
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 005006

DATA DE ENTREGA: 10/11/2016

LOCAL DE ENTREGA: CBV - RIOCENTRO

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVICOS DE INFORMATICA

Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de gerenciamento remoto de  
veiculação de Mídia Indoor/TV Corporativa, também denominado Digital Signage, que permite a  
criação e manutenção de TV Corporativa ou Mural Digital.

A solução de ve atender no mínimo a 6 (seis) pontos e no máximo a 10 (dez) pontos de TVs  
localizados no escritório do Riocentro e no Centro de Desenvovimento do Voleibol (CDV) em  
Saquarema.

A solução deve acessível diretamente pela WEB, pela internet, com uso de usuário e senha.

A solução deve permitir as seguintes características:

- definição de playlist feito através da definição de blocos programação com horários, datas e dias  
da semana pré-definidos, com ou sem recorrência semanal.
- plataforma desenvolvida no sistema Android ou Windows
- publicador interno de FEEDS e RSS
- possibilidade de apresentação de conteúdos prontos para uso
- possibilidade da criação de campanhas auto gerenciáveis que facilitam a operação
- possibilidade de monitoramento de todos os aparelhos conectados à solução
- possibilidade de criar vários usuários dentro da mesma conta, cada um com permissões de acesso  
e escrita específicos para determinadas áreas do software
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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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