
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 001292

DATA DE ENTREGA: 10/12/2015

LOCAL DE ENTREGA:  CBVP Open | Niterói -  
Av. Jornalista Alberto Francisco Torres, S/N,  
Praia de Icar

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

ESTRUTURA TEMPORÁRIA

Contratação de estrutura temporária para os eventos de Praia listados abaixo:

NITEROI – 6ª OPEN – DE 28 A 31 DE JANEIRO DE 2016.
NATAL – 7ª OPEN – DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2016.
JOÃO PESSOA – SUPER PRAIA – DE 12 A 15 DE MAIO DE 2016.

ÁREA VIP
Quantidade - 01 .
Descrição - 34,95m de frente, por 11,65m de profundidade, dividida em 03 pavimentos, sendo o 1º  
pavimento, saindo a 1,30m de altura em relação ao solo, com 4,66m de profundidade, divididos em  
04 degraus de altura, com cadeiras rebatíveis fixadas nos assentos na cor branca, em sistema de  
arquibancada. O 2º pavimento com 6,99m de profundidade com 0,30cm de altura acima do último  
degrau do 1º pavimento em pista livre.
240 cadeiras plásticas rebatíveis na cor branca.
Guarda corpo de 1,20m de altura por toda a extensão da área vip.
Cobertura em sistema de tendas piramidais, em lona sintética anti-chamas, na cor branca, medindo  
7,00 x 9,00m cada. (05 tendas)  
Cobertura tipo avance, em lona sintética anti-chamas, na cor branca, medindo 7,00 x 2,33 cada  
(05 avances)
01 (uma) rampa de acesso com corrimão. 
02 escadas de acesso com corrimão.
Forração em Piso Vinílico 
Balcão em octanorme para receptivo, nas medidas de 1,00m x 0,50m.
Sala em octanorme, medindo 4,00m x 2,00m, com piso em madeira, destinada ao Buffet.
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A estrutura será nivelada independente dos desníveis do solo e devidamente pintada e/ou com  
galvanização em perfeito estado.

CABINE P/ COMENTARISTA E CÂMERA DE TV
Quantidade - 01
Descrição - Estrutura em Box Truss, dividida em 02 níveis de altura, nas medidas de 2,00m x  
2,00m cada, com 01 sala em octanorme no 1º nível sendo ½ TS e ½  vidro, com ar condicionado,  
com 01 balcão em “L” em octanorme, destinada ao comentarista e o 2º nível com piso praticável  
para câmera de TV, montada no centro da Área Vip.  
Acesso através de escada vertical.

ÁREA DOS ATLETAS
Quantidade 01
Descritivo - 20,97m de comprimento por 6,99m de largura, com 06 degraus, com uma passarela  
frontal de 1,20m de largura, saindo a 1,60m de altura em relação ao solo, sendo 03 degraus com  
cadeiras plásticas com encosto e 03 degraus para apoio dos pés.
Platô, medindo 20,97m de comprimento x 2,33m de profundidade.  

Área para P.N.E.
97 cadeiras modelo concha nas cores amarela e/ou azul.
Cobertura em sistema de tenda piramidal, em lona sintética antichamas, na cor branca, medindo  
7,00 x 7,00m cada, com suportes para fixação das bandeiras dos estados. (03 tendas).
Rampa e escada de acesso 
Forração em Piso Vinílico.  
A estrutura será nivelada independente dos desníveis do solo e devidamente pintada e/ou com  
galvanização em perfeito estado.

TORRE DE TV
ÁREA DOS ATLETAS
Quantidade 01
Descrição Torre para TV, acoplada na área dos Atletas, medindo 2,33m x 2,33m, composto por  
estrutura tubular metálica e piso praticável, saindo com 1,50m de altura em relação ao solo, com  
guarda corpo por toda sua extremidade para instalação de câmera de TV.

SALA DJ
AREA DE ATLETAS
Quantidade 01
Descrição 01 sala em octanorme no mesmo nível do platô da área de atletas, medindo 2.00 x 2.50,  
sendo ½ TS e ½  vidro, com ar condicionado, montada atrás da torre de TV.

VESTIÁRIO E TÚNEL DO ATLETA PARA TV
Quantidade 01
Descrição - Estrutura para vestiário dos atletas, medindo 6,00m x 5,00m, com piso em estrutura  
tubular metálica elevado a 0,30cm de altura em relação ao solo com revestimento em vinílico e  
piso deck. Sala em octanorme medindo 6.00x5.00, com 04 portas de acesso, ar condicionado,  
iluminação e tomadas. Área interligado ao túnel dos dos atletas.

TORRE TV
10MT ALTURA
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Quantidade 01
Descrição: Torre em estrutura tubular metálica, medindo 2,33m x 2,33m, com 10mt de altura, com  
piso praticável, guarda corpo por toda sua extremidade e cobertura em sistema de tenda  
piramidal .

ARQUIBANCADA
ARENA PRINCIPAL
Quantidade 01
Descritivo - Arquibancada em formato “L” com 10 degraus, sendo uma reta principal com 34,95m  
de comprimento, curva de ligação, e reta secundária nas medidas de 20,97m de comprimento;  
Fixação de cadeiras plásticas com encosto na cor amarela e azul em 05 degraus da arquibancada;
590 cadeiras modelo concha nas cores amarela e/ou azul.
03 túneis de acesso com escadas e corrimãos
Guarda corpo com 1,2m de altura.
Passarela frontal de 1,2m de largura, a 1,60m de altura em relação ao solo
Montagem de uma estrutura de piso para fixação do Painel de LED, nas medidas de 6,99m x 2,33m  
com 4,00m de altura em relação ao solo, montada em uma das extremidades de arena principal.
Estrutura em Box Truss para fixação dos Painéis de LED.
A estrutura será nivelada independente dos desníveis do solo e devidamente pintada e/ou com  
galvanização em perfeito estado.

COBERTURA DA ARQUIBANCADA
Quantidade 01
Descritivo - Cobertura em sistema de tenda piramidal, em lona sintética na cor AMARELA, medindo  
7,00 x 7,00m cada, com suportes para fixação das bandeiras dos estados. (09 tendas).

ARQUIBANCADA
QUADRAS EXTERNAS
Quantidade 03
Descritivo - Módulos de arquibancada, medindo no total 34.95m de comprimento, com 03 degraus  
de altura;
Guarda corpo, com 1,20m de altura, inclusive nas laterais;
Escada de acesso frontal.
A estrutura será nivelada independente dos desníveis do solo e devidamente pintada e/ou com  
galvanização em perfeito estado.

ÁREA DE PRODUÇÃO
SALAS OCTANORM
Quantidade - 01
Descritivo - Salas em estrutura com montantes de alumínio anodizado tipo “Octanorm”, com  
paredes na cor branca com 2,20 m de altura. Salas com portas de acesso, balcão, prateleiras,  
iluminação, tomadas, ar condicionado e opções com parede de ½ vidro, ½ TS.  
04 salas nas medidas 4.00x2.00 metros,01 sala na medida 2.00x2.00
metros,01 sala na medida 4.00x9.00 metros,01 sala na medida 6.00x6.00 metros,02 salas nas  
medidas 3.00x4.00 metros,03 salas nas medidas 3.00x2.00 metros, 01 sala na medida 2.00x5.00  
metros,01 sala na medida 5.00x6.00 metros,01 sala na medida
2.00x5.00 metros,01 sala na medida 6.00x5.00 metros,01 sala na medida 4.00x5.00
metros.Obs: salas com balcão, bancada, prateleira, portas, parede de ½ vidro, ½ TS, ar  
condicionado, conforme necessidade. As salas devem conter iluminação com luz fluorescente em  
quantidade suficiente
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Obs.: a fiação utilizada deve ser feita em cabo PP.  
A estrutura será nivelada independente dos desníveis do solo e devidamente pintada e/ou com  
galvanização em perfeito estado.

GALPÃO DE PRODUÇÃO E ATLETAS
Quantidade 02
Descritivo - 01 Galpão duas aguas medindo 15,00x10,00m, com piso em estrutura metálica,  
tubular e madeira naval, saindo a 0.15 metros de altura em relação ao solo e revestimento vinilico.
01 Galpão duas aguas medindo 15x15m, com piso em estrutura metálica, tubular e madeira naval,  
saindo a 0.15 metros de altura em relação ao solo e revestimento vinilico.

CHUVEIRO
Quantidade: 02
Descritivo - Torres de 4m de altura, nas medidas 4,66x2,33m de largura, com tablado em madeira  
no topo da estrutura para apoio de 2 caixas d´água

CAIXAS D´ÁGUA
Quantidade 16
Descritivo - Caixas d´água com capacidade de 1.000 litros cada

CERCAS
Quantidade - 700 metros
Descritivo - Gradil de contenção, medindo 2,30mt de comprimento por 1,20mt de altura na cor  
alumínio.

MASTROS
Quantidade - 18
Descritivo - 18 mastros de ferro de 2 polegadas x 6m de altura;

TENDAS
Quantidade - 10
Descritivo 03 tendas medindo 5,00x5,00m, sendo 01 tenda com piso para depósito e fechamentos  
laterais.
01 avance medindo 5,00x5,00 para buffet da área vip com piso tubular nas medidas 4,66x4,66  
saindo a 0,30 m de altura em relação ao solo.
1 tenda 10,00x10,00m com piso DECK. Balcão em octanorme/TS em formato de U, com 8m de  
comprimento x 1m de altura x 0,50cm de largura com uma prateleira por toda a sua extensão  
(Bar)

TENDA ARANHA
Quantidade - 03
Descritivo - 03 Tendas Aranha 6,00x6,00 com Lona amarela. Acompanha 1 Mastro central  
telescópico c/ guincho, 6 mastros laterais de 3mt., 6 estacas e 6 cintas de 6 mt. c/ catraca . Pintura  
galvanizada na cor prata.
Pisos em estrutura metálica, tubular e madeira naval, medindo aproximadamente 6,00 m de  
comprimento por 6,00 m de largura, elevado a uma altura aproximada de 0,40m em relação ao  
solo.
01 tenda com piso tubular nas medidas 4,66x4,66 saindo a 0,30 m de altura em relação ao solo.

ESTRUTURAS EM BOX TRUSS – Q30
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Descritivo
Cabine para comentarista: Estrutura nas medidas de 2,00m x 2,00m
Torre TV da área atletas: Estrutura nas medidas de 2,00m x 2,00m
Pórtico de entrada do circuito BB  
Estrutura para fixação dos Painéis de LED.
Torres de iluminação da quadra principal - arquibancada e área vip.

TORRE TÉCNICA
Descritivo
Torre em estrutura tubular metálica em 02 andares, medindo 6,99m de comprimento, por 4,66m  
de largura, sendo o 1º andar, saindo a 2,90m de altura em relação ao solo, composta por 03 salas  
em octanorm.
Cobertura em sistema de tenda 7.00 x 4.66, com lonas na cor branca e 01 escada de acesso.

SERVIÇOS ELÉTRICOS
Descritivo - Serviços de mão de obra de eletricista para instalações elétricas do recinto em geral,  
com fornecimento de materiais elétricos fornecidos pela CBV e aterramento. Acompanhamento das  
instalações de outros fornecedores e testes de fuga de energia elétrica

MÓVEIS
Descritivo - 80 mesas com 200 cadeiras plásticas na cor branca;

ILUMINAÇÃO QUADRA PRINCIPAL
Descritivo 
Iluminação para quadra principal, composta por:
** 20 refletores HQI 2.000 Whats cada;
** Estrutura em Box truss compatível com a quantidade de refletores;
** Cabeamento necessário e compatível com a amperagem dos refletores;
** Serviços de instalação;
** Eletricista de plantão durante o evento
** Torres em estrutura tubular e Box truss para fixação dos refletores.

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).

Página 5 de 5CBV - Confederação Brasileira de Volei


