TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV
Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme
escopo descrito abaixo:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 017066

LOCAL DE ENTREGA: AV. Cabo Branco, S/N Praia de Cabo Branco - Em frente a Av. Beira
Rio e Empadin
DATA DE EMISSÃO: 01/11/2019
DATA DE ENTREGA: 11/01/2020

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

LOCAÇÃO DE ARENA

- 4° Etapa Open de Praia – João Pessoa/PB de 22 a 26/01/20: AV. Cabo Branco, S/N - Praia de
Cabo Branco - Em frente a Av. Beira Rio e Empadinha Barnabé
- 5° Etapa Open de Praia – Maceió/AL de 12 a 16/02/20: Praia de Pajuçara em frente ao Hotel
Enseada
- 6° Etapa Open de Praia – Aracaju/SE de 04 a 08/03/20: Estacionamento da passarela do
Caranguejo na Orla de Atalaia
- 7 Etapa Open de Praia – Rio de Janeiro/RJ de 01 a 05/04/20: Praia do Leme - Av. Atlântica
próximo Hotel Hilton (Prever estrutura de piso entorno de 100m² para acesso de caminhões na
areia).
Obs.: Prever início de montagem com 14 dias antes do início de cada etapa.

ARENA
1.
ÁREA DE PRODUÇÃO
01 área de produção e atletas de 450m² com galpão treliçado de 15,00mx30,00m com piso tubular
elevado a 0,30cm de altura e acabamento em easyfloor. Salas diversas com paredes em sistema
modular padronizado tipo "octanorme" com 2,20m de altura na cor branca, balcões, bancadas,
prateleiras, portas de acesso, forro, iluminação, tomadas de energia e ar condicionado (suficiente
para refrigeração nessas medidas) em todas as salas, conforme abaixo:
Restaurantes:14x6m; Arbitragem:5x5m; Produção: 5x4m e 4x3m; Atendim. Atletas: 4x2m;
Imprensa: 5x3m; Lounge: 8x5m; Deposito:5x2m; BB:4x4m; Entretenimento: 4x3m; Dep. CBV:
4x2m; Fisioterapia:4x2m; Dep. médico: 4x3m.
2.
ÁREA DOS ATLETAS (COBERTA)
Área de atletas coberta, medindo 20,97m de comprimento por 6,99m de profundidade, composta
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de arquibancada de 04 degraus de altura, com assentos de 0,78m, com cadeiras plásticas modelo
concha (148 lugares), 01 passarelas frontal de 1,55m saindo a 1,30m de altura em relação ao solo
e platô traseiro de 2,33m de largura com forração em carpete, e 02 escadas de acesso com
corrimão.
3.
ÁREA VIP (COBERTA)
Área VIP coberta, medindo 34,95m de comprimento por 9,32m de profundidade, composta de
arquibancada de 06 degraus de altura, com assentos de 1,17m, com cadeiras plásticas modelo
concha (314 lugares) saindo a 1,30m de altura em relação ao solo e platô traseiro de 2,33m de
largura com forração em carpete. 01 Rampa de acesso para cadeirantes conforme a NBR 9050
também com forração em carpete, 02 escadas de acesso com corrimão, e uma cabine de TV em
Boxtruss medindo 3,00mx2,00m.
Tenda VIP medindo 10m x 20m, com cobertura em lona branca, com 50 % de fechamento lateral,
piso modular recoberto de Madeirit saindo a 0,10m de altura em relação ao solo e acabamento
vinílico imitando madeira.
4.
ARQUIBANCADA ARENA PRINCIPAL (COBERTA)
02 arquibancadas de público medindo 35m e 24m de comprimento respectivamente, em L, com
assentos de 0,78m com cadeiras plásticas modelo concha (no mínimo 650 lugares) e 01 passarela
frontal de 1,20m, saindo a 1,30m de altura em relação ao solo; escadas laterais de acesso com
corrimão.
5.
ARQUIBANCADA QUADRAS EXTERNAS
01 Arquibancada medindo 35m de comprimento por 4,66m de profundidade, composta de 04
degraus de altura, com assentos de 0,78m, e passarelas de 1,55m saindo a 0,70m de altura em
relação ao solo, com escadas laterais de acesso com corrimão.
6.
CAIXAS DÁGUA
14 caixas d’água com Capacidade de 1000l cada
7.
CERCAS
400m de cercas baixas, com 1,2m de altura;
8.
CHUVEIRO
Torres em estrutura tubular metálica e piso praticável para apoio de 2 caixas d´água de 1000 litros
cada com 2,60m de altura em relação ao solo, sendo uma torre medindo 6,99m de comprimento
por 2,33m de largura e uma medindo 2,33m de comprimento por 2,33m de largura, e piso deck de
1,00m de largura x 1,00m de profundidade.
9.
ILUMINAÇÃO QUADRA PRINCIPAL
Serviço de iluminação quadra principal, composta por: 24 refletores HQI de 2.000 whats cada ou
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.
10.
MASTROS
Conjunto com 61 mastros de ferro de 2 polegadas x 6m de altura; e 36 abraçadeiras para tubos de
2 polegadas, usados parte preso a estrutura da arquibancada e parte para montar as redes de
perímetro
11.
MÓVEIS
Conjunto com 80 mesas com 200 cadeiras plásticas na cor branca.
12.
PORTICOS EM Q30
- Pórtico de ENTRADA medindo 9,20m x 4,90m, com área para lona de 2,00m x 4,00m nas laterais
e uma área central de 4,00m x 1,00m. Obs: Não inclui produção e instalação das lonas com 2
refletores de 400 whats;
- Pórtico para TELÃO DE LED medindo 4,60m x 7,60m;
-02 PORTICOS para PLACARES DA QUADRA PRINCIPAL medindo 2,30m x 3,00m cada;
CBV - Confederação Brasileira de Volei

Página 2 de 25

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

-02 backdrop para FIXAÇÃO DE BUNNER medindo 6,60m x 3,00m cada com 2 refletores de 400
whats cada. Obs: Não inclui produção e instalação das lonas;
13.
SERVIÇOS ELÉTRICOS
- Serviços de mão de obra de eletricista para instalações elétricas do recinto em geral, Distribuição
elétrica com cabeamento nas mesas centrais das 5 quadras externas e no fundo das quadras para
instalação de computadores e câmeras, além de 20 pontos espalhados pela arena;
- 4 Refletores de 2000 whats em uma quadra externa para iluminação da quadra de aquecimento;
- 6 Refletores de 2000 whats ao redor da parte externa da arquibancada, para iluminação de
acesso e fluxo de público;
- 8 refletores de 40 whats em pontos estratégicos para fluxo e acesso do público, tenda VIP e área
de atletas;
14.
TENDA ARANHA
03 Tendas modelo Aranha, medindo 6,00m x 6,00m com lona na cor amarela. Acompanha 1 Mastro
central telescópico c/ guincho, 6 mastros laterais de 3,00m, 6 estacas e 6 cintas de 6,00 m.
15.
TENDAS
06 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. Tendas para buffet, boleiro, deposito, segurança, limpeza.
Sendo 04 tendas com piso saindo a 0,15 cm de altura em relação ao solo, e fechamento com
paredes em sistema modular padronizado tipo "octanorme" com 2,20m de altura na cor branca 4m
x 4m cada tenda.
01 tenda para bar medindo 10,00m x 10,00m com pé direito de 3,50m de altura em relação ao solo
com cobertura em sistema piramidal, com um piso deck medindo 9,00mx9,00m e um balcão em ‘U’
de 4,00mx2,00m.
16.
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.
17.
ESTRUTURA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGEM E TRANSMISSÃO
01 Torre de Plataforma para TV, acoplada na área vip, medindo 3,00m x 2,00m, em box truss com
piso praticável e guarda corpo por toda sua extremidade para instalação de câmera de transmissão
de imagem.
18.
PRATICÁVEL DE FILMAGEM
02 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.
19.
SALA TÉCNICA/ IMAGEM/ SOM
01 platô coberto, atrás da arquibancada de atletas, medindo 11,65m de comprimento por 4,66m de
largura, saindo a aprox. 3,00m de altura em relação ao solo, com 03 salas em octanorme medindo
9,00 x 4,00 sendo 02 salas 4,00x3,00m, 01 sala 4,00x2,00m e 01 sala 4,00x1,00m. Todas as salas
com tomadas de energia, ar condicionado e paredes ½ Ts e ½ Vidro. Fechamento do teto com lona
em toda a extensão da estrutura para proteção contra chuvas e ventos
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Atenção :
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."
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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A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV
Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme
escopo descrito abaixo:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 017101

LOCAL DE ENTREGA: AV. Cabo Branco, S/N Praia de Cabo Branco - Em frente a Av. Beira
Rio e Empadinh
DATA DE EMISSÃO: 04/11/2019
DATA DE ENTREGA: 18/01/2020

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

LYCRA (ARQUIBANCADA)

Locação lycra azul para envelopamento de 03 tuneis de acesso a arquibancada ( 2,10 x 5,15 m),
saia ao redor de toda parte interna da arena, chuveiro dos atletas ( 4,20 L x 3,60 A x 1,90 P),
arquibancada externa ( 20,0 x 2,0 x 2,33), passarela de acesso a cadeirantes (1,00 x 15 m ), nas
duas laterais, acabamento de sacaria, quando necessário (110m lineares), rebaixamento de teto da
area vip ( 35 m x 7 m, na cor branca, envelopamento de torre para transmissão (8m x 3m altura).
Metragem 3500M².
Entrega: Uma semana antes do início de cada evento.
4ª
5ª
6ª
7ª

Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

João Pessoa (PB) – 21 a 26 de Janeir de 2020.
Maceió (AL) – 11 a 16 de Fevereiro.
Aracaju (SE) – 04 a 08 de Março.
Rio de Janeiro (SP) – 30/04 a 03/05/2020

AV.Cabo Branco, S/N - Praia de Cabo Branco - Em frente a Av. Beira Rio e Empadinha Barnabé.
João Pessoa/PB
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Atenção :
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."
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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A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV
Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme
escopo descrito abaixo:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 017103

LOCAL DE ENTREGA: CDV - SAQUAREMA
DATA DE EMISSÃO: 04/11/2019
DATA DE ENTREGA: 19/11/2019

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

LOCACAO DE MAQUINA DE CARTAO DE CREDITO

MAQUINAS DE PAGAMENTO (DÉBITO E CRÉDITO)
Favor orçar a locação de 3 máquinas de pagamento (débito e crédito) para serem utilizadas na loja
do Master em Saquarema.
Período de utilização 15 à 23/11/2019.
A devolução será na semana seguinte ao término da competição.

Atenção :
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."
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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A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV
Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme
escopo descrito abaixo:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 017105

LOCAL DE ENTREGA: AV. Cabo Branco, S/N Praia de Cabo Branco - Em frente a Av. Beira
Rio e Empadin
DATA DE EMISSÃO: 04/11/2019
DATA DE ENTREGA: 22/01/2020

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

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO OPEN DE PRAIA:
- 4° Etapa Open de Praia – João Pessoa/PB de 22 a 26/01/20: AV. Cabo Branco, S/N - Praia de
Cabo Branco - Em frente a Av. Beira Rio e Empadinha Barnabé
- 5° Etapa Open de Praia – Maceió/AL de 12 a 16/02/20: Praia de Pajuçara em frente ao Hotel
Enseada
- 6° Etapa Open de Praia – Aracaju/SE de 04 a 08/03/20: Estacionamento da passarela do
Caranguejo na Orla de Atalaia

Alimentação da Produção, pessoal de trabalho, atletas e área vip
1) BUFFET QUENTE (para almoço na quarta-feira a sábado, servido das 11:30 às 16:00 para todos
os atletas e produção presentes no evento):
-

Arroz
Feijão
Farofa
01 tipos de carne vermelha (Bife Grelhado, bife Acebolado, carne de panela)
01 tipos de carne Branca (frango)
01 tipo de Macarrão com 01 tipo de molho (bolonhesa/ sugo)
Batata/ mandioca (Sote, dourada na manteiga ou purê de batatas)
Saladas diversas
Água
Refrigerantes (Normal e Light)
01suco
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- Sobremesas (um chocolate/ soce de leite/ banananinha)

Quantidade:
Quarta - 48 pessoas
Quinta - 130 pessoas
Sexta - 190 pessoas
Sábado - 140 pessoas
2) FRUTAS DOS ATLETAS:
Bananas, maçã, tangerina, melancia...
Quarta - 48 pessoas de 08h00 às 14h00
Quinta - 130 pessoas de 07h00 às 17h00
Sexta - 130 pessoas de 07h00 às 18h00
Sábado - 80 pessoas de 9h00 às 21h00
Domingo - 20 pessoas de 8h00 às 13h00
OBS: As frutas deverão ser cortadas e servidas em bandejas.
3) FRUTAS ARBITRAGEM
Quinta - 30 pessoas de 07h00 às 17h00
Sexta - 30 pessoas de 07h00 às 18h00
Sábado - 30 pessoas de 9h00 às 21h00
4) AREA VIP:
- Mini sanduiches de peito de peru, queijo branco com ervas, Mini sanduiche de salame, queijo
alface e tomate.
- Mini sanduiche de frango e ricota.
- Sanduiches naturais industrializados.
- Wrap peito de peru com mozzarella
- Wrap vegetariano com folhas e frutas.
- Torta salgada.(Vegetariana)
- Brownie de chocolate.
- Wrap Romeu e Julieta.
- Salada de frutas acondicionada em embalagens plásticas transparentes, com tampas e locais
apropriados
- Sucos de frutas de sabores variados servidos em locais apropriados e que o cliente consiga se
servir sozinho
- Água de coco industrializada, servidas em caixinha ou garrafinha
- Água mineral
- Refrigerantes comum, light
Sexta feira - 100 pessoas de 08h00 às 18h00 (APENAS ÁGUA E SUCO)
Sábado - 300 pessoas de 08:30 às 17h
Sábado Noturno - 300 pessoas de 18h às 22h
Domingo - 300 pessoas de 08:30 às 13h
5) KIT LANCHE
Sanduiche de presunto e queijo, fruta e suco
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- Lanche Box para escolinha - 150 Kits (Entrega na quinta-feira, a ser confirmado a data de
entrega, sendo metade pela manhã e metade pela tarde)
6) PREMIAÇÃO DO EVENTO:
- 04 espumantes com rolha plástica (Não pode ser cidra)
- 06 arranjos de flores"
Todos os itens acima devem ser servidos em quantidade que não falte e apresentemos mesas
fartas.

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

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO OPEN DE PRAIA:
- 7 Etapa Open de Praia – Rio de Janeiro/RJ de 01 a 05/04/20: Praia do Leme - Av. Atlântica
próximo Hotel Hilton

Alimentação da área vip, atletas, escolinha e premiação

1) FRUTAS DOS ATLETAS:
Bananas, maçã, tangerina, melancia...
Quarta - 48 pessoas de 08h00 às 14h00
Quinta - 130 pessoas de 07h00 às 17h00
Sexta - 130 pessoas de 07h00 às 18h00
Sábado - 80 pessoas de 9h00 às 21h00
Domingo - 20 pessoas de 8h00 às 13h00
OBS: As frutas deverão ser cortadas e servidas em bandejas.
2) FRUTAS ARBITRAGEM
Quinta - 30 pessoas de 07h00 às 17h00
Sexta - 30 pessoas de 07h00 às 18h00
Sábado - 30 pessoas de 9h00 às 21h00
3) AREA VIP:
- Mini sanduiches de peito de peru, queijo branco com ervas, Mini sanduiche de salame, queijo
alface e tomate.
- Mini sanduiche de frango e ricota.
- Sanduiches naturais industrializados.
- Wrap peito de peru com mozzarella
- Wrap vegetariano com folhas e frutas.
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- Torta salgada.(Vegetariana)
- Brownie de chocolate.
- Wrap Romeu e Julieta.
- Salada de frutas acondicionada em embalagens plásticas transparentes, com tampas e locais
apropriados
- Sucos de frutas de sabores variados servidos em locais apropriados e que o cliente consiga se
servir sozinho
- Água de coco industrializada, servidas em caixinha ou garrafinha
- Água mineral
- Refrigerantes comum, light
Sexta feira - 100 pessoas de 08h00 às 18h00 (APENAS ÁGUA E SUCO)
Sábado - 300 pessoas de 08:30 às 17h
Sábado Noturno - 300 pessoas de 18h às 22h
Domingo - 300 pessoas de 08:30 às 13h
4) KIT LANCHE
Sanduiche de presunto e queijo, fruta e suco
- Lanche Box para escolinha - 150 Kits (Entrega na quinta-feira, a ser confirmado a data de
entrega, sendo metade pela manhã e metade pela tarde)
5) PREMIAÇÃO DO EVENTO:
- 04 espumantes com rolha plástica (Não pode ser cidra)
- 06 arranjos de flores"
Todos os itens acima devem ser servidos em quantidade que não falte e apresentemos mesas
fartas.

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

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO OPEN DE PRAIA:
- Superpraia – Itapema/SC de 01 a 03/05/20: Arena de Vôlei de Praia - Meia Praia, entre a Rua 307
e 313
Alimentação da Produção, pessoal de trabalho, atletas e área vip
1) BUFFET QUENTE (para almoço na quarta-feira a sábado, servido das 11:30 às 16:00 para todos
os atletas e produção presentes no evento):
- Arroz
- Feijão
- Farofa
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-

01 tipos de carne vermelha (Bife Grelhado, bife Acebolado, carne de panela)
01 tipos de carne Branca (frango)
01 tipo de Macarrão com 01 tipo de molho (bolonhesa/ sugo)
Batata/ mandioca (Sote, dourada na manteiga ou purê de batatas)
Saladas diversas
Água
Refrigerantes (Normal e Light)
01suco
Sobremesas (um chocolate/ soce de leite/ banananinha)

Quantidade:
Sexta - 190 pessoas
Sábado - 140 pessoas
2) FRUTAS DOS ATLETAS:
Bananas, maçã, tangerina, melancia...
Sexta - 130 pessoas de 07h00 às 18h00
Sábado - 80 pessoas de 9h00 às 21h00
Domingo - 20 pessoas de 8h00 às 13h00
OBS: As frutas deverão ser cortadas e servidas em bandejas.
3) FRUTAS ARBITRAGEM
Sexta - 30 pessoas de 07h00 às 18h00
Sábado - 30 pessoas de 9h00 às 21h00
4) AREA VIP:
- Mini sanduiches de peito de peru, queijo branco com ervas, Mini sanduiche de salame, queijo
alface e tomate.
- Mini sanduiche de frango e ricota.
- Sanduiches naturais industrializados.
- Wrap peito de peru com mozzarella
- Wrap vegetariano com folhas e frutas.
- Torta salgada.(Vegetariana)
- Brownie de chocolate.
- Wrap Romeu e Julieta.
- Salada de frutas acondicionada em embalagens plásticas transparentes, com tampas e locais
apropriados
- Sucos de frutas de sabores variados servidos em locais apropriados e que o cliente consiga se
servir sozinho
- Água de coco industrializada, servidas em caixinha ou garrafinha
- Água mineral
- Refrigerantes comum, light
Sexta feira - 100 pessoas de 08h00 às 18h00 (APENAS ÁGUA E SUCO)
Sábado - 300 pessoas de 08:30 às 17h
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Sábado Noturno - 300 pessoas de 18h às 22h
Domingo - 300 pessoas de 08:30 às 13h
5) KIT LANCHE
Sanduiche de presunto e queijo, fruta e suco
- Lanche Box para escolinha - 150 Kits (Entrega na quinta-feira, a ser confirmado a data de
entrega, sendo metade pela manhã e metade pela tarde)
6) PREMIAÇÃO DO EVENTO:
- 04 espumantes com rolha plástica (Não pode ser cidra)
- 06 arranjos de flores"
Todos os itens acima devem ser servidos em quantidade que não falte e apresentemos mesas
fartas.

Atenção :
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."
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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A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV
Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme
escopo descrito abaixo:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 017104

LOCAL DE ENTREGA: Data de entrega:
17/01/20Local de Entrega: CBV Barra - Av.
Salvador Allende 6.55
DATA DE EMISSÃO: 04/11/2019
DATA DE ENTREGA: 17/01/2020

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

SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO

CONFECÇÃO CREDENCIAL OPEN 2019/2020
4ª
5ª
6ª
7ª

João Pessoa (PB) – 22 a 26 de Janeiro.
Maceió (AL) – 12 a 16 de Fevereiro.
Aracaju (SE)) – 04 a 08 de Março.
Rio de Janeiro - (RJ) – 01 a 05 de Abril.

Data de entrega: 17/01/20
Local de Entrega: CBV Barra - Av. Salvador Allende 6.555/ Pavilhão 1, entrada portão B, Riocentro,
CEP: 22783-127, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Confecção de credenciais para as proximas 4 etapas do circuito Brasileiro de volei de Praia.
Medidas:
0,09 x 0,13m PVC 0,6mm com cordinha aplicada interiça

Total de credenciais: 345 (por etapa) - Total de 1.380
Atleta - 100
Comissão Técnica - 50
Técnico- 35
Tv Oficial - 25
CBV - Confederação Brasileira de Volei
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Imprensa - 30
Staff - 50
Comite Organizador - 20
Banco do Brasil - 10
Transito Livre - 15
Equipe Médica - 5
Massoterapeuta - 2
Presidente - 2
Vice - Presidente - 1
O lay out sera enviado por e-mail.
Atenção :
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."
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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A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV
Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme
escopo descrito abaixo:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 017106

LOCAL DE ENTREGA: Data de entrega:
17/01/20Local de Entrega: CBV Barra - Av.
Salvador Allende 6.55
DATA DE EMISSÃO: 04/11/2019
DATA DE ENTREGA: 17/01/2020

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

SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO

CONFECÇÃO CREDENCIAL OPEN 2019/2020 - Superpraia
8ª Rio de Janeiro - (RJ) – 29/04 a 03/05/2020
Data de entrega: 17/01/20
Local de Entrega: CBV Barra - Av. Salvador Allende 6.555/ Pavilhão 1, entrada portão B, Riocentro,
CEP: 22783-127, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Confecção de credenciais para as proxima etapa do circuito Brasileiro de volei de Praia, Superpraia
Medidas:
0,09 x 0,13m PVC 0,6mm com cordinha aplicada interiça

Total de credenciais: 345
Atleta - 100
Comissão Técnica - 50
Técnico- 35
Tv Oficial - 25
Imprensa - 30
Staff - 50
Comite Organizador - 20
Banco do Brasil - 10
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Transito Livre - 15
Equipe Médica - 5
Massoterapeuta - 2
Presidente - 2
Vice - Presidente - 1
O lay out sera enviado por e-mail.
Atenção :
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."
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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A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV
Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme
escopo descrito abaixo:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 017118

LOCAL DE ENTREGA: Entrega do serviço nas
Arenas dos jogos indicados no corpo da
requisição.
DATA DE EMISSÃO: 05/11/2019
DATA DE ENTREGA: 09/01/2020

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

ENTRETENIMENTO

ANIMADOR E DJ
Contratação de Animação para as etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
Serviço:
- Entretenimento na sexta, sábado e domingo de cada etapa.
- Previsão de horário (podendo ocorrer alteração devido aos horários de jogos e TV):
Sexta-feira - 08h às 18h
Sábado - 08h às 21h (intervalo 14h às 16h)
Domingo - 08h às 13h
- Equipe:
1 Animador/Locutor (principal) – Este deve estar na quadra interagindo com o público,
com os atletas e realizando as ações promocionais de nossos patrocinadores. Será responsável pela
apresentação das ações de interatividade que acontecerão na quadra central. Ele será o mestre de
cerimônias do evento, apresentará os atletas, animará a torcida, fará entrevistas, premiação entre
outras atividades.
1 Animador/ Locutor técnico - Uma pessoa de suporte para o animador e que possa
realizar o serviço de locução técnica. Prefererencialmente local.
1 DJ (DJ fixo para todas as etapas) O mesmo DJ é importante para que ele possa pegar
o tempo da competição e entenda a dinâmica de jogo e a interação com o público e os atletas. Ele
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será responsável por tocar os hits e trilhas sonoras para cada momento. Música para apresentação
dos jogos, de aquecimento dos atletas, para animação da torcida, para ações promocionais dentro
de quadra, vinhetas especiais para pontos e músicas do protocolo de premiação.
1 Apoio - Suporte ao animador para conduzir o mascote, entregar brindes, apoiar as
ações promocionais dos patrocinadores entre outras atividades. Preferencialmente local.
- Equipamentos
2 Bolões para arquibancada
1 Bazuca para distribuição de brindes
A CBV disponibilizará até 3 passagens aéreas de ida e volta. Hospedagem e alimentação e
transporte interno é de responsabilidade dos contratados.
Etapas: (As datas podem sofrer alterações.)
- 4ª Etapa João Pessoa (PB) de 22/01 a 26/01
- 5ª Etapa Maceió (AL) 12/02 a 16/02
- 6ª Etapa Aracaju (SE) de 04/03 a 08/03
- 7ª Etapa Rio de Janeiro(RJ) de 01/04 a 05/04
- Superpraia Itapema(SC) de 29/04 a 03/05
- 1ª Etapa 16 a 20/09 – local ainda não confirmado
- 2ª Etapa 21 a 25/10 – local ainda não confirmado
- 3ª Etapa 18 a 22/11 – local ainda não confirmado

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

ENTRETENIMENTO

COORDENADOR
Contratação de um coordenador para as etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
Serviço:
- Entretenimento na sexta, sábado e domingo de cada etapa.
- Previsão de horário (podendo ocorrer alteração devido aos horários de jogos e TV):
Sexta-feira - 08h às 18h
Sábado - 08h às 21h (intervalo 14h às 16h)
Domingo - 08h às 13h
- Atividade: A pessoa será responsável por coordenar e unir todas as atividades referente a
entretenimento. A pessoa vai coordenar a interação entre Locutor, DJ, Mascote, equipe de
Videoboard durante os dias de evento, garantindo a realização das ações promocionais para os
patrocinadores da competição, animação da torcida e chamada dos atletas e premiação. Deve
construir um minuto a minuto e garantir a execução dele pelas partes envolvidas. Receberá os
vídeos dos patrocinadores, brindes e qualquer informação que deve ser repassada para quem
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executará. Será um atendimento com a CBV e intermediará o contato com os outros fornecedores.
Deve entregar um relatório pós evento das atividades realizadas, como foi a execução indicando o
que aconteceu de bom e os problemas para futuros ajustes.
A CBV disponibilizará 1 passagem aérea de ida e volta. Hospedagem e alimentação e transporte
interno é de responsabilidade do contratado.
Etapas: (As datas podem sofrer alterações.)
- 4ª Etapa João Pessoa (PB) de 22/01 a 26/01
- 5ª Etapa Maceió (AL) 12/02 a 16/02
- 6ª Etapa Aracaju (SE) de 04/03 a 08/03
- 7ª Etapa Rio de Janeiro(RJ) de 01/04 a 05/04
- Superpraia Itapema(SC) de 29/04 a 03/05
- 1ª Etapa 16 a 20/09 – local ainda não confirmado
- 2ª Etapa 21 a 25/10 – local ainda não confirmado
- 3ª Etapa 18 a 22/11 – local ainda não confirmado

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

ENTRETENIMENTO

VIDEOBOARD
Contratação de equipe de videoboard para as etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
Serviço:
- Entretenimento na sexta, sábado e domingo de cada etapa.
- Previsão de horário (podendo ocorrer alteração devido aos horários de jogos e TV):
Sexta-feira - 08h às 18h
Sábado - 08h às 21h (intervalo 14h às 16h)
Domingo - 08h às 13h

- Equipe: 1 operador de Mesa de Corte ( O operador da mesa de corte é necessário para incluir no
telão os vídeos dos patrocinadores, informações ao público e ações de entretenimento como
câmera do Beijo, câmera do tambor, câmera baby, entre outras.) A partir da quinta-feira para
inclusão dos vídeos dos patrocinadores.
1 cinegrafista (para sexta, sábado e domingo) O cinegrafista é usado para as ações de
entretenimento.
Equipamentos:
Mesa de corte que atenda o evento( switcher ou mixer de vídeo) e estrutura técnica
necessária para levar o sinal para o telão( cabo SDI, HDMI, XLR e UTP se necessário) e 1 câmera
full hd (Sony Nx5, Nikon Fullframe, Canon EOS Rebel t3i ou similar)
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(por favor, especificar na proposta os equipamentos que a empresa disponibilizará para atender
essa demanda)
- Atividades: A CBV disponibiliza telão e a empresa deve disponibilizar todo equipamento técnico e
viabilizar conteúdo interativo para o telão como câmera do beijo, câmera da dança entre outras,
além das telas de ace e paredão. Todas as atividades de telão serão criadas e executadas pela
equipe contratada. A CBV disponibilizará um coordenador que irá supervisionar o trabalho e
integrar a equipe com o animador e DJ.

A CBV disponibilizará 1 passagem aérea de ida e volta. Hospedagem e alimentação e transporte
interno é de responsabilidade dos contratados.
Atenção :
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."
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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A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV
Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme
escopo descrito abaixo:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 017135

LOCAL DE ENTREGA: Nas Etapas do OPEN:25 e
26/01 - João Pessoa/PB15 e 16/02 Maceió/AL07 e 08/
DATA DE EMISSÃO: 06/11/2019
DATA DE ENTREGA: 10/01/2020

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

TRANSMISSÃO DE JOGOS

UM + UP-LINK + 02 GERADORES 75 KVA´S
TRANSMISSÃO HD 1080i/60
Vídeo:
- 7 câmeras completas;
- 2 microcâmeras;
- 1 switcher para seleção de imagens;
- 8 replays (2 EVSs);
- 1 sistema de monitoração de vídeo completo (UM);
- 1 retorno do ar via SKY HD;
- 2 sunguns para reportagem
ÁUDIO STÉREO:
- 2 sistemas para repórter (fones e microfones com fio + stand by);
- 2 lapelas sem fio para juiz;
- 10 booms para ambiente;
- 1 sistema de monitoração de áudio completo (UM);
- 1 sistema de intercom e telefonia (matriz de comunicação + 4 híbridas);
TRANSMISSÃO:
- 1 - SNG HD para 1080i/60 – dvb-s 2 16 apsk – mpeg 4 – 4:2:2 em banda c
- 8h de segmento satelital. Podendo adicionar mais 3 horas no sábado
- Segmento espacial com pelo menos 40 minutos antes da primeira entrada ao vivo e 20 minutos
após a premiação para envio de material de jornalismo tais como matérias e reportagens;
- Equipamento de híbrida no caso da nossa contratada para linhas de comunicação não conseguir
entregar o serviço;”.
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- As etapas e horários poderão sofrer alterações
- Transmissão de 4 jogos: sendo 02 jogos nos sábados e 02 jogos no domingo. Podendo adicionar
mais 2 jogos nos sábados.
Atenção :
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."
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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A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV
Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme
escopo descrito abaixo:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 017136

LOCAL DE ENTREGA: CBV
DATA DE EMISSÃO: 06/11/2019
DATA DE ENTREGA: 10/01/2020

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

PLANO DE MIDIA/VEICULACAO ELETRONICA/IMPRESSA

Plano de Mídia para o OPEN e SuperPraia
Mídias:
Online (Facebook e Instagram)
Campanha para rodar na semana do evento podendo alternar na quantidade de posts em cada uma
das redes, em comum acordo entre agência e CBV.
Rádio
Mínimo de 20 spots nos 7 dias que antecedem o início do evento. O texto do spot será
providenciado pela CBV, mas podemos também receber sugestões.
21 a 26/01 – João Pessoa/PB (Open)
11 a 16/02 – Maceió/AL (Open)
03 a 08/03 – Aracaju/SE (Open)
30/03 a 05/04 – Rio de Janeiro/RJ (OPEN)
30/04 a 03/05 – Itapema/SC (SuperPraia)
15 a 20/09 – a confirmar (OPEN)
20 a 25/10 – a confirmar (OPEN)
17 a 22/11 – a confirmar (OPEN)
Plano de Mídia para Subs
Mínimo de 20 spots de rádio durante 5 dias que antecedem o evento.
06 a 09/02 – Maceió/AL (sub-19)
26 a 29/03 – Rio de Janeiro/RJ (sub-17)
23 a 26/04 – Itapema/SC (sub-21)
01 a 04/06 – Tocantins (sub-21)
22 a 25/06 – a confirmar (sub-21)
13 a 16/07 – a confirmar (sub-19)
10 a 13/08 – Pernambuco (sub-21)
10 a 13/09 – a confirmar (sub-19)
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Atenção :
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."
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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