
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 001541

DATA DE ENTREGA: 21/01/2016

LOCAL DE ENTREGA: Av. Dante Micheline, s/n
- Mata da Praia - Vitória/ESInicio da
Montagem: 01/03

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

ESTRUTURA TEMPORÁRIA

ANDAIME
Estrutura em andaime de 3 x 3 metros de 10 metros de altura com platô, guarda corpo e cobertura
para câmera de tomadas aéreas.

ARQUIBANCADAS ATLETAS
Publico: 200 lugares para atletas e convidados de atletas com cadeiras e 400 lugares para o publico
sem cadeira, totalmente coberta em estrutura tubular modulada medindo 27.95 x 9.32 metros.
Deve conter guarda corpo em todo perímetro quebra vão, corrimão, passarela frontal e escadas
radial conforme normas vigentes.

ARQUIBANCADA DE PÚBLICO
1550 mil lugares medindo 41 x 25 metros, com rampa de acesso para PNE com carpete na cor
azul. Deve conter 10 lugares para cadeirantes e acompanhantes, guarda corpo em todo perímetro,
quebra vão, corrimão, passarela frontal e escadas conforme normas vigentes.

ARQUIBANCADA E ÁREA VIP
Medida total de 34.95 x 11.65 metros, totalmente coberta com tenda piramidal com 300 lugares
para VIPs com cadeira e platô de 35 x 5.65 metros revestido de madeira e grama sintética verde.
Deve conter guarda corpo em todo perímetro, quebra vão, corrimão, passarela frontal e escadas
radial conforme normas vigentes.

ARQUIBANCADA EXTERNA
2 módulos de arquibancada para 150 pessoas em 16 x 3 metros cada uma, guarda corpo em todo
perímetro, quebra vão, corrimão, passarela frontal e escadas radial conforme normas vigentes.

ARQUIBANCADAS
02 arquibancadas medindo 10 x 07 metros. Deve conter guarda corpo em todo  perímetro, quebra
vão, corrimão, passarela frontal e escadas radial conforme normas vigentes. Plato de andaime para
o telão medindo 9.32 x 2.33 mts, com 3.00 mts de altura.

BOX TRUSS
2 traves em box truss (Q30) com vão de 2 x 3 metros; 1 trave em box truss (Q30) com vão  de 10
x 8 metros; 1 pórtico de entrada em box truss (Q30) com vão nas laterais 2 x 4.30 metros, vão
central de 4 x 3 metros e vão para as testeiras de 4 x 1 metros; Praticáveis em box truss para
câmera da TV oficial de 2 x 2 x 2 metros; 2 traves em box truss de 6 metros de altura por 4 de
largura para iluminação das quadras de aquecimento.

CAIXAS DÁGUA
Estrutura de 6 x 3 metros com 9 metros de altura para suporte de 3 caixas dágua de 1000 litros
cada.

DISTRIBUIÇÃO DE CABEAMENTO ELÉTRICO
Distribuição de cabeamento elétrico a partir da caixa distribuidora do gerador para todas as áreas
da arena: Arquibancadas, tendas, quadras, externas, bar, área vip, placas de publicidade externa,
blimps, sistema de irrigação de quadras, painéis de led de quadra, telão e placares eletrônicos,
torre de tv; 2 eletricistas de plantão iluminação em todas as salas, área vip, bar, refletores para
área externa de fluxo de publico, 24 refletores para jogo na quadra principal.

ENCANADORES
2 encanadores 7 dias antes do inicio do torneio que fiquem de plantão durante todo o torneio; 16
caixas dágua de 1000 litros cada; canos para união das dezesseis caixas dágua; 4 mangueiras de
100 metros cada para irrigação das quadras e chuveiros; 4 chuveiros com encanamento.

ENVELOPAMENTO EM LYCRA
Envelopamento em lycra azul dos seguintes itens: Arquibancadas, praticáveis, arquibancadas
externas, torre de tv, torre do chuveiro e rebaixamento do teto da área vip.

ESTRUTURAS METÁLICAS
70 unidades de estruturas metálicas para colocação de placas de quadra com 4 x 1 e pés de 40 cm.
Com duas barras de reforço no centro da estrutura, pintadas em azul del rey em estrutura tubular
de 2 polegadas com parede de 2 mm.
GRADES DISCIPLINADORAS
500 metros lineares de grades disciplinadoras em bom estado, limpas e visivelmente apresentáveis.
600 metros de grades máster para isolamento.

MOBILIARIO PLASTICO
100 mesas, 400 cadeiras , 15 pranchões, 6 espreguiçadeiras e 5 macas.

PISO PARA LED
104 metros de pisos para sustentação do LED de placas de quadra de 60 cm de largura.

RAMPA DE ACESSO
Rampa para acesso da área vip conforme projeto, revestido em carpete, com corrimão, conforme
normas vigentes.

SALAS EM OCTANORME
Salas em octanormes com piso nivelamento independente do terreno, fechadas com cobertura,
iluminação, tomadas e ar condicionado, entregues limpas e sem marca de cola ou adesivos: Lounge
atletas 50m², 8 tomadas, 3 aparelhos de ar condicionado de 10.000 BTUs cada; 2 vestiarios de
atletas de 15m², 2 tomadas, 1 aparelho de ar condicionado, para cada vestiário; Lounge
arbitragem de 40m², 8 tomadas, 2 aparelhos de ar condicionado de 10.000 cada; entre outras.

TENDA DE APOIO
1 tenda apoio de 10 x 40 metros com fechamento lateral, testeira, revestimento de piso de
madeira, nivelada e acabamento em easy flor na cor cinza.

TENDA OPERACIONAL
1 tenda operacional para bar de 10 x 10 metros com testeira, revestimento de piso de madeira
nivelada e acabamento em vinil.

TENDA PARA ATLETAS
1 tenda para atletas de 10 x 15 metros com fechamento lateral, testeira, revestimento de piso de
madeira nivelada e acabamento em vinil.

TENDA PARA IMPRENSA
1 tenda para imprensa de 10 x 15 metros com testeira, revestimento de piso de madeira nivelada e
acabamento em vinil.

TENDAS PIRAMIDAL
8 tendas piramidal ou chapéu de bruxa de 5 x 5 metros, sendo 3 com fechamento lateral e
revestimento de piso de madeira e acabamento em vinil.

TORRE CONTENDO TRES SALAS
Torre contendo três salas nas medidas 10 x 7,5 ou similar. Primeira sala no primeiro andar (térreo)
com visão para a quadra principal, balcão de trabalho nas paredes, 8 tomadas e 2 aparelhos de ar
condicionado de 7.500 btus cada. Segunda sala no 2º andar de 10 x 7,50 com divisória e porta
dentro, visão para as quadras externas e principal, 6 tomadas e 2 aparelhos de ar condicionado de
7.500 btus. Terceiro andar com mais uma sala com ar condicionado; octanorme e fechamento.

TUBOS
26 tubos de 6 metros de ferro com parede de 2 mm para amarrar a rede, com argola ou braçadeira
em uma das extremidades, 40 tubos de 6 metros de ferro com parede de 1 mm para bandeira.

CONTRATAÇÃO INCENTIVADA
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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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