstetrícia. Especialização em Medicina do Esporte.
Experiência como Médico do Esporte. Experiência como membro de
Departamento Médico de equipe esportiva. Experiência como membro
de Departamento Médico em equipe de Judô. Experiência em eventos da
Federação Internacional de Judô. Experiência no atendimento da mulher
atleta de judô em alto rendimento. Experiência com Comissão Técnica
Multidisciplinar. Disponibilidade para viagens.

Carga horária: 20h Atribuições: Avaliar clinicamente e fisicamente os atletas da seleção
semanais
brasileira. Realizar exames exame ginecológicos específicos. Coletar

material para exame ginecológico específico (citologia oncótica).
Solicitar exames em geral. Solicitar exames ginecológicos específicos.
Planejar e adequar ciclo menstrual em relação ao calendário competitivo
por meio da prescrição de contraceptivos hormonais com substâncias não
proibidas (Anti-doping). Prescrever e Acompanhar os tratamentos de
afecções ginecológicas. Realizar prevenção de afecções ginecológicas.
Orientar atletas sobre as peculiaridades relacionadas a mulher atleta.
Orientar atletas sobre DSTs e gestações indesejadas que possam causar
prejuízo a saúde e no rendimento esportivo. Realizar grupo de estudo
junto a equipe de ciência do esporte. Contatar com outros médicos
especialistas. Contatar médicos pessoais das atletas ou dos clubes.
Preparar relatórios após cada competição, concentração ou período de
treinamento, citando o acompanhamento individual e coletivo do grupo
de atletas da Seleção presentes na ação.
Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições,
sempre que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô.
Manter boa comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.
Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 03/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.
A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.

Modalidade de contrato: MEDICINA DA MULHER

C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de acordo com o
Calendário da Federação Internacional de Judô.
E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL
Requisitos exigidos

Requisitos exigidos
1.1. Graduação em Medicina
– 10 pontos

PONTOS ALCANÇADOS

1. Titulação Acadêmica

1.2. Pós-Graduação
(Lato/Stricto Sensu) – 03
pontos por curso (Máximo 9
pontos)

1.3. Cursos ExtraCurriculares – 01 ponto por
curso (Máximo 3 pontos)

2.1. Experiência Mínima de
03 Anos com Atletas de
Judô. 05 pontos. (Máximo 15
pontos)
2. Experiência Profissional
2.2. Experiência em
Competições Nacionais – 01
ponto por evento
nos últimos 03 anos
(Máximo 9 pontos)

2.3. Experiência em
Competições Internacionais –
03 pontos por evento nos
últimos 03 anos. (Máximo 9
pontos)

3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

3.1. 02 pontos por domínio
de língua declarado.
(Máximo 6 pontos)

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE NUTRICIONISTA
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de

Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 02 (DOIS)
profissionais para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE
NUTRICIONISTA
Perfil 04/2013
Profissional de nível superior em Nutrição, concluído há pelo menos 05 anos, com experiência
mínima de 05 anos em Nutrição Esportiva, e preferencialmente com trabalhos desenvolvidos
com atletas de alto rendimento de Judô. Pede-se experiência atividade clínica e esportiva. O
candidato deverá conhecimento básico da língua inglesa, espanhola, e/ou outras.
Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes juvenil, júnior e sênior, em
períodos de treinamento e competição, no país e no exterior.
Atividades
NUTRICIONISTA

Requisitos de acesso: Formação Nutrição Humana. Registro no CRN.
Pós Graduação Lato Senso em Nutrição Esportiva. Experiência no
tratamento de atletas de alto rendimento de Judô em eventos da
Federação Internacional de Judô. Experiência em controle de peso e
estratégias para redução ou ganho de peso corporal em atletas de alto
rendimento de Judô. Prática em prescrições para atletas de alto
rendimento com conhecimento de suplementos esportivos e elaboração
de cardápios esportivos. Experiência com Comissão Técnica
Multidisciplinar. Disponibilidade para viagens.

Carga horária:

Atribuições: Avaliar antropometricamente os atletas. Prescrever dieta
individualizada para cada atleta da seleção. Manter contato semanal
com atletas para ajuste de prescrição de dieta a partir da evolução do
treinamento e/ou troca de objetivo de treinamento físico ou técnico.
Elaborar cardápios adequados aos atletas durante concentrações.
Vistoriar restaurantes ou refeitórios de hotéis, clubes ou Centros de
Treinamentos para as refeições do grupo da Seleção. Avaliar resultados
bioquímicos e trocar de informações com a equipe médica. Aplicar
anamnese alimentar ou recordatório. Preparar relatórios após cada
competição, concentração ou período de treinamento, citando o
acompanhamento individual e coletivo do grupo de atletas da Seleção
presentes na ação.

20h semanais

Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições,
sempre que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô.
Manter boa comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.

Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 04/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.
A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.

Modalidade de contrato: NUTRICIONISTA

C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de acordo com o
Calendário da Federação Internacional de Judô.
E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL

Requisitos exigidos

Requisitos exigidos
1.1. Graduação em Nutrição
– 10 pontos

1. Titulação Acadêmica

1.2. Pós-Graduação
(Lato/Stricto Sensu) – 03
pontos por curso (Máximo 9
pontos)

1.3. Cursos ExtraCurriculares – 01 ponto por
curso (Máximo 3 pontos)

2.1. Experiência Mínima de
03 Anos com Atletas de
Judô. 05 pontos. (Máximo 15
pontos)

PONTOS ALCANÇADOS

2. Experiência Profissional

2.2. Experiência em
Competições Nacionais – 01
ponto por evento
nos últimos 03 anos
(Máximo 3 pontos

2.3. Experiência em
Competições Internacionais –
03 pontos por evento nos
últimos 03 anos. (Máximo 9
pontos)

2.4. Ter participado na
condição de Pesquisadora em
Estudos Laboratoriais
03 pontos (Máximo 9
pontos).
3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

3.1. 02 pontos por domínio
de língua declarado.
(Máximo 6 pontos)

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE ESTRATEGISTA
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 03 (TRÊS)
profissionais para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE
ESTRATEGISTA
Perfil 05/2013
Profissional de nível superior em Educação Física, concluído há pelo menos 04 anos, com
experiência mínima de 03 anos em Estrategismo (orientação e observação técnico-tática) nos
segmentos Olímpicos, Paraolímpicos e Olimpíadas Especiais. Preferencialmente, dar-se-á
oportunidade a candidatos com trabalhos desenvolvidos com atletas de alto rendimento de Judô
no exterior. Pede-se experiência em informática, eletrônica e tecnologia aplicada ao esporte. O
candidato deverá conhecimento aprofundado da língua inglesa, espanhola, e/ou outras.

Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes juvenil, júnior e sênior, em
períodos de treinamento e competição, no país e no exterior.
Atividades
ESTRATEGISTA

Requisitos de acesso: Formação em Educação Física. Registro no
CREF. Desejável pós-graduação em Judô. Graduação Mínima de 2º
Dan em Judô. Experiência na área de Estrategia com de alto rendimento
no Judô (Olímpico, Paraolímpico e Olimpíadas Especiais). Experiência
em eventos da Federação Internacional de Judô. Inglês Fluente.
Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar. Disponibilidade
para viagens durante todo o ano.

Carga horária:

Atribuições: Filmar lutas dos atletas brasileiros e de seus adversários.
Analisar taticamente e tecnicamente cada combate. Filmar
treinamentos. Levantar dados estatísticos qualitativos e quantitativos.
Observar o comportamento motor dos atletas adversários e dos atletas
da Seleção Brasileira de Judô. Ceder aos atletas e Comissão Técnica,
dados e imagens relevantes para estudo de adversário e melhora de
movimentos dos atletas. Realizar análise de Ranking com
direcionamento para a escalação de atletas por perfil competitivo.
Preparar relatórios após cada competição, concentração ou período de
treinamento, citando o desempenho individual e coletivo do grupo de
atletas da Seleção presentes na ação. Ter domínio de plataformas
virtuais de streaming.

20h semanais

Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições,
sempre que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô.
Manter boa comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.
Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 05/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.
A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.

Modalidade de contrato: ESTRATEGISTA

C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de acordo com o
Calendário da Federação Internacional de Judô.
E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL
Requisitos exigidos

Requisitos exigidos
1.1. Graduação em Educação
Física – 10 pontos

1. Titulação Acadêmica

1.2. Pós-Graduação em Judô
(Lato Sensu) – 08 pontos e
(Stricto Sensu) – 05 pontos
(Máximo 10 pontos)

1.3. Cursos ExtraCurriculares – 02 ponto por
curso. (Máximo 6 pontos).

1.4. Faixa Preta em Judô – 2º
Dan ou superior – 10 pontos.
(Máximo 10 pontos)
2.1. Experiência Mínima de
03 Anos com Atletas de altorendimento de Judô. 05
pontos. (Máximo 15 pontos)
2. Experiência Profissional
2.2. Experiência em
Competições Nacionais – 01
ponto por evento
nos últimos 03 anos
(Máximo 3 pontos)

2.3. Experiência em

PONTOS ALCANÇADOS

Competições Internacionais –
03 pontos por evento nos
últimos 03 anos. (Máximo 9
pontos)

2.4. Experiência em Equipes
Paraolímpicas ou Olimpíadas
Especiais em Competições
Internacionais – 05 pontos
(Máximo 15 pontos)

3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

3.1. 02 pontos por domínio
de língua declarado.
(Máximo 6 pontos).

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE MASSOTERAPEUTA
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 03 (três)
profissionais para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE:
MASSOTERAPEUTA.
Perfil 06/2013
Profissional de nível superior ou técnico em Massoterapia, concluído há pelo menos 03 anos,
com experiência mínima de 03 anos em Massoterapia com atletas de alto rendimento de Judô.
Pede-se experiência e conhecimentos básicos de massagem e bandagens. O candidato deverá
conhecimento básico da língua inglesa, alemã, e/ou outras.

Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes juvenil, júnior e sênior, em
períodos de treinamento e competição, no país e no exterior.
Atividades
MASSOTERAPEUTA

Requisitos de acesso: Formação Técnica em Massagem com
experiência nas seguintes técnicas: massagem clássica, massagem

esportiva, taping e kinesio taping e reflexologia e acupultura.
Desejável graduação 1º Dan de Judô. Experiência com atletas de
Judô em alto rendimento. Experiência em eventos da Federação
Internacional de Judô com Comissão Técnica Multidisciplinar.
Disponibilidade para viagens.
Carga
horária:
semanais

20h Atribuições: Trabalhar na recuperação e manutenção do
desempenho dos atletas. Utilizar as diversas técnicas de massagens.
Fazer bandagens específicas para a parte lesionada ou a ser
recuperada de um atleta. Usar de técnicas com esparadrapos rígidos
e elásticos. Usar kinesio tape para recuperação dos atletas. Fazer
trabalho direcionado para ativação de músculos e a massagem para
recuperação, entre lutas nos dias de competição. Preparar relatórios
após cada competição, concentração ou período de treinamento,
citando o acompanhamento individual e coletivo do grupo de atletas
da Seleção presentes na ação.
Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições,
sempre que forem convocados pela Confederação Brasileira de
Judô. Manter boa comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: dois massoterapeutas serão contratados pelo período de 02 meses e um
será contratado por 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.
Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 06/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.
A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.

Modalidade de contrato: MASSOTERAPEUTA

C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de acordo com o
Calendário da Federação Internacional de Judô.
E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL
Requisitos exigidos

Requisitos exigidos
1.1. Curso Técnico ou
Graduação em Massoterapia
– 10 pontos

1. Titulação Acadêmica

1.2. Pós-Graduação
(Lato/Stricto Sensu) – 03
pontos por curso (Máximo 9
pontos)

1.3. Cursos ExtraCurriculares – 01 ponto por
curso (Máximo 3 pontos)

2.1. Experiência Mínima de
03 Anos com Atletas de
Judô. 05 pontos. (Máximo 15
pontos)
2. Experiência Profissional
2.2. Experiência em
Competições Nacionais – 01
ponto por evento
nos últimos 03 anos
(Máximo 3 pontos)

2.3. Experiência em
Competições Internacionais –
03 pontos por evento nos
últimos 03 anos (Máximo 9
pontos)
3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

3.1. 02 pontos por domínio
de língua declarado.
(Máximo 6 pontos)

PONTOS ALCANÇADOS

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE PSICOLOGO DO ESPORTE
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 02 (dois)
profissionais para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE: PSICOLOGO
DO ESPORTE
Perfil 07/2013
Profissional de nível superior em Psicologia, concluído há pelo menos 05 anos, com experiência
mínima de 03 anos em Psicologia Desportiva, e preferencialmente com trabalhos desenvolvidos
com atletas de alto rendimento de Judô. Pede-se experiência e conhecimentos básicos de
trabalhos em equipe e atendimento individualizado do ponto de vista esportivo. O candidato
deverá conhecimento básico da língua inglesa, espanhola, e/ou outras.
Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes juvenil, júnior e sênior, em
períodos de treinamento e competição, no país e no exterior.
Atividades
PSICÓLOGO DO Requisitos de acesso: Formação em Psicologia. Registro no CRP.
Especialização. Pós-graduação stricto-sensu. Experiência com atletas de
ESPORTE
Judô em alto rendimento em eventos da Federação Internacional de
Judô. Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar.
Disponibilidade para viagens.
Carga horária:
20h semanais

Atribuições: Proceder ao exame de características psicológicas dos
atletas de judô da seleção brasileira, visando o psicodiagnóstico
individual ou do grupo. Realizar atendimento individual ou em grupo.
Utilizar sistemas de biofeedback e neurofeedback Acompanhar,
assessorar e observar o comportamento dos atletas de judô da seleção
brasileira em ambiente de treinamento e competição. Elaborar e emitir
pareceres sobre aspectos psicológicos envolvidos na situação esportiva.
Encaminhar ao atendimento clínico os atletas de judô da seleção
brasileira. Preparar relatórios após cada competição, concentração ou
período de treinamento, citando o acompanhamento individual e coletivo
do grupo de atletas da Seleção presentes na ação.
Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições,
sempre que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô.
Manter boa comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.

Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 07/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.
A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.

Modalidade de contrato: PSICOLOGIA

C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de acordo com o
Calendário da Federação Internacional de Judô.
E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL
Requisitos exigidos

Requisitos exigidos
1.1. Curso Técnico ou
Graduação em Psicologia –
10 pontos

1. Titulação Acadêmica

1.2. Pós-Graduação (Stricto
Sensu) – 06 pontos por curso
(Máximo 18 pontos)

1.3. Cursos ExtraCurriculares – 01 ponto por
curso (Máximo 3 pontos)

2.1. Experiência Mínima de
03 Anos com Atletas de
Judô. 05 pontos. (Máximo 15
pontos)

PONTOS ALCANÇADOS

2. Experiência Profissional

2.2. Experiência em
Competições Nacionais – 01
ponto por evento
nos últimos 03 anos.
(Máximo 3 pontos)

2.3. Experiência em
Competições Internacionais –
03 pontos por evento nos
últimos 03 anos (Máximo 9
pontos

3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

3.1. 02 pontos por domínio
de língua declarado.
(Máximo 6 pontos)

4. Publicação e
Participação em Eventos
Acadêmicos

4.1. Participação em Evento
de Psicologia do Esporte – 02
pontos (Máximo 6 pontos)

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE PREPARADOR FÍSICO
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 02 (DOIS)
profissionais para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE: PREPARADOR
FÍSICO

Perfil 08/2013
Profissional de nível superior em Educação Física, concluído há pelo menos 05 anos, com
experiência mínima de 03 anos em Preparação Física, e preferencialmente com trabalhos
desenvolvidos com atletas de alto rendimento de Judô. Pede-se experiência e conhecimentos
básicos de trabalhos com treinamento de força, testes, avaliações e leitura de resultados de
exames clínicos. O candidato deverá conhecimento básico da língua inglesa, espanhola, e/ou
outras.

Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes juvenil, júnior e sênior, em
períodos de treinamento e competição, no país e no exterior.
Atividades
PREPARADOR
FÍSICO

Requisitos de acesso: Formação em Educação Física. Registro no
CREF. Curso de Pós-graduação Lato Sensu. Experiência em Preparação
Física com atleta da seleção brasileira de Judô. Experiência em
treinamento com levantamento olímpico, treinamento de força,
treinamento funcional e exercícios preventivos. Experiência com
Comissão Técnica Multidisciplinar. Disponibilidade para viagens.

Carga horária: 20h Atribuições: Participar da elaboração do planejamento qualitativo e
semanais
quantitativo dos macrociclos, mesociclos, microciclos e sessões de
treinamento. Planejar treinamentos físicos individuais e em grupo para
os atletas da Seleção Brasileira. Avaliar a evolução da condição física
dos atletas. Programar e monitorar as sessões de treinamento físico.
Comunicar-se com os Preparadores físicos individuais dos atletas e/ ou
dos clubes para alinhamento de trabalho. Preparar relatórios após cada
competição, concentração ou período de treinamento, citando o
desempenho individual e coletivo do grupo de atletas da Seleção
presentes na ação.
Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições,
sempre que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô.
Manter boa comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.
Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 08/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.
A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.

Modalidade de contrato: PREPARADOR FÍSICO

C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de acordo com o
Calendário da Federação Internacional de Judô.

E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL

Requisitos exigidos

Requisitos exigidos
1.1. Curso Técnico ou
Graduação em Psicologia –
10 pontos

1. Titulação Acadêmica

1.2. Pós-Graduação (Lato
Sensu) – 06 pontos por curso
(Máximo 18 pontos)

1.3. Cursos ExtraCurriculares – 01 ponto por
curso (Máximo 1 ponto)

2.1. Experiência Mínima de
03 Anos com Atletas de
Judô. 05 pontos. (Máximo 15
pontos)
2. Experiência Profissional
2.2. Experiência em
Competições Nacionais – 01
ponto por evento
nos últimos 03 anos
(Máximo 3 pontos).

2.3. Experiência em
Competições Internacionais –
03 pontos por evento nos
últimos 03 anos (Máximo 9
pontos).

PONTOS ALCANÇADOS

3.1. 02 pontos por domínio
de língua declarado.
(Máximo 6 pontos).

3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE TÉCNICO
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 04
(QUATRO) profissionais para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE
TÉCNICO.
Perfil 09/2013
Profissional de nível superior em Educação Física, concluído há pelo menos 01 ano, com
experiência mínima de 03 anos como técnico em Competições Internacionais da Federação
Internacional de Judô, preferencialmente, como participante de Seleção Brasileira de Judô
(Olímpica, Paraolímpica, Universitária, Militar, Olimpíadas Especiais, Base). O candidato
deverá conhecimento básico da língua inglesa, japonesa, e/ou outras.
Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes juvenil, júnior e sênior, em
períodos de treinamento e competição, no país e no exterior.
Atividades
TÉCNICO

Requisitos de acesso: Formação em Educação Física. Registro no
CREF. Graduação Mínima de 4º Dan de Judô. Experiência em eventos
da Federação Internacional de Judô. Experiência com Comissão Técnica
Multidisciplinar. Disponibilidade para viagens.

Carga horária: 20h Atribuições: Auxiliar os técnicos da seleção principal ao: Participar da
semanais
elaboração do planejamento qualitativo e quantitativo dos macrociclos,
mesociclos, microciclos e sessões de treinamento. Elaborar planos de
trabalho para as necessidades individuais dos atletas. Executar
treinamentos táticos, técnicos. Participar da elaboração do treinamento
físico do atleta junto ao Preparador Físico da Seleção. Instruir os atletas
da seleção durante competições seguindo orientações e regras da
Federação Internacional de Judô. Preparar relatórios após cada
competição, concentração ou período de treinamento, citando o
desempenho individual e coletivo do grupo de atletas da Seleção
presentes na ação.

Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições,
sempre que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô.
Manter boa comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.
Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 09/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.
A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.

Modalidade de contrato: TÉCNICO

C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de acordo com o
Calendário da Federação Internacional de Judô.
E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL

Requisitos exigidos

Requisitos exigidos
1.1. Graduação em Educação
Física – 10 pontos

1. Titulação Acadêmica

1.2. Faixa Preta em Judô – 4º
Dan ou superior – 10 pontos
(Máximo 10 pontos)

1.3. Cursos ExtraCurriculares – 01 ponto por
curso. (Máximo 3 pontos).

PONTOS ALCANÇADOS

2.1. Experiência Mínima de
05 Anos na Função Técnico
de Judô. 05 pontos. (Máximo
15 pontos)
2. Experiência Profissional

2.2. Experiência em
Competições Nacionais – 01
ponto por evento
nos últimos 03 anos.
(Máximo 3 pontos).

2.3. Experiência em
Competições Internacionais –
06 pontos por evento nos
últimos 03 anos. (Máximo 18
pontos).

3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

3.1. 02 pontos por domínio
de língua declarado.
(Máximo 6 pontos)

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE TÉCNICO NACIONAL DA
SELEÇÃO PRINCIPAL
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 02 (Dois)
profissionais para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE TÉCNICO
NACIONAL DA SELEÇÃO PRINCIPAL, sendo um para a seleção masculina e um para a
seleção feminina.
Perfil 10/2013
Professor de Judô com registro no CREF/CONFEF, graduado com no mínimo 5o. DAN, e
experiência mínima de 06 anos como técnico em Competições Internacionais da Federação
Internacional de Judô, preferencialmente, como participante de Seleção Brasileira de Judô
(Olímpica, Paraolímpica, Universitária, Militar, Olimpíadas Especiais, Base). O candidato
deverá conhecimento básico da língua inglesa, japonesa, e/ou outras.
Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes juvenil, júnior e sênior, em

períodos de treinamento e competição, no país e no exterior.
Atividades
TÉCNICO
NACIONAL DA
SELEÇÃO
PRINCIPAL

Requisitos de acesso: Registro no CREF. Graduação Mínima de 5º Dan
de Judô. Experiência como técnico em eventos como Jogos Olímpicos,
Campeonatos Mundiais, Grand Slam e Jogos Pan-americanos.
Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar. Disponibilidade
para viagens.

Carga horária: 20h Atribuições: Participar da elaboração do planejamento qualitativo e
semanais
quantitativo dos macrociclos, mesociclos, microciclos e sessões de
treinamento. Elaborar planos de trabalho para as necessidades
individuais dos atletas. Executar treinamentos táticos, técnicos.
Participar da elaboração do treinamento físico do atleta junto ao
Preparador Físico da Seleção. Instruir os atletas da seleção durante
competições seguindo orientações e regras da Federação Internacional
de Judô. Preparar relatórios após cada competição, concentração ou
período de treinamento, citando o desempenho individual e coletivo do
grupo de atletas da Seleção presentes na ação.
Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições,
sempre que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô.
Manter boa comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.

Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 10/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.
A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.

Modalidade de contrato: TÉCNICO NACIONAL DA SELEÇÃO PRINCIPAL

C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.

Local de Trabalho: RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de acordo com o

Calendário da Federação Internacional de Judô.
E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL
Requisitos exigidos

Requisitos exigidos
1.1. Registro no Sistema
CREF/CONFEF – 05 pontos

1. Titulação Acadêmica

1.2. Faixa Preta em Judô – 5º
Dan ou superior – 10 pontos.
(Máximo 10 pontos)

1.3. Cursos ExtraCurriculares – 01 ponto por
curso (Máximo 3 pontos)

2.1. Experiência Mínima de
06 Anos na Função Técnico
Internacional de Judô. 05
pontos (Máximo 15 pontos).
2. Experiência Profissional
2.2. Experiência em Jogos
Olímpicos e Campeonatos
Mundiais –10 pontos
nos últimos 06 anos
(Máximo 30 pontos)
2.3. Experiência em
Competições Internacionais –
06 pontos por evento nos
últimos 06 anos (Máximo 18
pontos)
3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

3.1. 02 pontos por domínio
de língua declarado.
(Máximo 6 pontos)

PONTOS ALCANÇADOS

LOTE 02:

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE MÉDICO DO ESPORTE
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 01 (UM)
profissionais para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE MEDICINA DO
ESPORTE.
Perfil 02/2013
Profissional de nível superior em Medicina, concluído há pelo menos 05 anos, com experiência
mínima de 05 anos em Medicina Desportiva e Ortopedia, e preferencialmente com trabalhos
desenvolvidos com atletas de alto rendimento de Judô. Pede-se experiência atividade clínica e
acompanhamento de anti-doping. O candidato deverá conhecimento básico da língua inglesa,
espanhola, e/ou outras.
Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes juvenil e júnior, em períodos
de treinamento e competição, no país e no exterior.
Atividades
MÉDICO
ESPORTE

DO Requisitos de acesso: Formação em Medicina. Registro no CRM.
Residência em Ortopedia ou Medicina Esportiva. Especialização em
Medicina do Esporte. Experiência como Médico do Esporte. Experiência
como membro de Departamento Médico de equipe esportiva. Experiência
como membro de Departamento Médico em equipe de Judô. Experiência
em eventos da Federação Internacional de Judô. Experiência no
atendimento de atleta de judô em alto rendimento. Experiência com
Comissão Técnica Multidisciplinar. Disponibilidade para viagens.

Carga horária: 20h Atribuições: Avaliar clinicamente e fisicamente os atletas da seleção
semanais
brasileira. Realizar exames pré-temporada e ao longo da temporada.
Organizar equipe médica. Realizar Cirurgias ortopédicas. Solicitar
exames em geral. Acompanhar lesões. Liberar atletas junto com a
comissão técnica para competições. Avaliar medicamentos permitidos e
proibidos (Anti-doping). Prescrever e Acompanhar os tratamentos
fisioterapeuticos. Realizar grupo de estudo junto a equipe de ciência do
esporte. Contatar com outros médicos especialistas. Contatar médicos
pessoais dos atletas ou dos clubes. Preparar relatórios após cada
competição, concentração ou período de treinamento, citando o
acompanhamento individual e coletivo do grupo de atletas da Seleção
presentes na ação.
Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições, sempre
que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô. Manter boa

comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.
Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 02/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.
A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.

Modalidade de contrato: MÉDICO DO ESPORTE

C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de acordo com o
Calendário da Federação Internacional de Judô.
E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL

Requisitos exigidos

Requisitos exigidos
1.1. Graduação em
Medicina– 10 pontos

1. Titulação Acadêmica

1.2. Pós-Graduação ou
Residência na área
(Lato/Stricto Sensu) – 03
pontos por curso

1.3. Cursos ExtraCurriculares – 01 ponto por
curso

PONTOS ALCANÇADOS

2.1. Experiência Mínima de
03 Anos com Atletas de
Judô. 05 pontos.

2. Experiência Profissional

2.2. Experiência em
Competições Nacionais – 01
ponto por evento
nos últimos 03 anos

2.3. Experiência em
Competições Internacionais –
03 pontos por evento nos
últimos 03 anos

3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

3.1. 02 pontos por domínio
de língua declarado.

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE NUTRICIONISTA
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 01 (uma)
profissionais para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE
NUTRICIONISTA
Perfil 04/2013
Profissional de nível superior em Nutrição, concluído há pelo menos 04 anos, com experiência
mínima de 03 anos em Nutrição, e preferencialmente com trabalhos desenvolvidos com atletas
de Judô. O candidato deverá conhecimento básico da língua inglesa, espanhola, e/ou outras.
Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes juvenil e júnior , em períodos
de treinamento e competição, no país e no exterior.

Atividades
NUTRICIONISTA

Requisitos de acesso: Formação Nutrição Humana. Registro no CRN.
Pós Graduação Lato Senso em Nutrição Esportiva. Experiência no
tratamento de atletas de Judô em eventos Internacionais de Judô.
Experiência em controle de peso e estratégias para redução ou ganho de
peso corporal em atletas de Judô. Prática em prescrições para atletas
com conhecimento de suplementos esportivos e elaboração de
cardápios esportivos. Experiência com Comissão Técnica
Multidisciplinar. Disponibilidade para viagens.

Carga horária:

Atribuições: Avaliar antropometricamente os atletas. Prescrever dieta
individualizada para cada atleta da seleção. Manter contato semanal
com atletas para ajuste de prescrição de dieta a partir da evolução do
treinamento e/ou troca de objetivo de treinamento físico ou técnico.
Elaborar cardápios adequados aos atletas durante concentrações.
Vistoriar restaurantes ou refeitórios de hotéis, clubes ou Centros de
Treinamentos para as refeições do grupo da Seleção. Avaliar resultados
bioquímicos e trocar de informações com a equipe médica. Aplicar
anamnese alimentar ou recordatório. Preparar relatórios após cada
competição, concentração ou período de treinamento, citando o
acompanhamento individual e coletivo do grupo de atletas da Seleção
presentes na ação.

20h semanais

Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições,
sempre que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô.
Manter boa comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.
Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 04/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.
A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.

Modalidade de contrato: NUTRICIONISTA

C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de acordo com o
Calendário da Federação Internacional de Judô.

E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL

Requisitos exigidos

Requisitos exigidos

PONTOS ALCANÇADOS

1.1. Graduação em Nutrição
– 10 pontos

1. Titulação Acadêmica

1.2. Pós-Graduação
(Lato/Stricto Sensu) – 03
pontos por curso

1.3. Cursos ExtraCurriculares – 01 ponto por
curso

2.1. Experiência Mínima de
01 Anos com Atletas de
Judô. 05 pontos.

2. Experiência Profissional

2.2. Experiência em
Competições Nacionais – 01
ponto por evento
nos últimos 03 anos

3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

3.1. 02 pontos por domínio
de língua declarado.

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE TÉCNICA NACIONAL DA
SELEÇÃO FEMININA SUB 18.
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 01 (uma)

profissional para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE TÉCNICA
NACIONAL DA SELEÇÃO FEMININA SUB 18.
Perfil 10/2013
Professora de Judô formado em Educação Física, Bacharelado ou equivalente, com registro no
CREF/CONFEF, graduado com no mínimo 2o. DAN, e experiência mínima de 02 anos como
técnico em Competições Internacionais da Federação Internacional de Judô. O candidato deverá
conhecimento básico da língua inglesa, espanhol e/ou outras.
Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes: juvenil e júnior, em períodos
de treinamentos e competições, no país e no exterior.
Atividades
TÉCNICA
NACIONAL DA
SELEÇÃO
PRINCIPAL

Requisitos de acesso: Formação Acadêmica em Educação Física,
Bacharelado ou equivalente, Registro no CREF. Graduação Mínima de
2º Dan de Judô. Experiência como técnico em eventos como
Campeonatos Panamericanos, Sulamericanos e Campeonatos na Europa.
Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar. Disponibilidade
para viagens.

Carga horária: 20h Atribuições: Participar da elaboração do planejamento qualitativo e
semanais
quantitativo dos macrociclos, mesociclos, microciclos e sessões de
treinamento. Elaborar planos de trabalho para as necessidades
individuais dos atletas. Executar treinamentos táticos, técnicos.
Participar da elaboração do treinamento físico do atleta junto ao
Preparador Físico da Seleção. Instruir os atletas da seleção durante
competições seguindo orientações e regras da Federação Internacional
de Judô. Preparar relatórios após cada competição, concentração ou
período de treinamento, citando o desempenho individual e coletivo do
grupo de atletas da Seleção presentes na ação.
Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições,
sempre que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô.
Manter boa comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.
Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 10/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O

No DO EDITAL.
A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.
Modalidade de contrato: TÉCNICA NACIONAL DA SELEÇÃO NACIONAL
MASCULINA SUB 18.
C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de acordo com o
Calendário da Confederação Brasileira de Judô e Federação Internacional de Judô.
E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais.

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL

Requisitos exigidos

Requisitos exigidos

1.1. Formação em Educação
Física – 05 pontos
1.2. Pós Graduação – 05 pontos
1. Titulação Acadêmica

1.3. Registro no Sistema
CREF/CONFEF – 05 pontos
2.1. Faixa Preta em Judô – 2o
Dan ou superior – 10 pontos

2. Experiência Profissional

2.2. Cursos Extra-Curriculares –
01 ponto por curso (máx. 5
cursos)
2.3. Experiência Mínima de 02
Anos na Função Técnico
Internacional de Judô. 05 pontos.
2.4. Experiência em
Campeonatos Panamericanos e
Sulamericanos –10 pontos
2.5. Experiência em Competições
Internacionais – 06 pontos por
evento nos últimos 02 anos

PONTOS
ALCANÇADOS

3.1. 02 pontos por domínio de
língua declarado.

3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE TÉCNICO NACIONAL DA
SELEÇÃO MASCULINA SUB 18
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 01 (hum)
profissional para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE TÉCNICO
NACIONAL DA SELEÇÃO MASCULINA SUB 18.
Perfil 10/2013
Professor de Judô formado em Educação Física, Bacharelado ou equivalente, com registro no
CREF/CONFEF, graduado com no mínimo 2o. DAN, e experiência mínima de 02 anos como
técnico em Competições Internacionais da Federação Internacional de Judô. O candidato deverá
conhecimento básico da língua inglesa, espanhol e/ou outras.
Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes: juvenil e júnior, em períodos
de treinamentos e competições, no país e no exterior.
Atividades
TÉCNICO
NACIONAL DA
SELEÇÃO
MASCULINA
SUB18

Requisitos de acesso: Formação Acadêmica em Educação Física,
Bacharelado ou equivalente, Registro no CREF. Graduação Mínima de
2º Dan de Judô. Experiência como técnico em eventos como
Campeonatos Panamericanos, Sulamericanos e Campeonatos na Europa.
Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar. Disponibilidade
para viagens.

Carga horária: 20h Atribuições: Participar da elaboração do planejamento qualitativo e
semanais
quantitativo dos macrociclos, mesociclos, microciclos e sessões de
treinamento. Elaborar planos de trabalho para as necessidades
individuais dos atletas. Executar treinamentos táticos, técnicos.
Participar da elaboração do treinamento físico do atleta junto ao
Preparador Físico da Seleção. Instruir os atletas da seleção durante
competições seguindo orientações e regras da Federação Internacional
de Judô. Preparar relatórios após cada competição, concentração ou
período de treinamento, citando o desempenho individual e coletivo do
grupo de atletas da Seleção presentes na ação.
Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições,
sempre que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô.
Manter boa comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.
Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 10/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.
A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.
Modalidade de contrato: TÉCNICO NACIONAL DA SELEÇÃO NACIONAL
MASCULINA SUB 18.
C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de acordo com o
Calendário da Confederação Brasileira de Judô e Federação Internacional de Judô.
E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL

Requisitos exigidos

Requisitos exigidos

1.1. Formação em Educação
Física – 05 pontos
1.2. Pós Graduação – 05 pontos
1. Titulação Acadêmica

1.3. Registro no Sistema
CREF/CONFEF – 05 pontos
2.1. Faixa Preta em Judô – 2o
Dan ou superior – 10 pontos

2. Experiência Profissional

2.2. Cursos Extra-Curriculares –
01 ponto por curso (máx. 5
cursos)
2.3. Experiência Mínima de 02
Anos na Função Técnico

PONTOS
ALCANÇADOS

Internacional de Judô. 05 pontos.
2.4. Experiência em
Campeonatos Panamericanos e
Sulamericanos –10 pontos
2.5. Experiência em Competições
Internacionais – 06 pontos por
evento nos últimos 02 anos
3.1. 02 pontos por domínio de
língua declarado.

3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE TÉCNICA NACIONAL DA
SELEÇÃO FEMININA SUB 21
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 01 ( uma)
profissional para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE TÉCNICA
NACIONAL DA SELEÇÃO FEMININA SUB 21.
Perfil 10/2013
Professora de Judô formado em Educação Física, Bacharelado ou equivalente, com registro no
CREF/CONFEF, graduado com no mínimo 3o. DAN, e experiência mínima de 04 anos como
técnico em Competições Internacionais da Federação Internacional de Judô, preferencialmente,
como participante de Seleção Brasileira de Judô (Olímpica, Paraolímpica, Universitária, Militar,
Olimpíadas Especiais, Base). O candidato deverá conhecimento básico da língua inglesa,
espanhol e/ou outras.
Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes: juvenil e júnior, em períodos
de treinamentos e competições, no país e no exterior.
Atividades
TÉCNICO
NACIONAL DA
SELEÇÃO
FEMININA SUB21

Requisitos de acesso: Formação Acadêmica em Educação Física,
Bacharelado ou equivalente, Registro no CREF. Graduação Mínima de
3º Dan de Judô. participante de seleção Nacional Olímpica ou de Jogos
Panamericanos, Experiência como técnico em eventos como,
Campeonatos Mundiais e Continentais, Grand Slam e Copa do Mundo.
Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar. Disponibilidade
para viagens.

Carga horária: 20h Atribuições: Participar da elaboração do planejamento qualitativo e
semanais
quantitativo dos macrociclos, mesociclos, microciclos e sessões de

treinamento. Elaborar planos de trabalho para as necessidades
individuais dos atletas. Executar treinamentos táticos, técnicos.
Participar da elaboração do treinamento físico do atleta junto ao
Preparador Físico da Seleção. Instruir os atletas da seleção durante
competições seguindo orientações e regras da Federação Internacional
de Judô. Preparar relatórios após cada competição, concentração ou
período de treinamento, citando o desempenho individual e coletivo do
grupo de atletas da Seleção presentes na ação.
Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições,
sempre que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô.
Manter boa comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.
Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 10/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.

A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.
B.
Modalidade de contrato: TÉCNICA NACIONAL DA SELEÇÃO NACIONAL
FEMININA SUB 21
C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: SÃO PAULO- SP ou RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de
acordo com o Calendário da Confederação Brasileira de Judô e Federação Internacional de
Judô.
E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais.

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL
Requisitos exigidos

Requisitos exigidos

PONTOS
ALCANÇADOS

1.1. Formação em Educação
Física – 05 pontos
1.2. Registro no Sistema
CREF/CONFEF – 05 pontos
1. Titulação Acadêmica
2.1. Faixa Preta em Judô – 3o
Dan ou superior – 10 pontos

2. Experiência Profissional

2.2. Cursos Extra-Curriculares –
01 ponto por curso (máx. 5
cursos)
2.3. Experiência Mínima de 04
Anos na Função Técnico
Internacional de Judô. 05 pontos.
2.4. Experiência em
Campeonatos Mundiais,
Panamericanos –10 pontos
2.5. Experiência em Competições
Internacionais – 06 pontos por
evento nos últimos 04 anos

3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

3.1. 02 pontos por domínio de
língua declarado.

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL – MODALIDADE TÉCNICA NACIONAL DA
SELEÇÃO MASCULINA SUB 21
A Confederação Brasileira de Judô – torna pública a abertura do presente edital para o Termo de
Ajuste de Cooperação e Assistência Técnico-Profissional visando à contratação de 01 (hum)
profissional para prestação de atendimento e consultoria na MODALIDADE TÉCNICO
NACIONAL DA SELEÇÃO MASCULINA SUB 21.
Perfil 10/2013
Professor de Judô formado em Educação Física, Bacharelado ou equivalente, com registro no
CREF/CONFEF, graduado com no mínimo 5o. DAN, e experiência mínima de 06 anos como

técnico em Competições Internacionais da Federação Internacional de Judô, preferencialmente,
como participante de Seleção Brasileira de Judô (Olímpica, Paraolímpica, Universitária, Militar,
Olimpíadas Especiais, Base). O candidato deverá conhecimento básico da língua inglesa,
espanhol e/ou outras.
Objeto da Contratação
Atendimento aos atletas da Seleção Brasileira de Judô, nas classes: juvenil e júnior, em períodos
de treinamentos e competições, no país e no exterior.
Atividades
TÉCNICO
NACIONAL DA
SELEÇÃO
MASCULINA
SUB21

Requisitos de acesso: Formação Acadêmica em Educação Física,
Bacharelado ou equivalente, Registro no CREF. Graduação Mínima de
5º Dan de Judô. participante de seleções Nacionais Olímpicas ou de
Jogos Panamericanos, Experiência como técnico em eventos como
Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Grand Slam e Jogos Panamericanos. Experiência com Comissão Técnica Multidisciplinar.
Disponibilidade para viagens.

Carga horária: 20h Atribuições: Participar da elaboração do planejamento qualitativo e
semanais
quantitativo dos macrociclos, mesociclos, microciclos e sessões de
treinamento. Elaborar planos de trabalho para as necessidades
individuais dos atletas. Executar treinamentos táticos, técnicos.
Participar da elaboração do treinamento físico do atleta junto ao
Preparador Físico da Seleção. Instruir os atletas da seleção durante
competições seguindo orientações e regras da Federação Internacional
de Judô. Preparar relatórios após cada competição, concentração ou
período de treinamento, citando o desempenho individual e coletivo do
grupo de atletas da Seleção presentes na ação.
Atuar nas concentrações, Treinamentos de Campo e Competições,
sempre que forem convocados pela Confederação Brasileira de Judô.
Manter boa comunicação com os atletas e Comissão Técnica.

Duração do Contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.
Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para o seguinte endereço: Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, Av. 20 de Janeiro, S/n.,
Terminal 1, 3o. Piso, Setor C, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP: 21.941-570, até o dia
20 de maio de 2013, indicando NECESSARIAMENTE o número do edital 10/2013 e
respectivo número do perfil no campo “assunto”. Serão DESCONSIDERADOS OS
CURRÍCULOS REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O
No DO EDITAL.
A. Remuneração: a ser definida com base na formação acadêmica e experiência internacional.

B.
Modalidade de contrato: TÉCNICO NACIONAL DA SELEÇÃO NACIONAL
MASCULINA SUB 21
C.

Forma de pagamento: mediante a empresa vinculada ao Profissional.

D.
Local de Trabalho: SÃO PAULO- SP ou RIO DE JANEIRO – RJ e demais cidades de
acordo com o Calendário da Confederação Brasileira de Judô e Federação Internacional de
Judô.
E.

Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais.

2) TABELA DE PONTUAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL
Requisitos exigidos

Requisitos exigidos

1.1. Formação em Educação
Física – 05 pontos
1.2. Mestrado (stricto sensu) – 05
pontos
1. Titulação Acadêmica

1.3. Registro no Sistema
CREF/CONFEF – 05 pontos
2.1. Faixa Preta em Judô – 5o
Dan ou superior – 10 pontos

2. Experiência Profissional

2.2. Cursos Extra-Curriculares –
01 ponto por curso (máx. 5
cursos)
2.3. Experiência Mínima de 06
Anos na Função Técnico
Internacional de Judô. 05 pontos.
2.4. Experiência em Jogos
Olímpicos e Campeonatos
Mundiais –10 pontos
2.5. Experiência em Competições
Internacionais – 06 pontos por
evento nos últimos 06 anos

3. Conhecimentos de
Língua Estrangeira

3.1. 02 pontos por domínio de
língua declarado.

PONTOS
ALCANÇADOS

ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

.........................................
........................................,
FIRMADO

ENTRE

A

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE

JUDÔ

E

A

EMPRESA

_______________________
____

PARA

OS

FINS

QUE

ESPECIFICA.
A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ, sociedade civil com personalidade jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, com sede administrativa à Avenida 20 DE Janeiro,s/
n°, Terminal 1, Setor C, 3° Piso, Aeroporto do Galeão, Ilha do Governador, Rio de
Janeiro, CEP:21.941-570 – RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.136.804/0001-62,
representado neste ato pelo seu Presidente, Sr. Paulo Wanderley Teixeira, portador da
Cédula de Identidade RG ______ SSP/ES e CPF nº 173.895.777-20, doravante
denominado de CONTRATANTE, e __________________, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº
__.___.___/____-__, e Inscrição Estadual sob nº _________, estabelecida a Rua _____,
___, Bairro ______, representada neste ato por seu Diretor ___________________,
brasileiro, ______, _____, portador do RG nº ___________________ e do CPF nº
___.___.___-__, residente à Rua ______, nº ___, em ______, doravante denominada de
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente

contrato nos termos do Edital de

Concorrência nº 001/2013, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CONTRATO

A CONTRATANTE neste ato, contrata os serviços da CONTRATADA para a prestação de
serviços

com

a

realização

............................................................................, descritos abaixo:

de

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor mensal estimado é de R$ ........................ (...................................................),
totalizando R$ ............................... (......................................................................) no
período,

que

serão

pagos

de

acordo

com

o

relatório

de

produção

emitida

pela CONTRATADA e submetidos a conferencia pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO COMPROMISSO DA CONTRATADA

3.1 - Realizar os serviços nos locais indicados pela Confederação Brasileira de Judô, de
acordo com a necessidade e localidade de cada atleta que compõe a Seleção Permanente de
Judô;

3.2 – Atender todos os atletas da Seleção Permanente que forem encaminhados pela CBJ;

3.3 - Comparecer nas reuniões da Comissão Multidisciplinar da CBJ, marcadas pelo
responsável técnico indicado pela Confederação.

3.4 – Enviar a Confederação Brasileira de Judô, até o 5° dia útil do mês subsequente, Nota
Fiscal no valor total dos serviços realizados, discriminando os serviços prestados, para serem
submetidos a supervisão interna;

3.5 – Responsabilizar-se por todos os profissionais disponibilizados para a execução dos
serviços contratados;

3.6 – Responsabilizar-se por espaço físico e equipamentos necessários para a realização dos
serviços contratados, quando o atleta for encaminhado para o espaço próprio.

CLÁUSULA QUARTA – DO COMPROMISSO DA CONTRATANTE

4.1 – Efetuar o pagamento dos serviços realizados após a aceitação da Nota Fiscal;

4.2 – Reserva-se o direito de realizar auditoria técnica e administrativa com o objetivo de
acompanhar a execução dos serviços prestados, por profissional habilitado por ela indicado,
com objetivo de verificação da qualidade do atendimento.

4.2.1 - A auditoria supracitada ocorrerá obrigatoriamente quando da apresentação das guias
de

encaminhamento

e

facultativamente

a

qualquer

momento

em

que

o CONTRATANTE julgar necessário.

CLÁUSULA

QUINTA

–

DOS

ENCARGOS

TRIBUTÁRIOS,

SOCIAIS

E

PREVIDENCIÁRIOS.

5.1 –

A CONTRATADA é

responsável

por

todos

os

encargos

tributários,

sociais

e

previdenciários que incidam ou venham a incidir sobre o valor do serviço prestado,
permitindo à CONTRATANTE efetuar as retenções e os recolhimentos previstos em lei;

5.2 - Caso a CONTRATADA goze de isenções de impostos, ou ainda da isenção de emissão
de notas fiscais e/ou faturas de prestação de serviços, terá a obrigação de comprovar sua
situação fiscal mediante apresentação de documentação comprobatória, ficando também
obrigado a comunicar à CONTRATANTE acerca de qualquer alteração que implique em
perda ou redução do benefício fiscal anteriormente concedido.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para fazer face ao pagamento das despesas decorrentes deste contrato, a CONTRATADA
utilizar-se-á da seguinte dotação do orçamento, de acordo com o convênio firmado entre a
CBJ e o Ministério do Esporte n.º: vigente:

CLÁUSULA SETIMA – DO PRAZO

7.0 - O presente contrato é firmado pelo prazo de ........... (..............) meses, tendo seu
início na data de assinatura do contrato e seu término em ........................., podendo ser
renovado, desde que verificada as condições que ensejariam sua prorrogação;

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.0 - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções administrativas, prevista na
legislação em vigor:
a) advertência escrita;
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na
execução dos serviços;

c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a
quaisquer das cláusulas do Contrato e itens deste Edital;
d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato
nos casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade
civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa;
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a
Confederação Brasileira de Judô, por prazo não superior a dois anos, no caso de recusa da
assinatura do Contrato sem motivo justificável;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas
Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade;
g) perda da garantia contratual, quando for o caso;
h) suspensão de encaminhamento dos consorciados.

8.1 – A Administração poderá aplicar outras penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, no
caso da não execução dos serviços, ou de sua paralisação ou retardamento desmotivados, ou
ainda pela execução imperfeita do objeto contratado.

8.2 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias,
contado da intimação do ato, oferecer recurso ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Região do Alto Tapajós, devidamente fundamentado.
Parágrafo Único – A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da
gravidade do fato que as motivar, considerada sua avaliação e circunstância objetivas em
que ele ocorreu, através de auditoria ou inspeção, dela notificando-se a CONTRATADA,
assegurando-lhe ampla defesa.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO.

9.0 - O presente contrato pode ser encerrado (por escrito), a qualquer momento, por
comum acordo entre as partes e por qualquer das partes contratantes, desde que se
verifique o não cumprimento pela outra, das obrigações previstas neste instrumento;

9.1 - O presente contrato pode ainda, ser rescindido em caso de extinção do Consórcio
Intermunicipal de Saúde;

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.0 - Estão previstas as seguintes disposições gerais:

10.1 - O presente contrato obriga as partes e sucessores, sendo vedado a cada uma,
transferir os direitos e obrigações impostas por este instrumento sem autorização da outra;

10.2 - Os termos ou disposições deste contrato prevalecerão sobre quaisquer outros
entendimentos ou acordos anteriores entre as partes expressos ou implícitos referentes às
condições estabelecidas;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO DO CONTRATO

11.0 - Fica eleito o foro jurídico da comarca do Rio de Janeiro/RJ, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente contrato ou de sua interpretação, renunciando as partes
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente contrato em
duas vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas idôneas, para que
produza os efeitos legais.

Rio de Janeiro – RJ,........ de ............... de .............

_____________________________
CONTRATANTE

_____________________________
CONTRATADA

_____________________________
TESTEMUNHA

_____________________________
TESTEMUNHA

