
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 003006

DATA DE ENTREGA: 16/05/2016

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Salvador Allende  
6555

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

TRADUÇÃO

etapas 2016 do Grand Prix e da Liga Mundial de voleibol, competições organizadas pela Federação  
Internacional de Voleibol a serem disputadas no Rio de Janeiro, na Arena 1, no Parque Olímpico da  
Barra.  

O serviço será prestado nas entrevistas coletivas à imprensa das quais técnicos e jogadores das  
equipes participarão após cada partida, a saber:  

Grand Prix

09/06/2016
Brasil x Itália, às 14h10
Japão x Sérvia, às 17h15

10/06/2016
Brasil x Japão, às 14h10
Itália x Sérvia, às 17h15

12/06/2016
Brasil x Sérvia, às 10h05
Itália x Japão, às 12h30

Liga Mundial 

16/06/2016
Brasil x Irã, às 14h10
Argentina x Estados Unidos, às 17h15
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17/06/2016
Brasil x Argentina, às 14h10
Estados Unidos x Irã, às 17h15

18/06/2016
Irã x Argentina, 20h30
Brasil x Estados Unidos, 23h10

Os horários dos jogos são suscetíveis a mudanças, de acordo com determinação da Federação  
Internacional de Voleibol, embora não haja expectativa de alterações.  

Os intérpretes deverão obrigatoriamente ter domínio de português e inglês, e é desejável que  
tenham domínio dos idiomas dos demais países participantes. Solicita-se que, na proposta, estejam  
indicados os idiomas de domínio dos profissionais alocados.  

Todo o equipamento utilizado (cabines de tradução, transmissores, fones etc.) são de  
responsabilidade do fornecedor contratado. Expectativa de público por sessão: 40 pax.  

Correrão por conta da empresa contratada todas as despesas, incluídas as diretamente  
relacionadas à atividade contratada bem como transporte, alimentação e outras.  

As propostas devem ser apresentadas contemplando três possibilidades:  
1. Grand Prix apenas
2. Liga Mundial apenas
3. Grand Prix e Liga Mundial

A seu critério, a CBV pode contratar apenas para o Grand Prix, apenas para a Liga Mundial ou  
conjuntamente para o Grand Prix e a Liga Mundial.  
Na proposta deve constar o preço proposto para cada uma das três possibilidades acima, assim  
como o domínio de idiomas dos profissionais a serem alocados e o equipamento a ser utilizado.  

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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