
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 004665

DATA DE ENTREGA: 19/10/2016

LOCAL DE ENTREGA: Ginásios dos Clubes da  
Superliga

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme 
escopo descrito abaixo:

===========================

MONTAGEM QUADRA COBERTA

DESCRIÇÃO – COTAÇÃO MONTAGEM DE QUADRA SUPERLIGA

Prestação dos serviços de montagem e desmontagem das quadras dos jogos do Campeonato de  
Voleibol denominado Superliga 2016/2017, que consiste na:

a) Montagem e desmontagem de placas de acordo com mapa de quadra anexo.
b) Montagem e desmontagem de adesivo de piso institucionais no fundo da quadra de  
acordo com mapa de quadra anexo.
c) Montagem e desmontagem de adesivo de piso comercial, caso este seja comercializado  
de acordo com o mapa de quadra anexo.  
d) Montagem e desmontagem de rede.
e) Montagem e desmontagem de cadeira de árbitro.
f) Montagem e desmontagem de protetor de poste.

O Fornecedor será responsável por utilizar e cuidar do kit de placas de publicidade, bem como por  
todos os pares de adesivos institucionais e/ou comerciais de propriedade da CONTRATANTE.

Diretrizes:

a) Chegar ao ginásio no mínimo 03 (três) horas antes do início de cada jogo para começo  
das montagens, nos jogos com ou sem transmissão de televisão ou internet.

b) Enviar para o e-mail: marketing@volei.org.br fotos das quadras montadas, de pelo  
menos 04 (quatro) ângulos da quadra, em no máximo até 02 (duas) horas antes do início de cada  
jogo.

c) No caso de jogos da REDE GLOBO, iniciar todas as montagens das quadras no dia  
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anterior de cada jogo (com DOZE horas de antecedência) e, após o término da montagem, a  
CONTRATADA deverá enviar as fotos, de pelo menos 04 (quatro) ângulos da quadra (de todas as  
laterais e fundos de quadra), para o e-mail marketing@volei.org.br.

d) Em caso de quaisquer adversidades comunicar a unidade responsável  
marketing@volei.org.br com prioridade e urgência.

e) Indicar o quantitativo de pessoas necessárias para o serviço para o e-mail  
marketing@volei.org.br a fim de assegurarmos o acesso dos mesmos para a montagem dos jogos  
nos ginásios em que serão realizados. Enviaremos a identificação de acesso para os jogos.

f) Os montadores devem se dirigir ao ginásio de jogo de calça comprida, blusa sem  
marcas e tênis.

g) Após o término de cada jogo, a CONTRATADA será responsável por retirar e armazenar  
DE FORMA CORRETA o material.

h) Em caso de avaria do material, informar a CONTRATANTE imediatamente através do e-
mail marketing@volei.org.br. O prazo para reposição do material precisa ter antecedência de pelo  
menos 5 (dez) dias úteis.

Os adesivos serão trocados somente em caso de avarias, podendo permanecer para outros jogos. O  
montador deve conversar com a CBV e em comum acordo definir a necessidade de troca.

i) O montador deverá no final da temporada enviar relatório com o inventário dos  
materiais de quadra (lonas e adesivos), bem como seu estado de conservação para o e-mail:  
marketing@volei.org.br. 

j) A Tabela de jogos será enviada antes da competição, sendo que alterações são  
normais e serão enviadas assim que confirmadas. É importante que os montadores vejam as  
tabelas no site da competição e se mantenham informados.  

k) Para fins de cotação as montagens acontecerão normalmente nos ginásios 1, mas elas  
podem ser trocadas para o ginásio 2 ou outro local a ser informado com antecedência.  

l) O fornecedor deve indicar o preço por jogo da montagem dos itens relacionados nessa  
cotação referente a cada Clube.

m) Cada Clube terá no mínimo 11 jogos referente a fase classificatória. Os jogos da fase  
de playoffs serão realizados caso o clube se classifique.

n) Forma de pagamento: A nota deve ser enviada no início do mês referente os jogos do  
mês anterior. O pagamento será até 15 dias úteis após o envio da nota (email:  
marketing@volei.org.br)

LOCAIS DE MONTAGEM:

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS
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Estado de São Paulo

RENATA VALINHOS / COUNTRY

GINÁSIO  1: GINÁSIO MUNICIPAL VEREADOR PEDRO EZEQUIEL DA SILVA
CAPACIDADE: 3.450 pessoas
Endereço: Rua Prof. Ataliba Nogueira, s/n – Valinhos/SP
Telefone: (19) 3829-5030

GINÁSIO  2:            GINÁSIO COUNTRY CLUB
CAPACIDADE: 800 pessoas
Endereço: Rua Ariovaldo Antonio Bucatte, 345, Chácara São Bento – Valinhos/SP
Telefone: (19) 3881-8100

CONCILIG/ FINCH / VOLEI BAURU

GINÁSIO  1:            GINÁSIO PANELA DE PRESSÃO 
CAPACIDADE: 2.200 pessoas
Endereço: Rua Benedito Eleuterio, 3.50 – Bauru/SP
Telefone: (14) 3241-0410

ESPORTE CLUBE PINHEIROS

GINÁSIO  1: GINÁSIO POLIESPORTIVO HENRIQUE VILLABOIN
CAPACIDADE: 850 pessoas
Endereço: Rua Hans Nobiling, s/nº - Jardim Europa - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3598-9819

GINÁSIO 2: GINÁSIO AZUL  
CAPACIDADE: 450 pessoas
Endereço: Rua Angelina Maffei Vita, 493 - Jardim Europa

São Paulo/SP
Telefone: (11) 3598-9819

SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE SÃO CAETANO

GINÁSIO  1:            COMPLEXO POLIESPORTIVO LAURO GOMES DE ALMEIDA
CAPACIDADE: 4.000 pessoas
Endereço: Av. Walter Thomé, 64 

São Caetano/SP
Telefone: (11) 4232-4467

GINÁSIO  2: GINÁSIO POLIESPORTIVO DELENICE AP.  DA FONSECA 
CAPACIDADE: 2.000 pessoas
Endereço: Rua Espírito Santo, 1330 -  São Caetano/SP
Telefone: (11) 4238-1421

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS
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SESI – SP FEMININO

GINÁSIO  1: GINÁSIO THEOBALDO DE NIGRIS - SESI SANTO ANDRÉ
CAPACIDADE: 800 pessoas
Endereço: Pça. Dr. Armando A. Pereira, 100 – Santa Terezinha - CEP: 09.210-550  
Santo André/SP
Telefone: (11) 4996-8612

GINÁSIO  2:            GINÁSIO MARCELLO DE CASTRO LEITE – SESI VILA LEOPOLDINA 
CAPACIDADE: 800 pessoas
Endereço: Rua Carlos Weber, 835 – Vila Leopoldina 
Telefone: (11) 3832-4170

VÔLEI NESTLÉ

GINÁSIO  1: GINÁSIO MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ LIBERATTI
CAPACIDADE: 4.000 pessoas
Endereço: Rua Jubair Celestino, n° 150 - Presidente Altino - Osasco/SP
Telefone:                 (11) 3682-2227

GINÁSIO  2: CENTRO POLIESPORTIVO SEBASTIÃO RAFAEL DA SILVA -  
GEODÉSIO
CAPACIDADE: 2.000 pessoas
Endereço: Av. dos Eucaliptos, nº281 - Cidade das Flores - Osasco/SP
Telefone:                 (11) 3607-2551

FUNVIC TAUBATÉ

GINÁSIO  1: GINÁSIO DO ABAETÉ
CAPACIDADE: 2.000 pessoas
Endereço: Rua Richiotti Paolicchi S/N – Bonfim - Taubaté/SP

GINÁSIO  2: TAUBATÉ COUNTRY CLUB
CAPACIDADE: 1.000 pessoas
Endereço: Rua Anízio Ortiz Monteiro S/N

SÃO BERNARDO VÔLEI

GINÁSIO  1: GINÁSIO POLIESPORTIVO CIDADE DE SÃO BERNARDO - ADIB  
MOISES DIB
CAPACIDADE: 5730 pessoas
Endereço: Av. Kennedy, 1155 – Bairro Anchieta 
Telefone: (11) 4126-5600 / (11) 4126-5630 / (11) 4126-5618

GINÁSIO  2: GINÁSIO DE ESPORTES PAULO CHEIDDE - BAETÃO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS
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CAPACIDADE: 650 pessoas
Endereço: Rua Dona Julia Cesar Ferreira 270 – Bairro Baeta Neves
Telefone: (11) 4330-3671 / (11) 4124-6421

SESI – SP MASCULINO

GINÁSIO  1:            GINÁSIO MARCELLO DE CASTRO LEITE – SESI VILA LEOPOLDINA 
CAPACIDADE: 800 pessoas
Endereço: Rua Carlos Weber, 835 – Vila Leopoldina
Telefone: (11) 3832-4170

GINÁSIO  2: GINÁSIO THEOBALDO DE NIGRIS - SESI SANTO ANDRÉ
CAPACIDADE: 800 pessoas
Endereço: Pça. Dr. Armando Arruda Pereira, 100 – Santa Terezinha-Santo André/SP

Telefone:(11) 4996-8612

VÔLEI BRASIL KIRIN

GINÁSIO  1: GINÁSIO DO TAQUARAL
CAPACIDADE: 2.600 pessoas
Endereço: Av. Heitor Penteado, s/n – Portão 7 – Taquaral - Campinas/SP
Telefone: (19) 3237-2856 

GINÁSIO  2: GINÁSIO CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO
CAPACIDADE: 2.000 pessoas
Endereço: Rua Coronel Silva Telles, nº 462 - Cambuí  
Campinas/SP
Telefone: (19) 3794-2700

===========================

MONTAGEM QUADRA COBERTA

Prestação dos serviços de montagem e desmontagem das quadras dos jogos do Campeonato de  
Voleibol denominado Superliga 2016/2017, que consiste na:

a) Montagem e desmontagem de placas de acordo com mapa de quadra anexo.
b) Montagem e desmontagem de adesivo de piso institucionais no fundo da quadra de  
acordo com mapa de quadra anexo.
c) Montagem e desmontagem de adesivo de piso comercial, caso este seja comercializado  
de acordo com o mapa de quadra anexo.  
d) Montagem e desmontagem de rede.
e) Montagem e desmontagem de cadeira de árbitro.
f) Montagem e desmontagem de protetor de poste.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS
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O Fornecedor será responsável por utilizar e cuidar do kit de placas de publicidade, bem como por  
todos os pares de adesivos institucionais e/ou comerciais de propriedade da CONTRATANTE.

Diretrizes:

a) Chegar ao ginásio no mínimo 03 (três) horas antes do início de cada jogo para começo  
das montagens, nos jogos com ou sem transmissão de televisão ou internet.

b) Enviar para o e-mail: marketing@volei.org.br fotos das quadras montadas, de pelo  
menos 04 (quatro) ângulos da quadra, em no máximo até 02 (duas) horas antes do início de cada  
jogo.

c) No caso de jogos da REDE GLOBO, iniciar todas as montagens das quadras no dia  
anterior de cada jogo (com DOZE horas de antecedência) e, após o término da montagem, a  
CONTRATADA deverá enviar as fotos, de pelo menos 04 (quatro) ângulos da quadra (de todas as  
laterais e fundos de quadra), para o e-mail marketing@volei.org.br.

d) Em caso de quaisquer adversidades comunicar a unidade responsável  
marketing@volei.org.br com prioridade e urgência.

e) Indicar o quantitativo de pessoas necessárias para o serviço para o e-mail  
marketing@volei.org.br a fim de assegurarmos o acesso dos mesmos para a montagem dos jogos  
nos ginásios em que serão realizados. Enviaremos a identificação de acesso para os jogos.

f) Os montadores devem se dirigir ao ginásio de jogo de calça comprida, blusa sem  
marcas e tênis.

g) Após o término de cada jogo, a CONTRATADA será responsável por retirar e armazenar  
DE FORMA CORRETA o material.

h) Em caso de avaria do material, informar a CONTRATANTE imediatamente através do e-
mail marketing@volei.org.br. O prazo para reposição do material precisa ter antecedência de pelo  
menos 5 (dez) dias úteis.

Os adesivos serão trocados somente em caso de avarias, podendo permanecer para outros jogos. O  
montador deve conversar com a CBV e em comum acordo definir a necessidade de troca.

i) O montador deverá no final da temporada enviar relatório com o inventário dos  
materiais de quadra (lonas e adesivos), bem como seu estado de conservação para o e-mail:  
marketing@volei.org.br. 

j) A Tabela de jogos será enviada antes da competição, sendo que alterações são  
normais e serão enviadas assim que confirmadas. É importante que os montadores vejam as  
tabelas no site da competição e se mantenham informados.  

k) Para fins de cotação as montagens acontecerão normalmente nos ginásios 1, mas elas  
podem ser trocadas para o ginásio 2 ou outro local a ser informado com antecedência.  

l) O fornecedor deve indicar o preço por jogo da montagem dos itens relacionados nessa  
cotação referente a cada Clube.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS
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m) Cada Clube terá no mínimo 11 jogos referente a fase classificatória. Os jogos da fase  
de playoffs serão realizados caso o clube se classifique.

n) Forma de pagamento: A nota deve ser enviada no início do mês referente os jogos do  
mês anterior. O pagamento será até 15 dias úteis após o envio da nota (email:  
marketing@volei.org.br)

LOCAIS DE MONTAGEM:

Estado do Rio de Janeiro

FLUMINENSE F.C.

GINÁSIO  1: GINÁSIO HEBRAICA RIO
CAPACIDADE: 1.000 pessoas
Endereço: Rua das Laranjeiras, 346 - Laranjeiras – Rio de Janeiro/RJ  
CEP: 22.240-006
Telefone:                 (21) 2557-4455 

GINÁSIO 2: GINÁSIO CLUBE MUNICIPAL  
CAPACIDADE: 2000 pessoas
Endereço: Rua Haddock Lobo, 359 – Tijuca – Rio de Janeiro/RJ 
CEP: 20.260-141
Telefone: (21) 2569-4822

REXONA-SESC

GINÁSIO  1: GINÁSIO TIJUCA TÊNIS CLUBE
CAPACIDADE: 2.000 pessoas
Endereço: Rua Desembargador Izidro, 74 – Tijuca  
Rio de Janeiro/RJ
Telefone:                 (21) 3294-9300 (ramal 9425)  

===========================

MONTAGEM QUADRA COBERTA

Prestação dos serviços de montagem e desmontagem das quadras dos jogos do Campeonato de  
Voleibol denominado Superliga 2016/2017, que consiste na:

a) Montagem e desmontagem de placas de acordo com mapa de quadra anexo.
b) Montagem e desmontagem de adesivo de piso institucionais no fundo da quadra de  

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
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acordo com mapa de quadra anexo.
c) Montagem e desmontagem de adesivo de piso comercial, caso este seja comercializado  
de acordo com o mapa de quadra anexo.  
d) Montagem e desmontagem de rede.
e) Montagem e desmontagem de cadeira de árbitro.
f) Montagem e desmontagem de protetor de poste.

O Fornecedor será responsável por utilizar e cuidar do kit de placas de publicidade, bem como por  
todos os pares de adesivos institucionais e/ou comerciais de propriedade da CONTRATANTE.

Diretrizes:

a) Chegar ao ginásio no mínimo 03 (três) horas antes do início de cada jogo para começo  
das montagens, nos jogos com ou sem transmissão de televisão ou internet.

b) Enviar para o e-mail: marketing@volei.org.br fotos das quadras montadas, de pelo  
menos 04 (quatro) ângulos da quadra, em no máximo até 02 (duas) horas antes do início de cada  
jogo.

c) No caso de jogos da REDE GLOBO, iniciar todas as montagens das quadras no dia  
anterior de cada jogo (com DOZE horas de antecedência) e, após o término da montagem, a  
CONTRATADA deverá enviar as fotos, de pelo menos 04 (quatro) ângulos da quadra (de todas as  
laterais e fundos de quadra), para o e-mail marketing@volei.org.br.

d) Em caso de quaisquer adversidades comunicar a unidade responsável  
marketing@volei.org.br com prioridade e urgência.

e) Indicar o quantitativo de pessoas necessárias para o serviço para o e-mail  
marketing@volei.org.br a fim de assegurarmos o acesso dos mesmos para a montagem dos jogos  
nos ginásios em que serão realizados. Enviaremos a identificação de acesso para os jogos.

f) Os montadores devem se dirigir ao ginásio de jogo de calça comprida, blusa sem  
marcas e tênis.

g) Após o término de cada jogo, a CONTRATADA será responsável por retirar e armazenar  
DE FORMA CORRETA o material.

h) Em caso de avaria do material, informar a CONTRATANTE imediatamente através do e-
mail marketing@volei.org.br. O prazo para reposição do material precisa ter antecedência de pelo  
menos 5 (dez) dias úteis.

Os adesivos serão trocados somente em caso de avarias, podendo permanecer para outros jogos. O  
montador deve conversar com a CBV e em comum acordo definir a necessidade de troca.

i) O montador deverá no final da temporada enviar relatório com o inventário dos  
materiais de quadra (lonas e adesivos), bem como seu estado de conservação para o e-mail:  
marketing@volei.org.br. 

j) A Tabela de jogos será enviada antes da competição, sendo que alterações são  
normais e serão enviadas assim que confirmadas. É importante que os montadores vejam as  

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
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tabelas no site da competição e se mantenham informados.  

k) Para fins de cotação as montagens acontecerão normalmente nos ginásios 1, mas elas  
podem ser trocadas para o ginásio 2 ou outro local a ser informado com antecedência.  

l) O fornecedor deve indicar o preço por jogo da montagem dos itens relacionados nessa  
cotação referente a cada Clube.

m) Cada Clube terá no mínimo 11 jogos referente a fase classificatória. Os jogos da fase  
de playoffs serão realizados caso o clube se classifique.

n) Forma de pagamento: A nota deve ser enviada no início do mês referente os jogos do  
mês anterior. O pagamento será até 15 dias úteis após o envio da nota (email:  
marketing@volei.org.br)

LOCAIS DE MONTAGEM:

Estado de Minas Gerais

CAMPONESA/MINAS

GINÁSIO  1:            ARENA MINAS 
CAPACIDADE: 3.650 pessoas
Endereço: Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes - Belo Horizonte/MG
Telefone: (31) 3516-1076

DENTIL/PRAIA CLUBE

GINÁSIO  1: GINÁSIO ORANIDES BORGES DO NASCIMENTO 
CAPACIDADE: 2.200 pessoas
Endereço: Av. Uirapuru, S/Nº – Cidade Jardim

Uberlândia/MG
 Telefone: (34) 3256-3100

GINÁSIO  2:            ARENA MULTIUSO PRESIDENTE TANCREDO NEVES – SABIAZINHO
CAPACIDADE: 6.000 pessoas
Endereço: Av. Anselmo Alves dos Santos, 3415 – Santa Mônica
Uberlândia/MG
Telefone: (34) 3235-6289

MONTES CLAROS VÔLEI

GINÁSIO  1: GINÁSIO TANCREDO NEVES - POLIESPORTIVO
CAPACIDADE: 5.000 pessoas
Endereço: Av. Lago Três Marias, s/n – Monte Carmelo- Montes Claros

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS
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Telefone: (38) 3229-3448

SADA CRUZEIRO VÔLEI

GINÁSIO  1:            GINÁSIO POLIESPORTIVO DO RIACHO
CAPACIDADE: 2.000 pessoas
Endereço: Rua Rio Paraopeba, 1200 – Riacho das Pedras - Contagem/MG
Telefone: (31) 3352-5377

JUIZ DE FORA VÔLEI

GINÁSIO  1: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CAPACIDADE: 1.000 pessoas
Endereço: Campus da UFJF-  Faculdade de Educação Física e Desportos

Juiz de Fora/MG
Telefone: (32) 2102-3281

GINÁSIO  2: TUPINAMBÁS FUTEBOL CLUBE
CAPACIDADE: 1.500 pessoas
Endereço: Rua Delorme Louzada 32 – Santa Tereza 

Juiz de Fora/MG

MINAS TÊNIS CLUBE MASCULINO

GINÁSIO  1:            ARENA MINAS TENIS CLUBE 
CAPACIDADE: 3.650 pessoas
Endereço: Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes - Belo Horizonte/MG
Telefone: (31) 3516-107

===========================

MONTAGEM QUADRA COBERTA

Prestação dos serviços de montagem e desmontagem das quadras dos jogos do Campeonato de  
Voleibol denominado Superliga 2016/2017, que consiste na:

a) Montagem e desmontagem de placas de acordo com mapa de quadra anexo.
b) Montagem e desmontagem de adesivo de piso institucionais no fundo da quadra de  
acordo com mapa de quadra anexo.
c) Montagem e desmontagem de adesivo de piso comercial, caso este seja comercializado  
de acordo com o mapa de quadra anexo.  
d) Montagem e desmontagem de rede.
e) Montagem e desmontagem de cadeira de árbitro.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS
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f) Montagem e desmontagem de protetor de poste.

O Fornecedor será responsável por utilizar e cuidar do kit de placas de publicidade, bem como por  
todos os pares de adesivos institucionais e/ou comerciais de propriedade da CONTRATANTE.

Diretrizes:

a) Chegar ao ginásio no mínimo 03 (três) horas antes do início de cada jogo para começo  
das montagens, nos jogos com ou sem transmissão de televisão ou internet.

b) Enviar para o e-mail: marketing@volei.org.br fotos das quadras montadas, de pelo  
menos 04 (quatro) ângulos da quadra, em no máximo até 02 (duas) horas antes do início de cada  
jogo.

c) No caso de jogos da REDE GLOBO, iniciar todas as montagens das quadras no dia  
anterior de cada jogo (com DOZE horas de antecedência) e, após o término da montagem, a  
CONTRATADA deverá enviar as fotos, de pelo menos 04 (quatro) ângulos da quadra (de todas as  
laterais e fundos de quadra), para o e-mail marketing@volei.org.br.

d) Em caso de quaisquer adversidades comunicar a unidade responsável  
marketing@volei.org.br com prioridade e urgência.

e) Indicar o quantitativo de pessoas necessárias para o serviço para o e-mail  
marketing@volei.org.br a fim de assegurarmos o acesso dos mesmos para a montagem dos jogos  
nos ginásios em que serão realizados. Enviaremos a identificação de acesso para os jogos.

f) Os montadores devem se dirigir ao ginásio de jogo de calça comprida, blusa sem  
marcas e tênis.

g) Após o término de cada jogo, a CONTRATADA será responsável por retirar e armazenar  
DE FORMA CORRETA o material.

h) Em caso de avaria do material, informar a CONTRATANTE imediatamente através do e-
mail marketing@volei.org.br. O prazo para reposição do material precisa ter antecedência de pelo  
menos 5 (dez) dias úteis.

Os adesivos serão trocados somente em caso de avarias, podendo permanecer para outros jogos. O  
montador deve conversar com a CBV e em comum acordo definir a necessidade de troca.

i) O montador deverá no final da temporada enviar relatório com o inventário dos  
materiais de quadra (lonas e adesivos), bem como seu estado de conservação para o e-mail:  
marketing@volei.org.br. 

j) A Tabela de jogos será enviada antes da competição, sendo que alterações são  
normais e serão enviadas assim que confirmadas. É importante que os montadores vejam as  
tabelas no site da competição e se mantenham informados.  

k) Para fins de cotação as montagens acontecerão normalmente nos ginásios 1, mas elas  
podem ser trocadas para o ginásio 2 ou outro local a ser informado com antecedência.  

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
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l) O fornecedor deve indicar o preço por jogo da montagem dos itens relacionados nessa  
cotação referente a cada Clube.

m) Cada Clube terá no mínimo 11 jogos referente a fase classificatória. Os jogos da fase  
de playoffs serão realizados caso o clube se classifique.

n) Forma de pagamento: A nota deve ser enviada no início do mês referente os jogos do  
mês anterior. O pagamento será até 15 dias úteis após o envio da nota (email:  
marketing@volei.org.br)

LOCAIS DE MONTAGEM:

Estado do Rio Grande do Sul

BENTO VÔLEI

GINÁSIO  1: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES
CAPACIDADE: 4000 pessoas
Endereço: Avenida Presidente Costa e Silva 212

Bento Gonçalves/RS
Telefone: (54) 3055-7024

GINÁSIO  2: GINÁSIO DO SESI
CAPACIDADE: 1000 pessoas 
Endereço: Avenida Presidente Costa e Silva 130

Bento Gonçalves/RS
Telefone: (54) 3079-9112

LEBES/GEDORE/CANOAS

GINÁSIO  1: GINÁSIO POLIESPORTIVO LA SALLE
CAPACIDADE: 1139 pessoas  
Endereço: Rua XV de Janeiro, s/nº – Centro – Canoas/RS
Telefone: (51) 3476-8761

GINÁSIO  2: GINÁSIO CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL DE CANOAS
CAPACIDADE: 300 pessoas
Endereço: Rua Araguaia, 1151 – Vila Igara, Canoas
Telefone: (51) 3477-6417

===========================

MONTAGEM QUADRA COBERTA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
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Prestação dos serviços de montagem e desmontagem das quadras dos jogos do Campeonato de  
Voleibol denominado Superliga 2016/2017, que consiste na:

a) Montagem e desmontagem de placas de acordo com mapa de quadra anexo.
b) Montagem e desmontagem de adesivo de piso institucionais no fundo da quadra de  
acordo com mapa de quadra anexo.
c) Montagem e desmontagem de adesivo de piso comercial, caso este seja comercializado  
de acordo com o mapa de quadra anexo.  
d) Montagem e desmontagem de rede.
e) Montagem e desmontagem de cadeira de árbitro.
f) Montagem e desmontagem de protetor de poste.

O Fornecedor será responsável por utilizar e cuidar do kit de placas de publicidade, bem como por  
todos os pares de adesivos institucionais e/ou comerciais de propriedade da CONTRATANTE.

Diretrizes:

a) Chegar ao ginásio no mínimo 03 (três) horas antes do início de cada jogo para começo  
das montagens, nos jogos com ou sem transmissão de televisão ou internet.

b) Enviar para o e-mail: marketing@volei.org.br fotos das quadras montadas, de pelo  
menos 04 (quatro) ângulos da quadra, em no máximo até 02 (duas) horas antes do início de cada  
jogo.

c) No caso de jogos da REDE GLOBO, iniciar todas as montagens das quadras no dia  
anterior de cada jogo (com DOZE horas de antecedência) e, após o término da montagem, a  
CONTRATADA deverá enviar as fotos, de pelo menos 04 (quatro) ângulos da quadra (de todas as  
laterais e fundos de quadra), para o e-mail marketing@volei.org.br.

d) Em caso de quaisquer adversidades comunicar a unidade responsável  
marketing@volei.org.br com prioridade e urgência.

e) Indicar o quantitativo de pessoas necessárias para o serviço para o e-mail  
marketing@volei.org.br a fim de assegurarmos o acesso dos mesmos para a montagem dos jogos  
nos ginásios em que serão realizados. Enviaremos a identificação de acesso para os jogos.

f) Os montadores devem se dirigir ao ginásio de jogo de calça comprida, blusa sem  
marcas e tênis.

g) Após o término de cada jogo, a CONTRATADA será responsável por retirar e armazenar  
DE FORMA CORRETA o material.

h) Em caso de avaria do material, informar a CONTRATANTE imediatamente através do e-
mail marketing@volei.org.br. O prazo para reposição do material precisa ter antecedência de pelo  
menos 5 (dez) dias úteis.

Os adesivos serão trocados somente em caso de avarias, podendo permanecer para outros jogos. O  
montador deve conversar com a CBV e em comum acordo definir a necessidade de troca.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
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i) O montador deverá no final da temporada enviar relatório com o inventário dos  
materiais de quadra (lonas e adesivos), bem como seu estado de conservação para o e-mail:  
marketing@volei.org.br. 

j) A Tabela de jogos será enviada antes da competição, sendo que alterações são  
normais e serão enviadas assim que confirmadas. É importante que os montadores vejam as  
tabelas no site da competição e se mantenham informados.  

k) Para fins de cotação as montagens acontecerão normalmente nos ginásios 1, mas elas  
podem ser trocadas para o ginásio 2 ou outro local a ser informado com antecedência.  

l) O fornecedor deve indicar o preço por jogo da montagem dos itens relacionados nessa  
cotação referente a cada Clube.

m) Cada Clube terá no mínimo 11 jogos referente a fase classificatória. Os jogos da fase  
de playoffs serão realizados caso o clube se classifique.

n) Forma de pagamento: A nota deve ser enviada no início do mês referente os jogos do  
mês anterior. O pagamento será até 15 dias úteis após o envio da nota (email:  
marketing@volei.org.br)

LOCAIS DE MONTAGEM:

Estado de Santa Catarina 

RIO DO SUL

GINÁSIO  1:            GINÁSIO ARTENIR WERNER
CAPACIDADE: 1.400 pessoas
Endereço: Rua Princesa Isabel, 670 – Bairro Canoas 
Rio do Sul/SC
Telefone: (47) 3522-7410

GINÁSIO 2: GINÁSIO DO SESI
CAPACIDADE: 1.150 pessoas
Endereço: Av. Ivo da Silveira, 555 – Bairro Canta Galo 

Rio do Sul/SC
Tel. (47) 3525-1690

===========================

MONTAGEM QUADRA COBERTA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
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Prestação dos serviços de montagem e desmontagem das quadras dos jogos do Campeonato de  
Voleibol denominado Superliga 2016/2017, que consiste na:

a) Montagem e desmontagem de placas de acordo com mapa de quadra anexo.
b) Montagem e desmontagem de adesivo de piso institucionais no fundo da quadra de  
acordo com mapa de quadra anexo.
c) Montagem e desmontagem de adesivo de piso comercial, caso este seja comercializado  
de acordo com o mapa de quadra anexo.  
d) Montagem e desmontagem de rede.
e) Montagem e desmontagem de cadeira de árbitro.
f) Montagem e desmontagem de protetor de poste.

O Fornecedor será responsável por utilizar e cuidar do kit de placas de publicidade, bem como por  
todos os pares de adesivos institucionais e/ou comerciais de propriedade da CONTRATANTE.

Diretrizes:

a) Chegar ao ginásio no mínimo 03 (três) horas antes do início de cada jogo para começo  
das montagens, nos jogos com ou sem transmissão de televisão ou internet.

b) Enviar para o e-mail: marketing@volei.org.br fotos das quadras montadas, de pelo  
menos 04 (quatro) ângulos da quadra, em no máximo até 02 (duas) horas antes do início de cada  
jogo.

c) No caso de jogos da REDE GLOBO, iniciar todas as montagens das quadras no dia  
anterior de cada jogo (com DOZE horas de antecedência) e, após o término da montagem, a  
CONTRATADA deverá enviar as fotos, de pelo menos 04 (quatro) ângulos da quadra (de todas as  
laterais e fundos de quadra), para o e-mail marketing@volei.org.br.

d) Em caso de quaisquer adversidades comunicar a unidade responsável  
marketing@volei.org.br com prioridade e urgência.

e) Indicar o quantitativo de pessoas necessárias para o serviço para o e-mail  
marketing@volei.org.br a fim de assegurarmos o acesso dos mesmos para a montagem dos jogos  
nos ginásios em que serão realizados. Enviaremos a identificação de acesso para os jogos.

f) Os montadores devem se dirigir ao ginásio de jogo de calça comprida, blusa sem  
marcas e tênis.

g) Após o término de cada jogo, a CONTRATADA será responsável por retirar e armazenar  
DE FORMA CORRETA o material.

h) Em caso de avaria do material, informar a CONTRATANTE imediatamente através do e-
mail marketing@volei.org.br. O prazo para reposição do material precisa ter antecedência de pelo  
menos 5 (dez) dias úteis.

Os adesivos serão trocados somente em caso de avarias, podendo permanecer para outros jogos. O  
montador deve conversar com a CBV e em comum acordo definir a necessidade de troca.

i) O montador deverá no final da temporada enviar relatório com o inventário dos  
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materiais de quadra (lonas e adesivos), bem como seu estado de conservação para o e-mail:  
marketing@volei.org.br. 

j) A Tabela de jogos será enviada antes da competição, sendo que alterações são  
normais e serão enviadas assim que confirmadas. É importante que os montadores vejam as  
tabelas no site da competição e se mantenham informados.  

k) Para fins de cotação as montagens acontecerão normalmente nos ginásios 1, mas elas  
podem ser trocadas para o ginásio 2 ou outro local a ser informado com antecedência.  

l) O fornecedor deve indicar o preço por jogo da montagem dos itens relacionados nessa  
cotação referente a cada Clube.

m) Cada Clube terá no mínimo 11 jogos referente a fase classificatória. Os jogos da fase  
de playoffs serão realizados caso o clube se classifique.

n) Forma de pagamento: A nota deve ser enviada no início do mês referente os jogos do  
mês anterior. O pagamento será até 15 dias úteis após o envio da nota (email:  
marketing@volei.org.br)

LOCAIS DE MONTAGEM:

Estado do Paraná

COPEL TELECOM / MARINGÁ VOLEI

GINÁSIO  1: GINÁSIO CHICO NETO
CAPACIDADE: 4.538 pessoas
Endereço: Av. Duque de Caxias, 1368 – Zona 7 – Maringá/PR
Telefone: (44) 3220-5750

GINÁSIO  2: GINÁSIO PARQUE DO JAPÃO
CAPACIDADE: 532 pessoas
Endereço: Rua Sadão Inaoka, S/Nº - Parque Industrial

CARAMURU CASTRO

GINÁSIO  1: GINÁSIO DE ESPORTES PE. JOSÉ PAGNACCO
CAPACIDADE: 1.800 pessoas
Endereço: Rua São Tomé, S/N

Castro/PR

GINÁSIO  2: GINASIO DE ESPORTES DOUGLAS PEREIRA
CAPACIDADE: 1100 pessoas
Endereço: Rua Doutor Jorge Xavier da Silva, 750

Castro/PR

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS
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===========================

MONTAGEM QUADRA COBERTA

Prestação dos serviços de montagem e desmontagem das quadras dos jogos do Campeonato de  
Voleibol denominado Superliga 2016/2017, que consiste na:

a) Montagem e desmontagem de placas de acordo com mapa de quadra anexo.
b) Montagem e desmontagem de adesivo de piso institucionais no fundo da quadra de  
acordo com mapa de quadra anexo.
c) Montagem e desmontagem de adesivo de piso comercial, caso este seja comercializado  
de acordo com o mapa de quadra anexo.  
d) Montagem e desmontagem de rede.
e) Montagem e desmontagem de cadeira de árbitro.
f) Montagem e desmontagem de protetor de poste.

O Fornecedor será responsável por utilizar e cuidar do kit de placas de publicidade, bem como por  
todos os pares de adesivos institucionais e/ou comerciais de propriedade da CONTRATANTE.

Diretrizes:

a) Chegar ao ginásio no mínimo 03 (três) horas antes do início de cada jogo para começo  
das montagens, nos jogos com ou sem transmissão de televisão ou internet.

b) Enviar para o e-mail: marketing@volei.org.br fotos das quadras montadas, de pelo  
menos 04 (quatro) ângulos da quadra, em no máximo até 02 (duas) horas antes do início de cada  
jogo.

c) No caso de jogos da REDE GLOBO, iniciar todas as montagens das quadras no dia  
anterior de cada jogo (com DOZE horas de antecedência) e, após o término da montagem, a  
CONTRATADA deverá enviar as fotos, de pelo menos 04 (quatro) ângulos da quadra (de todas as  
laterais e fundos de quadra), para o e-mail marketing@volei.org.br.

d) Em caso de quaisquer adversidades comunicar a unidade responsável  
marketing@volei.org.br com prioridade e urgência.

e) Indicar o quantitativo de pessoas necessárias para o serviço para o e-mail  
marketing@volei.org.br a fim de assegurarmos o acesso dos mesmos para a montagem dos jogos  
nos ginásios em que serão realizados. Enviaremos a identificação de acesso para os jogos.

f) Os montadores devem se dirigir ao ginásio de jogo de calça comprida, blusa sem  
marcas e tênis.

g) Após o término de cada jogo, a CONTRATADA será responsável por retirar e armazenar  
DE FORMA CORRETA o material.
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h) Em caso de avaria do material, informar a CONTRATANTE imediatamente através do e-
mail marketing@volei.org.br. O prazo para reposição do material precisa ter antecedência de pelo  
menos 5 (dez) dias úteis.

Os adesivos serão trocados somente em caso de avarias, podendo permanecer para outros jogos. O  
montador deve conversar com a CBV e em comum acordo definir a necessidade de troca.

i) O montador deverá no final da temporada enviar relatório com o inventário dos  
materiais de quadra (lonas e adesivos), bem como seu estado de conservação para o e-mail:  
marketing@volei.org.br. 

j) A Tabela de jogos será enviada antes da competição, sendo que alterações são  
normais e serão enviadas assim que confirmadas. É importante que os montadores vejam as  
tabelas no site da competição e se mantenham informados.  

k) Para fins de cotação as montagens acontecerão normalmente nos ginásios 1, mas elas  
podem ser trocadas para o ginásio 2 ou outro local a ser informado com antecedência.  

l) O fornecedor deve indicar o preço por jogo da montagem dos itens relacionados nessa  
cotação referente a cada Clube.

m) Cada Clube terá no mínimo 11 jogos referente a fase classificatória. Os jogos da fase  
de playoffs serão realizados caso o clube se classifique.

n) Forma de pagamento: A nota deve ser enviada no início do mês referente os jogos do  
mês anterior. O pagamento será até 15 dias úteis após o envio da nota (email:  
marketing@volei.org.br)

LOCAIS DE MONTAGEM:

TERRACAP / BRB / BRASÍLIA VOLEI

GINÁSIO  1: GINÁSIO SESI TAGUATINGA
CAPACIDADE: 1.100 pessoas
Endereço: QNF 24, Área Especial – Taguatinga Norte. CEP:72.125-740
Telefone: (61) 3355-9500 

GINÁSIO  2:            GINÁSIO NILSON NELSON
CAPACIDADE: 11.000 pessoas
Endereço: Setor SRPN – Ginásio de Esportes Nilson Nelson – Asa Norte – Brasília/DF
Telefone: (61) 3342-1244 
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O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ESTÁ CONDICIONADO A ASSINATURA DA ORDEM DE COMPRAS, QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA
JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. "DE ACORDO COM A POLÍTICA DA CBV NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS EM NOME DE FACTORINGS
OU DADOS BANCÁRIOS DE CNPJ DIFERENTE DO EMISSOR DA NOTA FISCAL."

Atenção :

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTOS:

A CBV, em conformidade com as exigências impostas pela Receita Federal em sua Instrução Normativa “IN RFB 971/2009”, realizará,
nas notas fiscais de prestação de serviços envolvendo o uso de mão de obra, a retenção de 11% a título de INSS sobre o valor total da
nota, caso não esteja especificado o valor da mão de obra e ainda a retenção de 1% sobre o valor da nota fiscal a título de retenção de
imposto de renda, sendo a base de cálculo a mesma do INSS. Para notas fiscais não envolvendo serviços de mão de obra haverá a
retenção de 1,5% de imposto de renda e, será recolhido ainda 4,65% (3%- COFINS + 0,65% PIS + 1% CSLL). Serão tratados
individualmente os casos em que for necessário a retenção de ISS (variando entre 2% e 5% dependendo do município e atividade
prestada).
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