
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021794

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2021

LOCAL DE ENTREGA: Av. Salvador Allende  
6.555/ Pavilhão 1, entrada portão B,Riocentro,  
CEP: 22783-1

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

TRADUÇÃO

Cotação para tradução juramentada da proposta para o projeto da compra dos desafios para a  
Superliga 2021/2022

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).

DATA DE ENTREGA: 30/07/2021
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021876

DATA DE EMISSÃO: 15/07/2021

LOCAL DE ENTREGA:  A CBV irá enviar e  
recolher o mascote na empresa escolhida.  

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

REFORMA MASCOTE 

Reforma do mascote "Siribol" estruturado em espuma e revestido em tecido lycra.

O mascote apresenta defeitos nos seguntes itens:

- Patas aparecendo o metal de sustentação
- Sapatos estão com as espumas gastas
- Cinto que prende o mascote ao usuário rasgou e soltou a trava
- A boca está rasgando
-Há um furo na camisa amarela no lado esquerdo inferior
- Necessita de lavagem

 A data limite para receber o mascote reformado é 05/09/2021.

DATA DE ENTREGA: 30/08/2021
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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: 021896

DATA DE EMISSÃO: 16/07/2021

LOCAL DE ENTREGA: CDVAvenida Ministro  
Salgado Filho, 7000Barra NovaSaquarema/RJ

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVICO DE IMPORTACAO

Processo de importação dos sistemas de desafio:  
O material será comprado pela CBV na europa e será enviado até o Brasil pela empresa contratada.  
Espera-se do despachante aduaneiro o desembaraço aduaneiro, registro do equipamento e todos os  
trâmites relacionados a esta operação, incluindo a entrega na sede da CBV de 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).

DATA DE ENTREGA: 20/08/2021
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021897

DATA DE EMISSÃO: 16/07/2021

LOCAL DE ENTREGA: Av. Salvador Allende  
6.555/ Pavilhão 1, entrada portão B, Riocentro,  
CEP: 22783-

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

TRADUÇÃO

Tradução juramentada das propostas para o projeto da compra dos desafios para a Superliga  
2021/2022

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).

DATA DE ENTREGA: 20/08/2021
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021899

DATA DE EMISSÃO: 16/07/2021

LOCAL DE ENTREGA: SISTEMA ONLINE

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SISTEMA DE CONSULTA DE DADOS 

SERVIÇO DE CONSULTA DE DADOS DE CPF/CNPJ. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS:
CONSULTA AO CADASTRO DE EMPRESAS
CONSULTA DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS
CONSULTA DE DADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (SITUAÇÃO)
CONSULTA DE CPFS, SÓCIOS E NOMES VINCULADOS AS EMPRESAS
CONSULTA DE EMPRESAS LIGADAS ENTRE SI
CONSULTA DE ENDEREÇOS RELACIONADOS
CONSULTA DE PARENTES RELACIONADOS
CONSULTA CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS

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).

DATA DE ENTREGA: 31/08/2021
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021997

DATA DE EMISSÃO: 23/07/2021

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:

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

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES

Colocação de Drywall nas seguintes especificações já com material e mão de obra inclusos.

Serviço:
Paredes em gesso acartonado (Drywall) e porta.

Especificações:
l
- Paredes em Drywall com placas RU, medindo 2.45m X 2.35m E 2.45m X 2.35m .
- Porta de madeira semi-maçica, medindo 0.90m X 2.10m

Material necessário:

-Placas de gesso acartonado tipo RU (resistentes a umidade), medindo 1.200 X 1.800 X 12mm.
- Perfis em aço galvanizado de 70mm, composto de guias e montantes.  
- Parafusos, fitas e massas

DATA DE ENTREGA: 09/08/2021
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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: 022034

DATA DE EMISSÃO: 28/07/2021

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 21/22, 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 ou pelo celular 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.

DATA DE ENTREGA: 13/09/2021
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

c) No caso de jogos da REDE GLOBO,a CBV pode solicitar que a montagem seja algumas  
horas antecipada ou até mesmo no dia anterior.

d) Em caso de quaisquer adversidades comunicar o responsável da CBV pela contratação  
ou a  pessoa na escala das partidas 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. A CBV irá liberar com as equipes o acesso aos ginásios.

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 feito 30 dias úteis após o envio da nota (email:  
marketing@volei.org.br)

0)             O fornecedor receberá o material destinado as equipes do seu estado e é responsável  
pela distribuição.

Indicar preço unitário para montagem de quadra nas cidades abaixo:
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Estado de São Paulo
Cidades com clubes:
São José dos Campos
Taubaté
São Paulo
Campinas
Guarulhos
Barueri
Bauru
Osasco
Valinhos

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

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 21/22, 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 ou pelo celular 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,a CBV pode solicitar que a montagem seja algumas  
horas antecipada ou até mesmo no dia anterior.

d) Em caso de quaisquer adversidades comunicar o responsável da CBV pela contratação  
ou a  pessoa na escala das partidas com prioridade e urgência.
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

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. A CBV irá liberar com as equipes o acesso aos ginásios.

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 feito 30 dias úteis após o envio da nota (email:  
marketing@volei.org.br)

0)             O fornecedor receberá o material destinado as equipes do seu estado e é responsável  
pela distribuição.

Indicar preço unitário para montagem de quadra nas cidades abaixo:

Estado do Rio de Janeiro
Cidade:
Rio de Janeiro

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

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 21/22, 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 ou pelo celular 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,a CBV pode solicitar que a montagem seja algumas  
horas antecipada ou até mesmo no dia anterior.

d) Em caso de quaisquer adversidades comunicar o responsável da CBV pela contratação  
ou a  pessoa na escala das partidas 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. A CBV irá liberar com as equipes o acesso aos ginásios.

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.
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                 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 feito 30 dias úteis após o envio da nota (email:  
marketing@volei.org.br)

0)             O fornecedor receberá o material destinado as equipes do seu estado e é responsável  
pela distribuição.

Indicar preço unitário para montagem de quadra nas cidades abaixo:

Indicar preço unitário para montagem de quadra nas cidades abaixo:

Estado de Minas Gerais
Cidades com clubes:
Belo Horizonte
Montes Claros
Contagem
Uberlândia

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

MONTAGEM QUADRA COBERTA

DESCRIÇÃO – COTAÇÃO MONTAGEM DE QUADRA SUPERLIGA

Prestação dos serviços de montagem e desmontagem das quadras dos jogos do Campeonato de  
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Voleibol denominado Superliga 21/22, 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 ou pelo celular 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,a CBV pode solicitar que a montagem seja algumas  
horas antecipada ou até mesmo no dia anterior.

d) Em caso de quaisquer adversidades comunicar o responsável da CBV pela contratação  
ou a  pessoa na escala das partidas 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. A CBV irá liberar com as equipes o acesso aos ginásios.

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. 
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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 feito 30 dias úteis após o envio da nota (email:  
marketing@volei.org.br)

0)             O fornecedor receberá o material destinado as equipes do seu estado e é responsável  
pela distribuição.

Indicar preço unitário para montagem de quadra nas cidades abaixo:

Indicar preço unitário para montagem de quadra nas cidades abaixo:

Estado de Santa Catarina
Cidades com clubes:
Blumenau

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

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 21/22, 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.
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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 ou pelo celular 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,a CBV pode solicitar que a montagem seja algumas  
horas antecipada ou até mesmo no dia anterior.

d) Em caso de quaisquer adversidades comunicar o responsável da CBV pela contratação  
ou a  pessoa na escala das partidas 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. A CBV irá liberar com as equipes o acesso aos ginásios.

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.

Página 17 de 22CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

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 feito 30 dias úteis após o envio da nota (email:  
marketing@volei.org.br)

0)             O fornecedor receberá o material destinado as equipes do seu estado e é responsável  
pela distribuição.

Indicar preço unitário para montagem de quadra nas cidades abaixo:

Estado do Paraná
Cidades com clubes:
Curitiba
Maringá

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

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 21/22, 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 ou pelo celular 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.
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c) No caso de jogos da REDE GLOBO,a CBV pode solicitar que a montagem seja algumas  
horas antecipada ou até mesmo no dia anterior.

d) Em caso de quaisquer adversidades comunicar o responsável da CBV pela contratação  
ou a  pessoa na escala das partidas 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. A CBV irá liberar com as equipes o acesso aos ginásios.

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 feito 30 dias úteis após o envio da nota (email:  
marketing@volei.org.br)

0)             O fornecedor receberá o material destinado as equipes do seu estado e é responsável  
pela distribuição.

Indicar preço unitário para montagem de quadra nas cidades abaixo:
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Brasília
Cidades com clubes:
Brasília
Taguatinga

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

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 21/22, 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 ou pelo celular 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,a CBV pode solicitar que a montagem seja algumas  
horas antecipada ou até mesmo no dia anterior.

d) Em caso de quaisquer adversidades comunicar o responsável da CBV pela contratação  
ou a  pessoa na escala das partidas 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. A CBV irá liberar com as equipes o acesso aos ginásios.

f) Os montadores devem se dirigir ao ginásio de jogo de calça comprida, blusa sem  
marcas e tênis.
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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 feito 30 dias úteis após o envio da nota (email:  
marketing@volei.org.br)

0)             O fornecedor receberá o material destinado as equipes do seu estado e é responsável  
pela distribuição.

Indicar preço unitário para montagem de quadra nas cidades abaixo:

Goiás
Cidade com Clube:
Anápolis
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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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