
 

 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 

 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL – CBV, entidade de fins não 

econômicos de caráter desportivo, inscrita no CNPJ sob o nº 34.046.722/001-07, com sede 

na Avenida Ministro Salgado Filho, 7000, Barra Nova, Saquarema/RJ e escritório na 

Avenida Salvador Allende, 6555, pavilhão 1 – Riocentro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, 

torna público e chama todos os interessados a enviarem suas propostas de preço para a 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS nos termos abaixo: 

 

1. DO OBJETO: 

O presente processo tem por objeto realizar a aquisição de NOTEBOOKS para as unidades 

técnicas da CBV, conforme condições e especificações contidas no termo de referência 

(anexo 1). 

 

2. PREÇO DE REFERÊNCIA: 

O valor de referência máximo a ser pago pela CBV na aquisição dos notebooks será a 

importância de até R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

3. PRAZOS E CRITÉRIOS: 

Prazos para recebimentos de propostas: do dia 30/11/2021 até 10/12/2021. 

Critério de escolha: MENOR PREÇO (desde que atendidos todos as condições e 

especificações estipuladas neste termo) 

 

4. ENVIO DAS PROPOSTAS: 

As cotações devem ser enviadas em PDF para o e-mail: compras@volei.org.br com cópia 

para tecnologia@volei.org.br.  

Os orçamentos deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados: 

• Razão Social; 

• CNPJ; 

• Endereço completo; 

• Telefone e e-mail; 

• Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 

• Data de emissão do orçamento; 

• Validade da proposta (máximo 90 dias); 

• Descrição completa dos produtos/serviços; 

• Valor unitário dos produtos/serviços; 
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• Valor total 

 

4.1. Não serão aceitas propostas que não atendam aos requisitos mínimos descritos neste 

termo 

4.2. A proponente vencedora deverá encaminhar, por e-mail, em formado PDF a cópia do 

contrato social, cartão CNPJ e as certidões de regularidade fiscal (FGTS). 

 

5. DO PAGAMENTO 

O pagamento será feito à vista, diretamente ao credor, mediante apresentação de 

documento fiscal válido em até 30 (trinta dias) após a entrega do produto/serviço. Não 

haverá pagamento antecipado. 

 

 

 



 

 
Anexo I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 

 
 

 
1. DO OBJETO. 
 
1.1. Aquisição de computadores do tipo Notebook para as unidades técnicas CBV, 
conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO. 
 
2.1. A presente contratação visa prover à Confederação Brasileira de Voleibol equipamentos de 
Tecnologia da Informação – TI, tais como Notebooks adequados às suas necessidades. A 
aquisição em tela refere-se a bens de uso diário pela área técnica da Confederação, sendo 
mecanismo fundamental ao cumprimento de suas competências. Vale ressalvar que se trata de 
objeto cuja necessidade de contratação é frequente, seja em face do desgaste natural decorrente 
do uso dessas máquinas, seja por conta da necessidade do aumento do número de 
equipamentos existentes. 
 
2.2. Considerando a imensa importância do uso de notebooks modernos de modo a minimizar 
riscos de paralisação ou redução da continuidade de atividades, bem como propiciar condições 
ideais de reaparelhamento do parque computacional existente, de forma a manter contínua, 
eficiente e com desempenho de qualidade os serviços da organização. 
 
2.3. Em resumo, esta aquisição tem como finalidade: 

a) Substituir equipamentos obsoletos. 
b) Atender setores onde há necessidade por novos equipamentos. 
c) Substituir equipamentos fora da garantia cuja manutenção se torne onerosa. 
d) Garantir a atualização e modernização do parque computacional da CBV, contribuindo 
com o combate da degradação de desempenho. 
 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS NOTEBOOKS. 
 

Processador 

Processador INTEL CORE I5 – no mínimo 10a Geração Intel® Core™ i5, arquitetura 64 bits, 

com frequência de clock real, igual ou superior a 2,5 GHz e Cache de 6 MB. 

Justifica-se a indicação do processador Intel devido ao grande alcance de venda do produto 

no mercado mundial, conforme estudo publicado no site www.cpubenchmark.com.br e 

apresentado na figura a seguir. 

 

http://www.cpubenchmark.com.br/


 

 

Fonte: www.cpubenchmark.com.br 

 

Memória 
8 GB 
Tipo da Memória: DDR4, 2666MHzou superior 
Suporta até: 16 GB 
 
HD 
SSD de 256 GB (SATA ou M.2) 
 
Tela 
Tipo de Tela: LED, no mínimo de 14” 
Resolução da Tela: 1366x768 antirreflexo 
 

Conectividade 

WI-FI 802. 11ac 

Entrada de rede RJ45 10/100/1000 Mbps 

Bluetooth 5.0 

 

Áudio 
2 x Speakers 
 
Câmera 
Webcam HD integrada 
 



 

Portas Frontais / Laterais / Traseiras 
01 USB 2.0 
01 USB3.1 Type A (Gen1) 
01 USB3.1 Type C (Gen 1) 
01 Headphone-out & Audio-in Combo Jack 
01 HDMI 1.4b 
 
Mouse 
Touchpad 
 
Voltagem 
100 - 240 Volts AC (Bivolt) 
 
Bateria:  
3 células de ions de lítio (42 Whr) 
 
Sistema Operacional 

Windows 10 Pro. Sistema Operacional Windows pré-instalado no produto, não acompanha 

mídia. 

 

4. GARANTIA 

 

A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses, contada a partir do 

recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional 

oferecida pelo fabricante. A garantia da bateria do equipamento será de 12 meses. 

 

5.   VALOR TOTAL ESTIMADO DOS OBJETOS A SEREM FORNECIDOS 

 

Valor estimado: R$ R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

6. FORMA DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será feito à vista, diretamente ao credor, mediante apresentação de documento 

fiscal válido em até 30 (trinta dias) após a entrega do produto/serviço. Não haverá pagamento 

antecipado. 

7. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

 

Prestar o serviço de suporte técnico no local, após diagnóstico remoto por telefone ou via internet. 

Em caso de necessidade de substituição de qualquer componente, a empresa deverá realizar o 

serviço de manutenção e reparo, com a troca do componente por novo, nas instalações da CBV, 

através de sua rede de assistência técnica especializada.  



 

A abertura dos chamados técnicos poderá ser efetuada por toda a Equipe de TI (Tecnologia e 

Informação), através de número telefônico específico, indicado pela empresa, através do website 

da empresa ou através de E-mail com o protocolo da abertura do chamado. 

A prestação do serviço de diagnose para identificação do defeito poderá ser realizada conforme 

abaixo: 

• Análise preventiva e otimização de problemas identificados. 

• Detecção de problemas para a prevenção de falhas e emissão automatizada de 

notificação, com a criação de ocorrência de assistência técnica prestada e resolução do 

problema. 

• Prestação de serviço técnico especializado no local, caso necessário, após a conclusão 

do diagnóstico remoto via internet ou telefone. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

• Obedecer às especificações constantes neste Termo. 

• Responsabilizar-se pela entrega do produto/execução dos serviços, ressaltando que 

todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão 

de responsabilidade da contratada. 

• Realizar a entrega/executar os serviços dentro do prazo estipulado. 

• O retardamento na entrega do objeto/execução dos serviços, não justificado considerar-

se-á como infração contratual. 

• Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

• Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por 

escrito. 

• Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, 

compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os 

previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao 

fornecimento dos bens objeto deste Termo. 

• Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação. 

 



 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Constituem obrigações da contratante: 

• Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado. 

• Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 

• Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo. 

• Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-

lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da 

contratada, cumprindo com as obrigações preestabelecidas. 

• Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada. 

• Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as 

especificações são as mesmas descritas neste termo de referência. 

• Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não prestação do 

serviço, apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais. 

• À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das 

especificações e condições deste objeto. 

• O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação, da sua 

conformidade com as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua 

conformidade com o objeto licitado. 

 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

• Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características e prazo com o objeto da contratação; 

• Comprovação de Registro Cadastral, a Certidão de Regularidade Fiscal, FGTS 


