
 
 CSL/LICITAÇÃO – RJ 

Rio de janeiro (RJ), 28/04/2015 
 

ESCLARECIMENTOS 

Concorrência nº 2015/0005 L (7422) – Cafeteria espe cializada no CCBB-RJ. 

1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: O horário de início às 14h, é devido a algum tipo de 
contrato de exclusividade do horário de almoço com o restaurante do CCBB, Brasserie Brasil? 
Se não, seria possível revisá-lo para início às 9h? Resposta: Sim. 14h às 21h é o horário 
mínimo de funcionamento, podendo ser estendido para 9h às 21h (funcionamento do CCBB).  
 
2. CARDÁPIO:  Em havendo permissão para funcionamento na hora do almoço é possível 
ampliar o cardápio proposto no edital para demais pratos e refeições desde que respeitando às 
regras de não frituras? E também café da manhã. Resposta: Sim, desde que não contrarie o 
disposto no edital. 
 
3. COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS ITENS: Haverá algum impeditivo para 
o posicionamento de pequenos displayers ou estantes para exposição e venda de pequenos 
objetos de design (ligados ou não aos temas das exposições e ao CCBB), bem como livros ou 
ainda itens comestíveis de delicatesse?  
Resposta: É preciso observar os limites do edital. A comercialização de livros e outros objetos é 
de exclusividade da Livraria da Travessa. Sem problemas quanto a itens comestíveis. 
 
4. LOCAÇÃO EVENTOS: Poder-se-ia explorar o Salão da cafeteria para eventos internos ou 
externos para pequenos coquetéis, ou café da manhã, respeitando o número da capacidade de 
pessoas?  
Resposta: O uso do espaço depende de autorização específica e somente pode acontecer 
para eventos ligados ao Banco do Brasil e ao CCBB. É possível produzir eventos culturais com 
o aval do Centro Cultural e prévia autorização.  
 
5. FORNECIMENTO DE BUFÊ EXCLUSIVO: Como operadora da Cafeteria, poderia também 
perfilar como bufê para o fornecimento dos coquetéis da casa, ou seja , do CCBB?  
Resposta: Não pode ser exclusivo. 
 
6. PROGRAMAÇÃO DO CCBB: é possível ter acesso a agenda anual da instituição como 
forma de melhor avaliar as potencialidades do negócio e também avaliar os períodos de 
intervalos entre uma exposição ou outra? Resposta: Sim, a programação pode ser informada 
previamente. 
 
7. DADOS DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS: É possível ter acesso ao número de visitantes 
das 3 últimas exposições e projeção das demais agendadas para esse ano? Bem como os 
dados sobre a circulação das pessoas que passam pelo Centro Cultural para atividades 
paralelas às grandes exposições, como cinema, teatro, cursos, seminários, concertos?  
Resposta: Sim, podemos fornecer as informações. 
 
8. RAZÃO SOCIAL:  a razão social e a atividade comercial pode ser ampliada de Cafeteria para 
Cafeteria e Bistrô? Sim, não há problema. 
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