
 

 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto: Medalhas para os eventos competitivos da temporada 2022/23 organizados 
pela CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve, CNPJ – 67.148.288/0001-
17. 
 
2. Escopo dos materiais:  
Medalhas personalizadas para os eventos esportivos competitivos organizados pela 
CBDN durante a temporada 2022/23. 
*O número total de medalhas pode ser ajustado de acordo com o valor proposto, não 
ultrapassando 20% do total de medalhas. 

 
3. Cronograma e estimativas de entrega dos materiais 
a. Primeira entrega das medalhas até o dia 05/julho/2022 – 276 (duzentos e setenta e 
seis) medalhas; 
b. Segunda entrega das medalhas com data de entrega prevista para agosto/2022 – 
504 (quinhentos e quatro) medalhas; 
c. Terceira entrega das medalhas com data de entrega prevista para setembro/2022 – 
36 (trinta e seis) medalhas; 
d. Quarta entrega das medalhas com data de entrega prevista para outubro/2022 – 18 
medalhas. 
 
4. Dimensão dos serviços: 
a. A CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve é a entidade nacional de 

administração dos esportes olímpicos e paralímpicos de neve no Brasil. Filiada ao Comitê 

Olímpico do Brasil (COB), à International Ski Federation (FIS), à International Biathlon 

Union (IBU) e à International Ski Mountaineering (ISMF), é também parceira do Comitê 

Paralímpico Brasileiro (CPB) na cogestão dos esportes paralímpicos de neve. 

 
5. Pagamento 
a. Pagamento será realizado em 4 (quatro) datas, em linha com o cronograma 
apresentada no item 3., após a entrega das medalhas, junto à emissão dos documentos 
fiscais correspondentes. 
b. Pagamento será feito via boleto ou transferência bancária para conta de titularidade 
da empresa selecionado. 
 
6. Propostas 
Propostas devem ser encaminhadas impreterivelmente até 22/06/2022 às 17:00 para o 
e-mail camila.freitas@cbdn.org.br, contendo a descrição da proposta da empresa, em 
papel timbrado, com o valor diário e total do serviço, com validade de 30 dias. 
 
a. Formatação técnica da proposta 
a1. 834 (oitocentos e trinta e quatro) medalhas em metal zamac, banhos em ouro, prata 
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e bronze, acabamento no verso com adesivo (escrito) e fita sublimada; 
a2. Opção de layout deve ser apresentado na proposta técnica ou em forma de anexo 
para aprovação da CBDN. 
b. Formatação do preço da proposta 
b1. As propostas devem apresentar o valor unitário das medalhas e o valor total para 
834 unidades. 
 
7. Dados cadastrais 
CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve 
CNPJ: 67.148.288/0001-17 
Rua Urussuí, 300 – Cj. 102 
São Paulo (SP) 
CEP: 04542-903 
 
8. Habilitação 
Poderão participar da presente concorrência qualquer empresa que esteja em dia com 
suas obrigações fiscais e atue na área de produção de produtos de premiação e/ou 
homenagens corporativas/esportivas. 
 
9. Forma de Seleção 
Será selecionada a proposta que atenda os critérios aqui dispostos e apresente o 
melhor preço. 
 
 


