
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 020039

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2021

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av. Ministro Salgado Filho 7000, Barra Nova,  
Saquarema

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

GERADOR

Descritivo: 
02 (dois) geradores de 180Kva, configurados para 220v (com 3 saídas), ambos com conexões em  
camlock (para facilitar troca de geradores em caso de problemas técnicos), 100m de cabo para  
cada saída, 1 caixa distribuidora, 2 extintores (na validade), ART dos 2 geradores, 1 operador  
durante todo o período da locação.

Datas de entrega: 
7ª etapa OPEN - FEM 15 a 21 de fev - MASC 22 a 28 de fev

.Programação semanal:
Segunda - Instalação e teste dos 02 (dois) geradores; Instalação das 08:00 às 18h
Terça -  01 gerador das 08h às 18h e 01 gerador para testes de iluminação;
Quarta - 01 gerador das 08h às 18h e 01 gerador de backup, em stand-by;
Quinta - 01 gerador das 06h às 20h e 01 gerador de backup, em stand-by;
Sexta - 01 gerador das 06h às 22h e 01 gerador de backup, em stand-by;
Sabado - 01 gerador das 07h às 22h e 01 gerador de backup, em stand-by das 07h às 17h e, das  
17h às 22h, em paralelo.
Domingo - 01 gerador das 07h às 14h e 01 gerador de backup, em paralelo;.

Alimentação: Por conta da CONTRATADA

Uniforme: Por conta da CONTRATADA. 

Observações importantes: 

DATA DE ENTREGA: 15/02/2021
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- O coordenador deverá se apresentar ao produtor do evento, todos os dias, antes do início da  
utilização dos geradores;
- A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE o telefone de contato do responsável para sanar  
qualquer possível problema;
- Os geradores ficarão alocados até 100 metros de distância do local em que o caminhão  
conseguirá chegar. A empresa deve se responsabilizar pela colocação e retirada dos geradores;
- Os geradores serão utilizados para+D4 fornecer energia para todas as salas, bombas de água,  
sonorização, iluminação, placares, telão de LED e iluminação.
- A contratada devera fornecer ART dos geradores, e extintores para os geradores.

Arena de Vôlei de Praia - Av. Ministro Salgado Filho 7000, Barra Nova, Saquarema  - RJ

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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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 020052

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2021

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av. Ministro Salgado Filho 7000, Barra Nova,  
Saquarema  

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

LOCAÇÃO DE ARENA

ITEM: Locação de Arena
EVENTO: CBVP OPEN – 2020/2021 – 7ª Etapa
LOCAL DO EVENTO: Saquarema/RJ
DATA DE ENTREGA/MONTAGEM:
DESCRITIVO DETALHADO:
Locação de arena conforme descritivo abaixo:
7ª etapa OPEN – Feminino 18/02/2021 a 21/02/2021 - Masculino 25/02/2021 a 28/02/2021
ITEM
VALOR UNITÁRIO
1 - Área de Produção
Galpão medindo 10,00m x 20,00m com pé direito de 3,50m de altura em relação ao solo com  
cobertura em sistema piramidal, com 03 fechamentos laterais, e piso 9,32x9,32 saindo a 0,15 cm  
de altura em relação ao solo, sem acabamento Balcões e divisórias de octanorme 10 metros de  
balcão 20 metros de divisória.
2 - Área Vip
Platô com piso medindo 4,66m x 4,66m, saindo a 1,40m de altura em relação ao solo, com  
acabamento em carpete, e 01 escada de acesso
lateral, e 01estrutura de fundo medindo 6,99m x 2,33m saindo a 5,00 m
de altura em relação ao solo para backdrop

3 - Arquibancada Arena principal
02 (duas) Arquibancadas, quadra 1, medindo 6,99m de comprimento por
3,50m de profundidade, composta de 03 degraus de altura, com assentos
de 0,78m, e passarelas de 1,20m saindo a 1,30m de altura em relação ao
solo, com escada lateral de acesso com corrimão. 01 (uma) Arquibancada,

DATA DE ENTREGA: 08/02/2021
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quadra 2, medindo 6,99m de comprimento por 3,50m de profundidade,
composta de 03 degraus de altura, com assentos de 0,78m, e passarelas
de 1,20m saindo a 1,30m de altura em relação ao solo, com escada lateral
de acesso com corrimão.

4 - Estrutura para Captação de Imagem e Transmissão
02 (dois) torres medindo 4,66m x 2,33m, estrutura tubular metálica e piso
praticável, saindo com 4,00m de altura em relação ao solo. Guarda corpo
por toda sua extremidade e cobertura em sistema de avance. Escada tipo
marinheiro.

5 - Iluminação da Quadra Principal
Serviço de iluminação quadra principal, composta por 24 refletores de
2.000 watts cada em LED de potência correspondente; 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.

6 - Mastros
Conjunto com 30 mastros de ferro de 2 polegadas x 6m de altura; e
braçadeiras para tubos de 2 polegadas

7 - Pórtico
Estrutura em box truss (Q30) com as seguintes peças (montagem de
acordo com orientação do produtor do evento) 4 sapatas,12 cubos, varas
de 1m = 2, varas de 2m = 4, varas de 3m = 2, varas de 4m = 4. Incluir suporte
para estaqueamento necessário (exemplo cinta, ponteiras...) e todos os
parafusos necessários para a montagem.

8 - Praticável de filmagem
02 (dois) praticáveis de 2,33m x 2,33m, estrutura tubular metálica e piso
praticável, saindo com 1,50m de altura em relação ao solo para instalação
de câmeras de transmissão de imagem.

9 - Sala Técnica / Imagem / Som
01(um) platô coberto medindo 11,65m de comprimento por 5,83m de
largura, saindo a aprox. 1,40m de altura em relação ao solo, com salas em
octanorme medindo 10,00 x 4,00. Todas as salas com forração em carpete,
tomadas de energia, ar condicionado e 2/3 paredes ½ Ts e ½ Vidro.
Cobertura em sistema de avance medindo 10,00m x 5,00m e fechamentos
laterais transparente.

10 - Serviços Elétricos
Serviços de mão de obra de eletricista para instalações elétricas do recinto
em geral, Distribuição elétrica com cabeamento nas mesas centrais das
quadras externas e no fundo das quadras para instalação de
computadores e câmeras

11 - Tenda Aranha
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03 (três) Tendas modelo Aranha, medindo 6,00m x 6,00m com lona na cor
amarela. Acompanha 1 Mastro central telescópico c/ guincho, 6mastros
laterais de 3,00m, 6 estacas e 6 cintas de 6,00 m, com piso 4,66x4,66
saindo a 0,15 cm de altura em relação ao solo, sem acabamento

12 - Tendas
04 (quatro) tendas medindo 5,00m x 5,00m com pé direito de 3,00m de
altura em relação ao solo com cobertura em sistema chapéu de bruxa, com
piso 4,66x4,66 saindo a 0,15 cm de altura em relação ao solo, sem
acabamento, fechamento com paredes em sistema modular padronizado
tipo "octanorme" com 2,20m de altura na cor branca 4m x 4m cada tenda

13 - Torre de Captação de Imagem
Torre em estrutura tubular metálica e piso praticável, medindo 2,33m x
2,33m, com 10,00m de altura em relação ao solo, guarda corpo por toda
sua extremidade e cobertura em sistema de tenda piramidal

14 - Estruturas para comunicação visual.
Estruturas em torres tubular metálica com aproximadamente 5,00m de
altura em relação ao solo, e profundidade de 4,66m de largura. 01
estrutura para frente TV de 20,97mtl, 01 estrutura de 16,31mtl para fundo
e 02 estruturas da house mix de 2,33mtl nas laterais

16 - Das Responsabilidades:
Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, além de todo equipamento
proteção individual de trabalho (EPI), ou acidentes a terceiros pela ineficiente execução dos
serviços contratados, bem como pelos danos decorrentes da realização dos mesmos;

• Respeitar e zelar pela observância, por meio de seus empregados, prepostos e
representantes, das normas internas da CONTRATANTE, bem como das normas de medicina
e higiene do trabalho, definidas pela Portaria MTb n.º 3.214/78 e alterações posteriores,
principalmente das que tratam da eliminação dos riscos de acidente do trabalho e prevenção
de incêndios, bem como do uso obrigatório de equipamentos de proteção individual adequado.
Para tanto, os procedimentos que deverão ser adotados, bem como as medidas que deverão ser  
tomadas com o intuito de controlar/eliminar os riscos a que os trabalhadores estarão expostos  
durante a prestação dos serviços objeto do presente.

• Possuir todas as permissões, licenças, alvarás e demais autorizações necessárias para
o desenvolvimento dos serviços;

Montagem – 01/02/2021 a de 10/02/2021
Evento – Feminino 18/02/2021 a 21/02/2021 - Masculino 25/02/2021 a 28/02/2021
Desmontagem – A partir de 02/03/2021

Arena de Vôlei de Praia - Av. Ministro Salgado Filho 7000, Barra Nova, Saquarema  - RJ
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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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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 020057

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2021

LOCAL DE ENTREGA: Av. Ministro Salgado Filho  
7000, CEP: 28990-212, Barra Nova, 
Saquarema  - RJ

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SUPERVISÃO DE MONTAGEM DE QUADRA

Contratação de serviço de supervisão na montagem e manutenção de quadras de vôlei na areia e  
estruturas em geral.

O contratado deverá ser responsável pelos seguintes serviços:
- Supervisão de apoios para a execução dos serviços durante a montagem, desmontagem e evento.
- Montagem de toda parte hidraulica do evento, incluido poço artesiano quando necessario.
- Disponibilidade de vistoria de locais e escolha no tipo de areia utilizado nas montagens
- Montagem de quadras de vôlei na areia (colocação de poste, marcação de área de jogo, colocação  
de rede de perímetro...)
- Montagem de quadras com sacaria quando necessário.
- Colocação e manutenção de placas de patrocínio em toda a arena.
- Distribuição de mobília nas salas de serviços
- Retirada do material do caminhão, organização e recolocação desse material

Alimentação por conta do contratado.
A CBV disponibilizara passagem, hospedagem e uniforme para o contratado.
O contratado deverá estar à disposição da CBV 10 (dez) dias antes da data do primeiro dia do  
evento (exceto no Mundial que deverá estar disponível 20 (vinte) dias antes do início do evento).

A contratação será para as seguintes etapas; 
Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open em 2021, Challenger 2021, Regional 2021 e World Tour  
2021: 

7ª Etapa Open – (17 a 28/02/2021) – Valor R$ 7.600,00 

DATA DE ENTREGA: 08/02/2021
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(local a confirmar) 
8ª Etapa Open – (11 a 21/03/2021) – Valor R$ 7.600,00 
(local a confirmar) 
9ª Etapa Open – (14 a 18/04/2021) – Valor R$ 7.600,00 
(local a confirmar) 
Superpraia Open – (17 a 20/06/2021) – Valor R$ 7.600,00 
(local a confirmar) 

World Tour 4 Stars Itapema – SC (06 a 11/04/2021) – Valor R$ 9.000,00 

2ª Etapa Challenger (13 a 16/05/2021) – Valor R$ 6.000,00 
(local a confirmar) 
3ª Etapa Challenger (27 a 30/05/2021) – Valor R$ 6.000,00 
(local a confirmar) 
4ª Etapa Challenger (24 a 27/06/2021) – Valor R$ 6.000,00 
(local a confirmar) 

1ª Etapa Regional (22 a 25/07/2021) – Valor R$ 6.000,00 
(local a confirmar) 
2ª Etapa Regional (26 a 29/08/2021) – Valor R$ 6.000,00 
(local a confirmar) 

1ª Etapa Open 2020/2021 – (22 a 26/09/2021) – Valor R$ 7.600,00 
(local a confirmar) 
2ª Etapa Open 2020/2021 – (13 a 17/10//2021) – Valor R$ 7.600,00 
(local a confirmar) 
3ª Etapa Open 2020/2021 – (03 a 07/11/2021) – Valor R$ 7.600,00 
(local a confirmar) 
4ª Etapa Open 2020/2021 – (24 a 28/11/2021) – Valor R$ 7.600,00 (local a confirmar) 
5ª Etapa Open 2020/2021 – (08 a 12/12/2021) – Valor R$ 7.600,00 
(local a confirmar)
Valor total da proposta: R$ 107.400,00. 

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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 020085

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2021

LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL - Av. 
Ministro Salgado Filho, 7000 - Barra N

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UTI MÓVEL (EVENTO - INTERNO)

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UTI MÓVEL

COPA BRASIL 2021

Quantidade: 01 (uma)

Ambulância completa (tipo UTI móvel) equipada de acordo com as normas da vigilância sanitária,  
contendo maca retrátil, cinto de segurança, cilindro de oxigênio com válvulas, bomba de infusão,  
monitor cardíaco, respirador, material para entubação (adulto e infantil), desfibrilador  
(cardioversor), umidificador, nebulizador, oximetro, prancha longa, colar cervical, talas de  
imobilização, cadeira de rodas, laringoscópio.   
      • Maleta de medicamentos uso oral e injetável  
      • Kits para imobilização provisória  
      • Kits Queimadura 
      • Kit parto 

      • Equipe: 01 (um) médico, 01 (um) enfermeiro padrão, 01 (um) motorista. Todos os  
profissionais citados deverão se apresentar com as devidas documentações comprobatórias  
referentes à atividade profissional a qual estão sendo contratados

       • Firmar convênios com clínicas e hospitais, visando o atendimento de emergência dos atletas  
e demais envolvidos no evento. Caso haja alteração na programação dos jogos, será necessário a  
permanência da ambulância até o término do ultimo jogo do dia vigente.

- Alimentação: A alimentação deverá ser fornecida pela própria empresa contratada

DATA DE ENTREGA: 05/02/2021
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- Uniforme: O uniforme deverá ser fornecido pela própria empresa contratada
- Público estimado no local: SEM PÚBLICO  

Obs.: Não poderá ocorrer ausência ou atraso nos serviços e equipamentos descritos acima, uma  
vez que o evento somente terá início com a presença de todos os itens.

FEMININO

       • DATAS/HORARIOS:
       • 05/02/21 - 17h às 00:30h
       • 06/02/21 - 19:30h às 00:30h

MASCULINO

      • DATAS/HORARIOS:
       • 11/02/21 - 17h às 00:30h
       • 12/02/21 -  19:30h às 00:30h

A empresa deverá comparecer nos horários marcados acima ,sem haver atrasos.

       • Local: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL - Av. Ministro Salgado Filho, 7000 -  
Barra Nova – Saquarema – RJ - Brasil - Cep: 28990-212

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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 020087

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2021

LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL (CDV) - 
Avenida Ministro Salgado Filho, nº 7

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

TELÃO LED

Contratação de Painel de LED

Contratação de 1 painel de LED, para sistema de desafio, informações dos jogos, segurança e etc.  
com 6m² de painel de LED INDOR (3 metros lineares por 2 de altura) , com resolução máxima de  
P4 e mínima de P8, estrutura de suporte (Q30, talhas, fitas de sustentação, etc.) equipamentos de  
backup e técnicos de plantão durante todo o período do evento:

- processadora de vídeo (Hd – Sdi), 1 notebook
- Ajuste técnico de material
- Sistema de energia com man power e cabeamento
- Backup (placas e sistema)
- Laptop backup
- Processadora backup
- Equipe de apoio para reparos emergenciais durante as partidas

A empresa  deverá fornecer  com ART.

Montagem/Teste:  04/02/21

FEMININO

       • DATAS/HORARIOS:
       • 05/02/21 - 18h às 00:30h
       • 06/02/21 - 20:30h às 00:30h

DATA DE ENTREGA: 05/02/2021
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MASCULINO

      • DATAS/HORARIOS:
       • 11/02/21 - 18h às 00h
       • 12/02/21 -  20:30h às 00:30h

A empresa deverá comparecer nos horários marcados acima ,sem haver atrasos.

Local do Evento : CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL (CDV) - Avenida Ministro Salgado  
Filho, nº 7.000, Barra Nova, Saquarema/RJ, CEP: 28.990-212

Obs:. Os horarios podem variar dependendo da necessidade do evento. Alimentação e transporte  
dos operdores é por conta da contratada.

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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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 020088

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2021

LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL (CDV) - 
Avenida Ministro Salgado Filho, nº 7

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

LOCACAO DE ESTRUTURAS

01 (um) praticável/estrutura de 4,0 (altura) x 4,0 (largura) x 2,0 mts (profundidade) com guarda-
corpo, escada, devidamente estaiado e estabilizado para posicionamento de duas câmeras com  
operação. É fundamental que o mesmo seja estável, evitando assim trepidação que possa  
prejudicar a imagem da transmissão.

Data instalação: 03/02/21

Data evento:  05 a 12/02/21

A desmontagem deverá ocorrer após o evento com previsão de término às 01h.

Local do Evento : CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL (CDV) - Avenida Ministro Salgado  
Filho, nº 7.000, Barra Nova, Saquarema/RJ, CEP: 28.990-212

DATA DE ENTREGA: 03/02/2021
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

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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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 020089

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2021

LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL (CDV) - 
Avenida Ministro Salgado Filho, nº 7

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SONORIZACAO

SONORIZAÇÃO

Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização, sem equipamentos de palco,  
conforme especificações abaixo:  

- Montagem, desmontagem e operação técnica;
- Mesa de Som 16 canais soundcraft ,  
- 2 Microfones sem fio ,  
- 2 Microfones com fio para utilização na campainha da mesa de controle da arbitragem,
- 4 caixas de 3 vias 300 wats RMS cada uma ,  
- 2 caixas de Sub grave 800 wats RMS 

Periféricos compatíveis com o equipamento e toda a fiação necessária + cabeamento para cerca de  
40 m;
Cabos e conectores para a instalação do sistema considerando passagem de cabos para as quadras  
externas;

 - INSTALAÇÃO E TESTE - 04/02/21 - 08h às 16h

- JOGOS:

FEMININO

       • DATAS/HORARIOS:
       • 05/02/21 - 18h às 00:30h

DATA DE ENTREGA: 04/02/2021
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

       • 06/02/21 - 20:30h às 00:30h

MASCULINO

      • DATAS/HORARIOS:
       • 11/02/21 - 18h às 00:30h
       • 12/02/21 -  20:30h às 00:30h

A empresa deverá comparecer nos horários marcados acima ,sem haver atrasos.  

Retirada no dia  após o evento.

- 01 Técnico de som;
Alimentação dos técnicos é por conta da contratada.

Considerar que a empresa deve disponibilizar técnico no local durante todo o evento.  

Local do Evento : CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL (CDV) - Avenida Ministro Salgado  
Filho, nº 7.000, Barra Nova, Saquarema/RJ, CEP: 28.990-212

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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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 020092

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2021

LOCAL DE ENTREGA: Maringá/PR

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

TRANSPORTE TERRESTRE/MATERIAIS-EQUIPAMENTOS (EVENTOS)

Contratação de Transporte Terrestre de Material

Saída: CBV Barra - Salvador Allende 6555 - Pavilhão 1 - Riocentro - Barra da Tijuca/RJ - dia 05/02

Chegada: Previsão - Av. Morangueira 2364 - JD  ALvorada - Maringá/PR - CEP:87,035,060 até dia  
15/02

Contato: Adilson Esquivel Rodrigues CPF: 543.474.671-68 - (42) 99997-7015

Material - 1 volume 35cm x 50cm x 10cm (4kg)

Valor do material: R$1.320,00

DATA DE ENTREGA: 29/01/2021
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

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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