TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS – 015/2017
A Confederação Brasileira de Handebol – CBHb
Torna público Termo de Referência para contratação de empresa especializada na
produção de refeições e lanches, e montagem de refeitório, para aproximadamente 120
pessoas, durante a realização dos Acampamentos Nacionais de Handebol e fase de
Treinamento:
 360 refeições diárias, compreendendo café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, durante
o período de aproximadamente 60 dias, conforme cardápio sugerido para os Acampamentos
Nacionais de Handebol;
 480 refeições diárias, compreendendo café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, durante
o período de aproximadamente 10 dias, conforme cardápio sugerido para a fase de
Treinamento Infantil/Cadete;
 Montagem de Refeitório: a empresa deverá montar uma estrutura de refeitório,
disponibilizando mesas e cadeiras para atender à aproximadamente 120 pessoas, bem como
todos os equipamentos e utensílios necessários a normal execução dos serviços, tais como:
pratos de vidro, talheres em inox, copos, guardanapos, toalhas de mesa, bandejas, galheteiros
com sal, azeite de oliva, vinagre, palito de dente, pimenta, farinha de mandioca, pegadores,
escumadeiras, açúcar, talheres descartáveis, suportes de guardanapos, carro térmico com 8
cubas, e um carro frio de saladas com 4 cubas em aço inoxidável, mesas de apoio e todo
material necessário ao bom funcionamento do refeitório. Além disso, a empresa deverá
disponibilizar 04 funcionárias treinadas e uniformizadas para arranjo e apresentação dos pratos,
distribuição das quantidades, limpeza e organização do refeitório e de todos os materiais
utilizados nos períodos das refeições. OBS: O transporte de todo material fica a cargo da
empresa vencedora do certame.

Modalidade de contratação: Pregão eletrônico (edital será divulgado até o dia 26/07/2017 nos
endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e
http://www.brasilhandebol.com.br/licitacoes.asp)
Prazo de entrega: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2017, conforme
calendário de realização dos eventos.
Local de entrega: Centro Nacional de Desenvolvimento do Handebol Prof. José Maria Passos Rua Tiradentes, 1837, Jardim Yrajá, São Bernardo do Campo – SP, CEP: 09781-220.

