
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 002597

DATA DE ENTREGA: 08/04/2016

LOCAL DE ENTREGA: Ginásio Max Rosenmann 
- São José dos Pinhais

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

TICKETEIRAS (INGRESSOS EVENTOS)

EVENTO:
Amistoso Seleção Adulta Feminina - 27 e 29 de maio (2 jogos) – Local do evento:  Ginásio  Max 
Rosenmann , São José dos Pinhas / PR – Capacidade 3.800

A empresa contratada deverá fornecer:

- Sistema de venda de ingressos online.  

- 4 pontos de venda físicos na cidade do evento mais 1 ponto de venda on-line através do site da  
própria empresa contratada. 
Há disponibilidade de 1 ponto de venda físico ser no ginásio. Nos pontos de venda físicos  
disponibilizados pela contratada, o mobiliário, roteador, link de internet, computadores,  
impressores e demais itens para o bom funcionamento da venda de ingressos deverão ser  
fornecidos pela contratada. 
No ponto de venda bilheteria do ginásio a CBV será responsável somente por fornecer elétrica e  
mobiliário.

- Necessitaremos de 2 dias de Pré-venda exclusiva para clientes que comprarem com Cartão de  
Crédito ouro card e Cartão de Crédito ouro card ELO. A pré venda deverá durar do dia 30/04/16 a  
01/05/16.

- Venda, impressão e entrega de ingressos para o público em geral- A vendas de ingresso deverão  
ser iniciadas online e nos pdvs de 02/05/16 à 29/05/16.  Contratada informar o horário de  
funcionamento dos pdvs.

- Impressão e entrega de ingressos denominados CORTESIA. Quantidade estimada de 10% de  
todos os setores a venda + 50% da tribuna serão destinados ao Banco do Brasil. O restante dos  

Página 1 de 3CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

patrocinadores totaliza estimados 200 ingressos. Teremos mais cortesias a serem definidas.
Locais de entrega – RIO DE JANEIRO e SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Data estimada para entrega das cortesias: 28/04/16

- Layout dos ingressos deverá ser montado juntamente com a CBV e enviado previamente para  
aprovação. Iniciando as vendas no dia 02/05/16, necessitamos de todas as artes até o dia  
20/04/16. 

- O fornecedor deverá informar até qual data precisa de todas as informações para poder iniciar as  
vendas na data solicitada por nós.

- Equipe para atuar nos pontos de venda físicos. – Após definição dos pdvs, a contratada deverá  
nos informar a quantidade de pessoas utilizadas em cada um dos pfdvs. A CBV não será  
responsável pelos uniformes, transporte ou alimentação do staff do fornecedor.  

 - Staff para efetuar o controle de acesso de público e picote dos ingressos, equipe de bilheteria e  
coordenadores (08 pessoas para a equipe de picote, 9 para a equipe de bilheteria e 2  
coordenadores - um para cada time) . Todos deverão estar uniformizados.–  A CBV não será 
responsável pelos uniformes, transporte ou alimentação do staff do fornecedor.  

- Capacidade de público do Ginásio  - 3.800 pessoas
- Capacidade de público por setor - Tribuna de Honra 180 pessoas / arquibancada 3620
- Qual a estimativa de custo dos ingressos?  
Amistoso Seleção Adulta Feminina
21 e 23 de Maio – Arquibancada R$ 50,00 (valor inteiro) *** O valor será confirmado antes do  
início da emissão dos tickets ***

- Durante a pré venda e também durante todo o período de venda os clientes que efetuarem o  
pagamento dos ingressos com Cartão de Crédito ouro card terão direito a 50% de desconto e  
clientes que comprarem com Cartão de Crédito ouro card ELO terão direito a 60% de desconto.

Os descontos não pode ser utilizado em conjunto com outros descontos. Descontos não  
cumulativos

- Borderô de vendas e reports de entrada de público
- Link para CBV acompanhar venda de ingressos em tempo real.
- Divulgar o evento no site da empresa
- Empresa deverá fornecer descritivo detalhado das informações necessárias, arte e prazos que a  
CBV deve atender. 
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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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