
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024082

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2022

LOCAL DE ENTREGA: Entrega de relatórios  
Online

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

PESQUISA DE MERCADO

Monitoramento de Retorno de Mídia

Período do serviço: 2 anos
Eventos:
Superliga 22-23 e 23-24 (150 jogos de TV e 150 jogos de Streaming por ano – para o streaming 
pode ser um relatório de projeção de retorno)
Superliga B 2022 e 2023 – (de 6 a 10 jogos por ano)
Copa Brasil 2022 e 2023 (10 jogos de TV e 04 de Streaming por ano)
Supercopa 2022 e 2023 (2 jogos de TV por ano)
Open 2022 e 2023 (40 jogos de TV por ano)
WT Open 2022 e 2023 (08 jogos de Tv por ano)
Seleção Brasileira Feminina e Masculina 2022 e 2023 (10 jogos de TV por ano) – Jogos do Brasil na 
VNL e/ou Amistosos
VNL Feminina e Masculina 2022 e 2023 (24 jogos) – Jogos de confronto de outros países

Reporte de audiência e espaço ocupado na mídia em plataformas de TV, Streaming, impressa  
(jornais e revistas) e/ou internet (sites em geral e especializados em esporte) das competições,  
clubes e patrocinadores em geral com o objetivo de oferecer suporte analítico para a CBV em  
retorno de investimento, eficiência da execução do patrocínio, apoio em negociações futuras,  
planejamento estratégico, avaliação e controle de patrocínio.
É necessário apresentar a metodologia de pesquisa e captação de informações para a construção  
dos relatórios solicitadas pela CBV

Relatórios a serem entregues:
1. Monitoramento Geral da Competição
2. Monitoramento individual de cada marca institucional e patrocinadores que  

DATA DE ENTREGA: 13/03/2022
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participarem da competição
3. Monitoramento individual de cada clube que participar da competição (relatório básico)
4. Monitoramento do mapa de quadra da competição (valor por propriedade)
5. Planilha de audiência de todos os jogos da competição
6. Compilado anual e individual do retorno de cada patrocinadores mais ROI
7. Relatório Gerencial Trimestral
8. Monitoramento das redes sociais (relatórios semestrais)

É necessário indicar o valor individual dos relatórios.

Informações que devem conter nos relatórios:

1. RELATÓRIOS GERAIS DE COMPETIÇÃO
- Espaço ocupado nos jogos – número de transmissões, quantidade no Ao vivo e no VT, tempo total  
de exposição e valor total da exposição.
- Espaço ocupado TV News – número de reportagens, tempo total de exposição e valor total da  
exposição.
- Espaço ocupado Jornal/sites internet - número de reportagens, centimetragem e valor total da  
exposição.
- Valor total do espaço ocupado pela competição em todos os meios
- Total de audiência por emissora para todos os jogos Ao Vivo e TV – audiência domicílios (pontos,  
share e número de domicílios), Audiência individual (número de indivíduos, ACM, alcance) e  
aproveitamento. Informar o total de audiência separada por mês.
- Perfil da audiência por emissora (gênero, idade, classe social e universo)

Destaque Patrocinadores
- Apresentar um destaque do retorno específico de patrocinadores (compilado das marcas) com  
número de aparições, duração proporcional, centimetragem e valor proporcional de espaço  
ocupado. Separar os valores pelos meios (Jogo, Notícias TV, Jornal, Sites). Informar um gráfico  
indicando as cinco propriedades que melhor performaram e os patrocinadores com maior espaço  
ocupado. Necessário informar um compilado de outros.
- Todas as marcas devem ser listadas em tabela e gráfico com as informações de número de  
aparições, duração proporcional, centimetragem e valor proporcional de espaço ocupado. É  
necessário organizar do melhor para o pior percentual de aproveitamento.
- Na parte de destaque dos patrocinadores deverá também apresentar tabelas e gráficos separando  
por mês número de aparições, duração proporcional, centimetragem e valor proporcional de espaço  
ocupado.
- Os mesmos dados, gráficos e tabelas deverão ser providenciados com todas as propriedades que  
forem monitoradas do relatório, como placas de quadra, adesivos de piso, backdrop, uniformes  
jogadores, uniformes árbitros entre outros.
- Número de Reportagem TV – valor por emissora – aparições, duração total e valor proporcional  
- Exemplos de exposição de propriedades – fotos das partidas
Observação: Em eventos com clubes, todo os dados acima indicados para o destaque de  
patrocinadores deverão ser compilados também para dados dos clubes. Esse compilado será  
exposto apenas no relatório geral da CBV.
- Comparativo PATROCINADORES – PROPRIEDADES DE ARENA – a tabela deve indicar os valores  
de espaço ocupado da mídia relacionando o patrocinador as propriedades que eles têm direito.
Comparativo CLUBES – PROPRIEDADES DE ARENA - a tabela deve indicar os valores de espaço  
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ocupado da mídia relacionando os clubes as propriedades que eles têm direito.

2. RELATÓRIOS DOS PATROCINADORES
A CBV disponibiliza um resumo do relatório da competição para aproveitando pelos patrocinadores.  
Informações abaixo:
- Espaço ocupado nos jogos – número de transmissões, quantidade no Ao vivo e no VT, tempo total  
de exposição e valor total da exposição.
- Espaço ocupado TV News – número de reportagens, tempo total de exposição e valor total da  
exposição.
- Espaço ocupado Jornal/sites internet - número de reportagens, centimetragem e valor total da  
exposição.
- Valor total do espaço ocupado pela competição em todos os meios

Parte com os dados dos patrocinadores
Destaque patrocinador – aparição, duração, centimetragem, valor proporcional
Share of voice por plataforma – separação do retorno por Jogos, reportagens, sites e jornais
Gráfico com o top 3 de partidas.  
Gráfico por propriedades – Todas as que o patrocinador tiver direito
Gráfico separar os valores pelos meios (Jogo, Notícias TV, Jornal, Sites)
- Exemplos de exposição de propriedades – fotos das partidas

3. RELATÓRIOS DOS CLUBES
A CBV disponibiliza um resumo do relatório da competição para aproveitando pelas equipes.  
Informações abaixo:
- Espaço ocupado nos jogos – número de transmissões, quantidade no Ao vivo e no VT, tempo total  
de exposição e valor total da exposição.
- Espaço ocupado TV News – número de reportagens, tempo total de exposição e valor total da  
exposição.
- Espaço ocupado Jornal/sites internet - número de reportagens, centimetragem e valor total da  
exposição.
- Valor total do espaço ocupado pela competição em todos os meios

Parte com os dados das equipes
Espaço Ocupado – número de transmissões, quantidade de ao vivos e vt, tempo de exposição e  
valor total
Destaque patrocinador – aparição, duração, centimetragem, valor proporcional
Share of voice por plataforma – separação do retorno por Jogos, reportagens, sites e jornais
Gráfico com o top 3 das marcas. Necessário incluir valor para Outros.
Gráfico por propriedades – Top 5. Necessário incluir valor para Outros.
- Exemplos de exposição de propriedades – fotos das partidas

4. MONITORAMENTO DO MAPA DE QUADRA DA COMPETIÇÃO
- Relatório com os valores colhidos de espaço ocupado para as propriedades de arena – placas de 
quadra, adesivos de piso, protetores de poste, protetores de cadeira, rede entre outros
- Lista de ranking de visibilidade – separado por tipo de propriedade, aparições, duração, Valor  
Proporcional 
- Comparativo de exposição – propriedades de arena – Propriedades x patrocinadores – indicando 
os valores de aparição, duração e valor proporcional  

5. AUDIÊNCIA DE TODOS OS JOGOS DA COMPETIÇÃO
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- Total de audiência por emissora para todos os jogos Ao Vivo e TV – audiência domicílios (pontos,  
share e número de domicílios), Audiência individual (número de indivíduos, ACM, alcance).  
Indicação de perfil do espectador (gênero, idade e classe social)
- Além da média da competição é necessário indicar os números acima de jogo a jogo. E em  
eventos de clubes, compilar as informações pelos clubes.
- Enviar gráfico de audiência por rodada para a Superliga

6. COMPILADO ANUAL E INDIVIDUAL DO RETORNO DE CADA PATROCINADORES MAIS ROI
- Levantamento geral de retorno de mídia da exposição da marca do patrocinador.
- Relatório consolidado com o espaço ocupado da mídia de todos os eventos que o patrocinador tem  
direito. Separar os valores por evento
- Incluir números de jogos transmitidos separados por canal e fazer o comparativo de exposição do  
patrocinador x investimento (ROI)

7. RELATÓRIO GERENCIAL TRIMESTRAL 
- Relatório com avaliação de audiência, espaço ocupado e perfil do público dos eventos para tomada  
de decisões internas. Objetivo é avaliar a performance dos eventos e das entregas dos  
patrocinadores para realizar ajustes internos que auxilie na melhora dos produtos e captação de  
novos patrocínios.
- Comparativo de audiência com anos anteriores, outros esportes e emissoras concorrentes
- Comparativo do espaço ocupado com a edição anterior e outros, insights de melhores exposições  
e propriedades de patrocinadores, sugestão de melhorias para exposição da marca e novas  
propriedades
- Perfil do público do voleibol – demográfico do fã do vôlei, tendências de interesse na modalidade,  
top 5 das modalidades esportivas, insights de consumo de mídia dos fãs

Observações:
Nos eventos de clubes e seleção, todos os relatórios são entregues separados por naipe.
Os relatórios precisam ser entregues com prazo máximo de 2 meses após a realização do evento. A  
empresa passará um cronograma de entrega que deve ser seguido.
Na Superliga, deverá ser entregue uma versão dos relatórios após o final da fase classificatória e  
outro consolidado após o final da competição
No Open, os relatórios devem ser entregues após cada etapa e um consolidado ao final de toda  
competição

8. MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS (RELATÓRIOS SEMESTRAIS)

- Plataformas analisadas: Instagram, Facebook, Twitter, youtube e tik tok
- Síntese de todo o material analisado:

Número de posts e valores
Porcentagem por plataforma (insta, facebook, twitter, ...)
Porcentagem por propriedade (tv, editorial, propriedades de arena entre outros)

- Dashboard com visão geral (por plataforma e completo) dos posts, interações, engajamento, valor  
de mídia e aproveitamento dos posts
- Valor de marca x Plataforma
- Valor por propriedade x Plataforma
- Relação tipo de post x interações x engajamento – Topo de post = foto, vídeo e texto e entrega de  
valor, interações, engajamentos e share of voice
- Resumo por plataforma – Informações necessárias.
Seguidores, nº de posts analisados, posts com marca, aproveitamento. Curtidas comentários,  
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compartilhamento, interações, visualizações, engajamento, valor de mídia. Share of voice – post x 
tipo de exposição. Insights sobre a plataforma e a interação para o canal da CBV.

1. Principais resultados por marca x tipo de post + share of voice
2. Principais resultados por propriedade  
3. Top 3 de valor de mídia  
4. Top 3 de valor de engajamento
5. Espaço ocupado sem exposição de marca  

- Cada Patrocinador deve receber um resumo dos seus dados nas Mídias Sociais da CBV.
Dashboard com visão geral da marca nas plataformas – nº de posts, nº de posts com a  

marca, interações, engajamento, valor de mídia, aproveitamento dos ports.

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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024159

DATA DE EMISSÃO: 03/02/2022

LOCAL DE ENTREGA: Av. Salvador Allende,  
6.555 Riocentro | Barra da Tijuca| Rio de 
Janeiro 

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVICOS DE INFORMATICA

Manutenção, atualizações e suporte do sistema que visa automatizar os processos de  
arquivamento, criação e busca de contatos subdivididos por unidade, grupos, origem, empresas,  
eventos, participantes, geração de listagem de e-mails, etiquetas para postagem e crachá.   
Todas as informações inseridas no MRI (mailing da CBV) poderão ser acessadas via internet.O  
contrato será firmado pelo período de 12 meses.  

O sistema consiste nos seguintes módulos:
1. Cadastros
a. Cadastro de origens
b. Cadastro de cidades
c. País
d. Acessos
e. Empresas
f. Cadastro de contatos – inter relacionados aos cadastros acima
g. Cadastro de eventos
i. Cadastro de eventos
ii. Associação dos contatos como participantes dos eventos
h. Cadastro de Usuários e Senhas via módulo do administrador  
i. Cadastramento de login e senha individual para usuários
ii. Acesso restrito conforme nível de acesso das telas do sistema

2. Consultas / relatórios / etiquetas / impressão

Por: Consulta
i. Empresas

DATA DE ENTREGA: 20/03/2022
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ii. Grupos
iii. Origens
iv. Contatos

                               Relatórios (consulta ou impressão)
1.  Nomes
2.  Apelidos
3.  Empresa
4.  Aniversariante  
5.  Percentual por origem
6.  Origem
7.  Empresas
8.  Email

                                  Etiquetas 
9.  Geração de etiquetas para crachá
10.  Etiquetas simples para envelopes

3. Suporte e atualizações
a. Durante o período contratual, os serviços apresentados nesta proposta serão  
executados pela CONTRATADA.

Manutenção:

Banco de dados  + códigos da programação + layout (interface)

Suporte:

Telefone, e-mail e visita técnica  

Atualizações

Melhorias de banco de dados e programação conforme solicitação do cliente
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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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024222

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2022

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:

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

SEGURO VEICULAR

Renovação do Seguro - Vencimento: 21/03/2022

Marca/Tipo Veículo
NISSAN GRAND LIVINA SL 1.8 16V FLEX
Ano Fab./Mod. Chassi Remarcado
2013/2014 Não
Chassi Código FIPE Licença
94DJBAL10EJ912728 23089.8 AXY2945
Uso do Veículo
Particular
Tipo
Passeio
Combustível
GASOLINA / ALCOOL
Nº de Portas Nº de Eixos Lotação Oficial do Veículo
04 02 07

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

SEGURO VEICULAR

Renovação do Seguro Veicular - Vencimento 11/03/2022

DATA DE ENTREGA: 26/03/2022
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Veículo: TOYOTA - COROLLA XEI FLEX 2.0 AT - ANO 2019
Chassi: 9BRBD3HE1K0414317 Placa: LUB7H50 - RJ
Veículo Blindado: NÃO
Categoria Tarifária: 10 - PARTICULAR Transporte: PESSOAS
UF Município de Pernoite/Centro de Atividades: RJ - RIO DE JANEIRO
CEP: 22783-127
Tipo de Combustível: GASOLINA E ALCOOL Quantidade de Passageiros: 05
Tipo de Isenção Tributária: SEM ISENÇÃO

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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024233

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2022

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

Solicitação de empresa para manutenção de equipamentos da academia do CDV.

Obs: se faz necessária visita no local.

Itens à sofrerem manutenção:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA – AJUSTE, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE CABO DE AÇO DOS  
SEGUINTES EQUIPAMENTOS:

SALA DE MUSCULAÇÃO - SAQUAREMA

 SMITH INCLINADO - 1 PEÇA
 SMITHS VETICAIS -  3 PEÇAS
 CADEIRAS LEG PRESS HORIZONTAL MÁQUINA - 4 PEÇAS
 LEG PRES 45 GRAUS - 2 PEÇAS
 APOLETES - 3 PEÇAS
 CADEIRAS ADUTORAS - 2 PEÇAS
 CADEIRAS ABDUTORAS - 2 PEÇAS
 CADEIRAS EXTENSORAS - 3 PEÇAS
 CADEIRAS FLEXORAS - 3 PEÇAS
 GAIOLAS DE AGACHAMENTO LIVRE - 2 PEÇAS
 SUPORTES DE BARRA DE AGACHAMENTO LIVRE - 2 PEÇAS
 BANCO SOLEAR - 1 PEÇA
 CROSS COM 8 ESTAÇÕES - 1 PEÇA
 CROSS COM 2 ESTAÇÕES - 2 PEÇAS

DATA DE ENTREGA: 25/02/2022

Página 11 de 46CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

 MESAS DE SUPINO - 3 PEÇAS
 VOADORES - 1 PEÇA
 MÁQUINAS DE REMADA - 4 PEÇAS
 PULLEYS - 2 PEÇAS
 BICICLETAS ERGOMÉTRICAS - 6 PEÇAS 
 ELÍPITICOS - 2 PEÇAS
 ESTEIRAS - 2 PEÇAS 
 BANCOS ROMANOS - 2 PEÇAS
 BANCOS LIVRES COM INCLINAÇÃO - 5 PEÇAS
 MESAS DE GLÚTEOS - 2 PEÇAS

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ROLAMENTOS LINEARES ABERTO Ø30mm - 12 PEÇAS

MANUTENÇÃO CORRETIVA

BANCO SOLEAR
Substituição de buchas e rolamentos.
Execução de jateamento, pintura eletrostática e estofados 1 PEÇA

VOADOR
Substituição de buchas e rolamentos - 1 PEÇA

A Empresa contratada fornecerá equipamentos, ferramental e pessoal qualificado, para a boa  
execução dos serviços técnicos;
Todos os insumos necessários para a realização dos serviços, serão de responsabilidade da empresa  
contratada

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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DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024254

DATA DE EMISSÃO: 11/02/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - 
Meia Praia

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

LOCAÇÃO DE ARENA

Locação de Arena

1. Arquibancada de Atletas – Espaço de 200 lugares para atletas e convidados de atletas  
com cadeiras e espaço para o público sem cadeira, totalmente coberta em estrutura tubular  
modulada medindo 21 x 7 metros saindo a 1.60m do chão. Deve conter guarda corpo em todo  
perímetro, quebra vão, corrimão, passarela frontal e 2 escadas radial conforme normas vigentes,  
mais platô de passarela superior de 21 x 2,5 metros.

2. Anexo convidados totalmente coberta platô de 7 x 7 metros a 2,6 de altura com  
passarela frontal de 7 x 2,5 metros a 2,30m de altura. Deve conter guarda corpo em todo  
perímetro, quebra vão, corrimão e escada radial conforme normas.

3. Arquibancada de público lateral (arena principal) - Medindo 40 x 21 metros saindo a  
1.60m do chão, guarda corpo em todo perímetro, quebra vão, corrimão, passarela frontal e escadas  
radial conforme normas vigentes.

4. Arquibancada fundo (arena principal) medindo 35 x 19 metros saindo a 1.60m do  
chão. Deve conter guarda corpo em todo perímetro, quebra vão, corrimão, passarela frontal e  
escadas radial conforme normas vigentes.  

5. Platô de andaime para o telão medindo 9.5 x 2.5 mts, com 3.00 mts de altura.

6. Arquibancada de área VIP - Medida total de 35 x 10 metros saindo a 1.60m do chão,  
com rampa de acesso para PNE com carpete na cor azul. Deve conter espaço para 10 lugares para  
cadeirantes e acompanhantes, totalmente coberta com tenda piramidal com 300 lugares para  

DATA DE ENTREGA: 10/03/2022
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convidados VIPs com cadeira. Deve conter guarda corpo em todo perímetro, quebra vão, corrimão,  
passarela frontal e escadas conforme normas vigentes.

7. Passarela de acesso VIP estrutura tubular com 7 x 2,5 metros a 3 metros de altura,  
deve conter guarda corpo em todo perímetro, quebra vão, corrimão, escadas em ambos os lados  
conforme normas vigentes e acabamento com carpete azul no piso.

8. Arquibancada Externa - 2 módulos de arquibancadas para 250 pessoas, 1 modulo com  
40 x 3,5 metros saindo a 1.60m do chão, outro modulo com 12 x 3,5 metros saindo a 1.60m do  
chão, guarda corpo em todo perímetro, quebra vão, corrimão, passarela frontal e escadas radial  
conforme normas vigentes.

9. Box Truss - 2 traves em box truss (Q30) com vão de 2 x 3 metros; 1 trave em box  
truss (Q30) com vão de 10 x 8 metros; 1 pórtico de entrada em box truss (Q30) com vão nas  
laterais de 2 x 4,30 metros, vão central de 4 x 3 metros e vão para testeiras de 4 x 1 metros; 2  
Praticáveis em Box truss para câmera da TV oficial de 2 x 2 x 2 metros; 2 traves em box truss de 6  
metros de altura por 4 de largura para iluminação das quadras de aquecimento.

10. Estrutura de 6 x 3 metros com 3,5 metros de altura para suporte de 3 caixas d’água de  
1000 litros cada.

11. Distribuição de Cabeamento elétrico - Distribuição de cabeamento elétrico a partir da  
caixa distribuidora do gerador para todas as áreas da arena: arquibancadas, tendas, quadras  
externas, bar, área vip, placas de publicidade externa, blimps, sistema de irrigação de quadras,  
painéis de led de quadra, telão e placares eletrônicos, torre de TV; 2 eletricistas de plantão.  
Iluminação em todas as salas, área VIP, bar, refletores para área externa de fluxo de público, 14  
refletores para iluminação das áreas. Aterramento de toda estrutura e de todo cabeamento elétrico,  
dentro das normas e exigências locais estabelecidas pelos órgãos competentes.

12. Encanadores - 2 encanadores 10 dias que fiquem de plantão durante todo o torneio;  
16 caixas d’água de 1000 litros cada; Canos para união das dezesseis caixas d’água; 4 mangueiras  
de 100 metros cada para irrigação das quadras e chuveiros; 4 chuveiros com encanamento.

13. Grades disciplinadoras - 600 metros lineares de grades disciplinadoras em bom estado,  
limpas e visivelmente apresentáveis.  

14. Mobiliário Plástico - 100 mesas, 400 cadeiras/ 15 pranchões/ 6 espreguiçadeiras/ 5  
macas.

15. Piso para LED - 104 metros de pisos para sustentação do LED de placas de quadra de  
60 cm de largura.

16. Galpão de apoio - 15 x 30 metros com fechamento lateral, testeira, revestimento de  
piso de madeira nivelada e acabamento em easy flor na cor preta. Com salas em octanormes ,  
fechadas com cobertura, iluminação, tomadas e ar-condicionado que atenda ao tamanho das salas,  
entregues limpas e sem marca de cola ou adesivos, sendo 1 sala de entretenimento 5 x 2 metros, 1  
sala de Lounge dos Atletas 10 x 5 metros (2 vestiários internos de 2 x 2 metros), 1 sala de  
imprensa 7 x 5 metros com balcão de 7m e 80cm de altura, 1 sala Arb. Nacional 5 x 5 metros, 1  
sala Arb. Internacional 5 x 6 metros, 1 sala de Produção 7 x 4 metros com balcão de 7m e 80cm de  
altura, 1 sala de atendimento atletas 2 x 4 metros com balcão de 2m com 1 metro de altura, 1 sala  
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deposito 3 x 4 metros (sem ar-condicionado), 1 sala CBV 3 x 4 metros, 1 sala posto medico 5 x 3  
metros, 1 sala fisioterapia 5 x 2 metros, 1 sala massagem 5 x 3 metros, 1 sala de silk 5 x 3 metros,  
1 sala BB 5 x 3 metros com balcão de 5m e 80cm de altura.

17. Tenda operacional - 1 tenda operacional para bar de 10 x 10 metros com testeira,  
revestimento de piso de madeira nivelada e acabamento em vinil; 1 balcão em octanorme de 8m x  
1m de altura.

18. Tenda para apoio - 1 tenda para restaurantes, credenciamento e testagem de 25 x 10  
metros com fechamento lateral, testeira, revestimento de piso de madeira nivelada e acabamento  
em vinil; Com salas em octanormes , fechadas com cobertura, iluminação, tomadas e ar-
condicionado que atenda ao tamanho das salas, entregues limpas e sem marca de cola ou  
adesivos, sendo 1 sala (restaurante atletas) de 8 x 6 metros com balcão de 5m x 1m de altura, 1  
sala (restaurante produção) 8 x 5 metros com balcão de 5m x 1m de altura, 1 sala (testagem) 4 x  
3 metros e 1 sala (credenciamento) 4 x 3 metros.

19. Tenda área VIP – Tenda VIP medindo 10m x 20m, com cobertura em lona branca, com  
50 % de fechamento lateral, piso modular recoberto de Madeirit saindo a 0,30m de altura em  
relação ao solo e acabamento vinílico imitando madeira. Colocação de 4 Climatizadores de  
ambiente (enviar especificação e modelo para analize) na tenda VIP. Cabeamento para 15 pontos  
de energia espalhados pelas tendas.

20. Tendas piramidal - 9 tendas piramidal ou chapéu de bruxa de 5 x 5 metros, com  
fechamento lateral e revestimento de piso de madeira e acabamento em vinil. Sendo 5 com salas  
em octanormes 4 x 4 metros, fechadas com cobertura, iluminação, 4 tomadas e ar-condicionado  
que atenda ao tamanho das salas, entregues limpas e sem marca de cola ou adesivos. 4 com salas  
em octanormes 4 x 4 metros, fechadas sem cobertura, iluminação, 2 tomadas, entregues limpas e  
sem marca de cola ou adesivos.

21. Torre técnica - Torre contendo dois andares e salas nas medidas 10 x 7,5 metros ou  
similar. Primeira sala no primeiro andar (térreo) com visão para a quadra principal, balcão de  
trabalho nas paredes, 8 tomadas e 2 aparelhos de ar-condicionado de 7500 btus cada. Segunda  
sala no 2º andar de 10 X 7,50 com divisória e porta dentro, visão para as quadras externas e  
principal, 6 tomadas e 2 aparelhos de ar-condicionado de 7500 btus.  

22. Tubos - 26 Tubos de 6 metros de ferro com parede de 2mm para amarrar a rede, com  
argola ou braçadeira em uma das extremidades 40 tubos de 6 metros de ferro com parede de 1  
mm para bandeira.

23. luminação da Quadra Principal e Quadra 2  
- Quadra Principal Serviço de iluminação composta por: 32 (sugestão) refletores de 2.000 whats  
cada em LED de potência correspondente, devendo atingir o mínimo de 1500 lux em todo perímetro  
da quadra; Estrutura em box truss compatível com a quantidade de refletores; cabeamento  
necessário e compatível com a amperagem dos refletores;  
- Quadra 2  Serviço de iluminação composta por: 32 (sugestão) refletores de 2.000 whats cada em  
LED de potência correspondente, devendo atingir o mínimo de 1000 lux em todo perímetro da  
quadra;  torres em estrutura tubular compatível com a quantidade de refletores; cabeamento  
necessário e compatível com a amperagem dos refletores;  

ART de montagem, estrutura, elétrica e iluminação
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Toda documentação necessária para a realização do evento
Montagem/desmontagem e manutenção de estrutura conforme datas:

Montagem - 10/03 a 29/03
Manutenção – 30/03 a 17/04
Desmontagem - 17 a 30/04

Durante os dias de manutenção prever em média 12h de trabalho, alimentação e uniforme por  
conta da contratada, pelo menos 3 pessoas mais o eletricista.

Contato: Almir Gomes (21) 99426-0845

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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024265

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - 
Meia Praia

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SEGURANÇA (EVENTOS)

Contratação de seguranças para atuar como patrimonial, durante o evento e no controle de fluxo de  
acordo com as especificações abaixo discriminada:  

- A empresa deve estar registrada na polícia federal, favor exigir comprovação:
- Contrato CBV x Empresa de Segurança constando que haverá caixa de areia, cofre e livro de  
registro para acautelamento de arma;
- A empresa deverá disponibilizar caixa de areia, cofre e livro de registro para acautelamento de  
arma;
- Alvará de funcionamento da empresa na DELESP com publicação no Diário Oficial da União;
- Ata com foto, RG e CPF de todos os seguranças que irão trabalhar no evento:
- Plano de Segurança protocolado na DELESP;
- Equipe de segurança atuando na portaria, controle de acessos, apoio ao público, tribuna de honra  
e acautelamento de armas.
- Turnos de 12 horas, demais serão especificados: Diurno – 06:00 às 18:00; Noturno – 18:00 às 
06:00.

SEGURANÇA PATRIMONIAL
11/03 a 15/03/2022 –  2 noturnos
16/03 a 29/03/2022 - 2 diurnos e 2 noturnos
30/03 a 03/04/2022 – 25 diurnos/ 08 noturnos
04/04 a 07/04/2022 - 03 diurnos / 03 noturnos
08/04 a 10/04/2022 – 14 diurnos / 5 noturnos 
11/04 a 13/04/2022 - 03 diurnos / 03 noturnos
14 a 16/04/2022 – 25 diurnos / 08 noturnos
17/05 – 25 diurnos / 5 noturnos

DATA DE ENTREGA: 11/03/2022
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18/04 a 20/04/2022 - 2 noturnos

Alimentação, água e uniforme por conta da empresa contratada

Local do evento: Arena de Vôlei de Praia - Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - Meia  
Praia - Itapema/SC

Contato: Almir Gomes (21) 99426-0845

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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DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024267

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - 
Meia Praia

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

BANHEIRO QUÍMICO

Banheiro Químico

- Instalação de 1 banheiros químcos dia 10/03  e retirada dia 29/04 (sucção/ retirada de dejetos/  
limpeza e reposição de papel deve ser feita diariamente)

- Instalão de 12 banheiros químicos sendo 10 super luxo e 2 PNE dia 28/03 e retirada dia 18/04.

- 2 pessoas para limpeza e reposição de material de higiene durante os dias 30/03 a 03/04, 08/04  
a 10/04 e de 14/04 a 17/04 com os devidos produtos necessários para a higiene dos banheiros.

- Higienização e retirada dos dejetos diariamente.

- Higienização e retirada dos dejetos durante o evento 30/03 a 03/04, 08/04 a 10/04 e de 14/04 a  
17/04 entre o pedíodo das 22h00 às 06h00.
Reposição de papel, papel toalha, desinfetante, lixeira e saco de lixo constante.

(Sucção/ retirada de dejetos/ limpeza e reposição de papel deve ser feita diariamente e  
impreterivelmente no perídodo do horário informado. Durante o evento não será permitido a sucção  
dos banheiros)

Local do evento: Arena de Vôlei de Praia - Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - Meia  
Praia - Itapema/SC

Almir Gomes 21 99426-0845

DATA DE ENTREGA: 10/03/2022
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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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024268

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - 
Meia Praia

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

BANHEIRO DE LUXO

Banheiro de luxo ou Container Super Luxo VIP

Locação de 8 banheiros (4 para VIP e 4 atletas) de luxo portáteis sendo masculino e feminino,  
contendo:
- vaso sanitário de cerâmica;
- pia com água corrente e espelho;
- ar condicionado;
- iluminação;
- dispensor de sabonete líquido;
- porta papel higiênico;
- porta papel toalha;
- lixeira.

Serviço: Fornecimento e reposição de todo material de expediente (papel higiênico, papel toalha,  
sabonete líquido, etc). Plantão do responsável pela manutenção durante todo o evento.

Entrega e Instalação: 28/03 segunda-feira

Desmontagem: Imediatamente ao término do evento (15h00 do dia 17/04)

3ª Etapa Top 8/Aberto
- 4a-Feira 30/03 – 07h às 18h, 
- 5a-Feira 31/03 – 07h às 18h, 
- 6a-Feira 01/04 – 07h às 21h, 
- Sábado 02/04– 07h às 22h,

DATA DE ENTREGA: 28/03/2022
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- Domingo 03/04 – 10h às 13h

WT CHALLENGE
- 5a-Feira 14/04 – 07h às 18h, 
- 6a-Feira 15/04 – 07h às 21h, 
- Sábado 16/04– 07h às 22h,
- Domingo 17/04 – 10h às 13h

A empresa deverá fornecer todo o material para a instalação e funcionamento dos banheiros.

Local do evento: Arena de Vôlei de Praia - Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - Meia  
Praia - Itapema/SC

Almir Gomes 21 99426-0845

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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024298

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2022

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: Arena  
de Vôlei de Praia - Av Nereu Ramos, s/n entre  
as ruas 313 e

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

ASSISTENCIA MEDICA E FARMACEUTICA (EVENTO)

Contratação de Ambulância

NECESSIDADES

3ª Etapa Top 8/Aberto
- 4a-Feira 30/03 – 07h às 18h, 
- 5a-Feira 31/03 – 07h às 18h, 
- 6a-Feira 01/04 – 07h às 21h, 
- Sábado 02/04– 07h às 22h,
- Domingo 03/04 – 08h às 13h

2° SUB 21
- 6a-Feira 08/04 – 07h às 19h, 
- Sábado 09/04– 07h às 19h,
- Domingo 10/04 –  07h às 13h

CHALLENGE
- 5a-Feira 14/04 – 07h às 18h, 
- 6a-Feira 15/04 – 07h às 21h, 
- Sábado 16/04– 07h às 22h,
- Domingo 17/04 – 08h às 13h

DATA DE ENTREGA: 30/03/2022

Página 23 de 46CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
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POSTO MÉDICO:

– 01 (um) posto médico com 02 (duas) macas;
– 01 (um) médico;
– 01 (um) enfermeiro e 01 (um) técnico de enfermagem;

Os seguintes equipamentos deverá estar disponíveis:

01 – 01 (um) estetoscópio por profissional de saúde;
02 - 01 (um) esfignomanômetro por maca;
03 – 01 (uma) bolsa auto-inflável de ventilação manual com reservatório acompanhada por uma  
máscara de ventilação para cada maca;
04 - 01 (um) monitor cardíaco/desfibrilador manual portátil com marca-passo externo,  
funcionamento a bateria, capaz de monitorizar o ritmo cardíaco com as pás de desfibrilação (“quick  
look paddles”) para cada posto médico, possuindo até 10 (dez) macas ou fração, cada equipamento  
deverá possuir bateria reserva carregada.
05 - 01 (um) oxímetro de pulso portátil com funcionamento a bateria para cada 02 (duas) macas;
06 - 01 (um) eletrocardiógrafo (pode estar integrado ao monitor/desfibrilador);
07 - 01 (um) glicosímetro com as respectivas fitas de testagem;
08 - 01 (um) aspirador portátil de secreção para cada 05 (cinco) macas, podendo o vácuo do  
mesmo ser produzido por: motor elétrico (neste caso com funcionamento a bateria), manualmente  
ou através de sistema Venturi, devendo haver no mínimo um aspirador em cada posto;
09 – 02 (duas) bombas infusoras com bateria para cada seis macas ou fração, devendo haver no  
mínimo 02 (duas) bombas infusoras em cada posto;
10 - 01 (um) cilindro de oxigênio portátil de 0,45m3 para cada 02 (duas) macas, devendo haver no  
mínimo um cilindro de oxigênio portátil de 0,45m3 cada posto;
11 - 01 (um) cilindro de oxigênio de 4,0m3 para cada 05 (cinco) macas ou fração, devendo haver  
no mínimo um cilindro para cada posto.
12 - 01 (um) nebulizador para cada cinco macas ou fração, devendo haver no mínimo 01 (um)  
aparelho em cada posto;
13 - 01 (um) respirador mecânico de transporte para adulto;
14 – 02 (dois) laringoscópios infantil/adulto com conjunto de lâminas;
15 - pinça de Magyll;
16 - 01 (um) receptáculo metálico para diurese e evacuação do paciente (“compadre e comadre”)  
para cada maca;
17 – 01 (uma) prancha longa com mínimo de 03 (três) cintos de fixação e estabilizador lateral de  
cabeça para cada 02 (duas) macas ou fração;
18 - 01 (uma) prancha curta para massagem cardíaca;
19 - 01 (uma) tesoura para corte de vestes para cada profissional de enfermagem;
20 - 01 (um) termômetro clínico para cada maca 
21 - possibilidade de administrar oxigenoterapia em 50% das macas de cada posto.

II. Os seguintes materiais de consumo deverá estar disponíveis em quantidades suficientes para  
atender a demanda do evento, em cada posto médico:

01 - containers próprios para descarte de material pérfuro-cortante;
02 - cânulas endotraqueais de vários tamanhos;
03 - cateteres de aspiração;
04 - drenos de tórax ou kits de descompressão torácica;
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05 - cateteres nasais de oxigênio;
06 - máscaras laríngeas adulto/infantil de vários tamanhos;
07 - cateteres para aspiração traqueal de vários tamanhos;
08 - luvas de procedimentos;
09 - luvas estéreis;
10 - máscara para suplementação de oxigênio adulto/infantil com reservatório;
11 - cadarços para fixação de cânula endotraqueal;
12 - conjunto de cânulas orofaríngeas adulto/infantil de vários tamanhos;
13 - fios cirúrgicos de diversos tamanhos;
14 - fios-guia para intubação adulto/infantil;
15 - bisturi (cabo e lâmina);
16 - material para cricotiroidostomia;
17 - pacotes de gaze estéril;
18 - pacotes de compressa estéreis;
19 - esparadrapo;
20 - cateteres sobre agulha para punção venosa, tamanhos 14, 16, 18, 20 e
22; XXI – garrotes para punção venosa;
21 - equipos de macro e microgotas;
22 - seringas e agulhas hipodérmicas de vários tamanhos;
23 - caixa para pequena cirurgia e sutura;
24 - frascos coletores com sistema para drenagem de tórax;
25 - extensões para drenos torácicos;
26 - sondas vesicais de diversos números;
27 - coletores de urina;
28 - espátulas de madeira;
29 - sondas nasogástricas;
30 - eletrodos descartáveis para o monitor;
31 - equipamentos de proteção individual para a equipe de atendimento (óculos de proteção,  
máscaras cirúrgicas e aventais descartáveis);
32 - cobertores, travesseiros e lençóis;
33 - conjunto de colares cervicais (tamanho P, M e G);
34 - almotolias com anti-séptico;
35 - cinquenta cartões de triagem para acidentes com múltiplas vítimas;
36 - equipos para drogas fotossensíveis;
37 - equipo para bombas de infusão;
38 - papel toalha;
39 - papel higiênico;
40 - sabonete líquido;
41 - fichas de registro para atendimento médico (BAM);
42 - circuito(s) de ventilador artificial estéril de reserva;
43 - sabão líquido;
44 - álcool gel a 70%;
45 - papel toalha.
III - Medicamentos que deverá estar disponíveis nos postos médicos, em quantidades suficientes  
para atender a demanda:

A - Para uso oral:

01 - ácido acetilsalicílico 100 mg (comprimidos);
02 - captopril 50 mg (comprimidos);
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03 – clopidogrel;
04 - diclofenaco de sódio 50 mg ou outro anti-inflamatório não esteroidal de uso oral;
05 - dipirona (comprimidos e solução oral);
06 - isossorbida 5 mg;
07 - metoclopramida comprimidos e solução oral;
08 - sais para reidratação oral;
09 - paracetamol 500 mg (comprimidos);
10 - paracetamol 200 mg/ml (solução oral);
11 - hioscina 10 mg (comprimidos);
12 - hioscina + dipirona (solução oral).
B – Para uso parenteral:
01 - adrenalina 1 mg;
02 - adenosina 6 mg;
03 - água destilada;
04 - amiodarona 150 mg;
05 - atropina 0,25 mg;
06 - bicarbonato de sódio a 8,4%;
07 - cloreto de sódio a 20%;
08 - cloreto de potássio a 10%;
09 - diazepam 10 mg;
10 - dipirona a 50%;
11 - dopamina 50 mg;
12 - fenitoína 250 mg;
13 - flumazenil 0,5 mg;
14 - furosemida 20 mg;
15 - glicose hipertônica a 25% e/ou 50%;
16 - gluconato de cálcio a 10%;
17 - haloperidol 5 mg;
18 - hidrocortisona 100 mg;
19 - hioscina 20 mg;
20 - lidocaína a 2%;
21 - manitol a 20%;
22 -metilprednisolona 125 mg;
23 - metoclopramida 10 mg
24 - metoprolol 5 mg;
25 - midazolam 15 mg;
26 - morfina 10 mg;
27 - noradrenalina 4 mg;
28 - nitroglicerina 25 mg;
29 - prometazina 50 mg;
30 - ringer lactato 500 ml;
31 - solução fisiológica a 0,9% 500 ml;
32 - solução glicosada a 5% frasco de 500 ml;
33 - succinilcolina 100 mg;
34 - sulfato de magnésio a 10%;
35 - tramadol 50 mg.
C - Para nebulização:
01 - brometo de ipratrópio 0,25 mg/ml;
02 - bromidrato de fenoterol 0,5 mg/ml.
D – Para uso tópico:
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01 - sulfadiazina prata;
02 - lidocaína geléia;
03 - lidocaína spray.

AMBULÂNCIAS:

– 02 (uma) ambulância tipo D (UTI Móvel) guarnecida e equipada de forma independente do posto  
médico.

TIPO D – Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de  
pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que  
necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos  
necessários para esta função.

I - Equipamentos:

01 - cilindro de oxigênio de alumínio compatível com o volume do baú de
carga ou da mochila própria para transporte;
02 - baú e/ou mochila de transporte de equipamentos;
03 - colares cervicais (P, M, G);
04 - desfibrilador externo automático (DEA);
05 - talas de imobilização de diversos tamanhos;
06 - cânula de guedel;
07 - máscara de oxigênio com reservatório;
08 - bolsa auto-inflável de ventilação manual adulto/infantil com reservatório;
09 - estetoscópio;
10 - esfigmomanômetro;
11- oxímetro portátil;
12 - Óculos de proteção individual.

II - Insumos:

01 - Luvas de procedimento, óculos de proteção individual;
02 - Ataduras, compressas, gazes.

Sinalizador ótico e acústico; maca com rodas e articulada; dois suportes de soro; cadeira de rodas  
dobrável; instalação de rede de oxigênio com régua tripla para permitir a alimentação de  
respirador; cilindro portátil de oxigênio como descrito no item anterior; respirador ciclado a pressão  
ou volume não eletrônico (em caso de frota é obrigatório que exista pelo menos um respirador a  
volume disponível e no caso de veículo único, deverá conter um respirador a volume); monitor  
cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota deverá haver  
disponibilidade de um monitor cardioversor com marcapasso externo não invasivo); bomba de  
infusão com bateria e equipo;  

kit vias aéreas(contendo: cânulas endo-traqueais de vários tamanhos, cateteres de aspiração,  
adaptadores para cânulas, cateteres nasais tipo óculos, seringa de 20 ml para sonda duboff,  
ressuscitador manual adulto e infantil, sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos, pares  
de luvas de procedimentos, máscara para ressuscitador adulto e infantil, frasco de xylocaína geléia;  
cadarços para fixação de cânula, laringoscópio infantil com lâminas retas 0 e 1; laringoscópio adulto  
com lâmina curvas 1, 2, 3 e 4; estetoscópio, esfigmomanômetro aneróide adulto e infantil, cânulas  
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oro-faríngeas adulto e infantil, fios-guia para entubação, pinça de magyl, bisturi descartável nº 22,  
cânulas para traqueostomia; drenos para tórax); 

kit acesso venoso (contendo: tala para fixação de braço, pares de luvas de procedimentos,  
recipiente de algodão com anti-séptico, pacotes de gaze estéril, rolo de esparadrapo, material para  
punção de vários tamanhos,, garrote, equipos de macro e micro gotas, intracaths adulto e infantil,  
tesoura, pinça de Kocher, cortadores de soro, lâminas de vários tamanhos, seringas de vários  
tamanhos, torneiras de 3 vias, polifix de 4 vias, frascos de Ringer Lactato, frascos de Cloreto de  
Sódio e frascos de Soro Glicosado a 5%); duas caixas de pequenas cirurgias;  

Kit de parto como descrito nos itens anteriores; outros frascos de drenagem de tórax, coletores de  
urina, sondas vesicais, extensão para dreno torácico, protetores para eviscerado e queimaduras,  
espátulas de madeira, sondas naso-gástricas, eletrodos descartáveis, equipo para drogas  
fotossensíveis, equipos para bombas de infusão e circuito de respirador estéril de reserva;  
equipamentos de proteção à equipe médica: óculos, máscaras e aventais; cobertor ou filme  
metálico para conservação de calor do corpo; campo cirúrgico fenestrado; almotolias com anti-
séptico; colares cervicais de diversos tamanhos; prancha longa para imobilização de coluna;  
medicamentos necessários ao atendimento de urgência; rádio-comunicação.

III – Hospital de Referência: é a unidade hospitalar, pública ou privada, prestadora de serviços de  
urgência/emergência médica, para a qual o paciente será removido.

Local do evento: Arena de Vôlei de Praia - Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - Meia  
Praia - Itapema/SC

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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024300

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - 
Meia Praia

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SONORIZACAO

ESPECIFICAÇÕES DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE VÔLEI DE PRAIA

Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização, sem equipamentos  
de palco, conforme especificações abaixo:  

- Montagem, desmontagem e operação técnica interagindo com a transmissão Web e a transmissão  
da TV;
- 01 Mixing console com no mínimo 24 canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 vias  
auxiliares, 04 bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas  
deverão ser balanceadas com no mínimo 04 vias de monitor;
- 04 Caixas para subgraves (8 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada);
- 04 Caixas vias médio grave e médio agudo ( 1.000 W RMS cada);
- Amplificadores compatíveis com o sistema;  
- 01 Equalizador estéreo com 32 bandas e filtros de 12 db por oitava;  
- 01 Processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores  
AD/DA de no mínimo 20 bits;  
- 04 Canais compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas;  
- 03 Microfone sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação UHF;
- 04 Canais de GATES com entradas e saídas balanceadas;  
- 02 Monitores tipo Spot passivo/ativo com 300W RMS cada, cabos e conexões para ligar todo o  
sistema;
- 03 kits de caixas de som passivas duas vias de 250W RMS + pedestais tipo tripé com altura  
ajustável + cabeamento para cerca de 40 m;
- Cabos e conectores para a instalação do sistema considerando passagem de cabos para as  
quadras externas;

DATA DE ENTREGA: 29/03/2022
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- 01 Operador técnico.

PERÍODO DE TRABALHO
    - Instalação/teste:29/03  (Terça-feira) deverá o correr logo na parte da manhã a instalação para  
os teste acontecerem no início da tarde;

3ª Etapa Top 8/Aberto
- 4a-Feira 30/03 – 07h às 18h, 
- 5a-Feira 31/03 – 07h às 18h, 
- 6a-Feira 01/04 – 07h às 21h, 
- Sábado 02/04– 07h às 22h,
- Domingo 03/04 – 08h às 13h

CHALLENGE
- 5a-Feira 14/04 – 07h às 18h, 
- 6a-Feira 15/04 – 07h às 21h, 
- Sábado 16/04– 07h às 22h,
- Domingo 17/04 – 08h às 13h

Desmontagem dia 17/04 apos o evento.

Técnico a disposição durante toda a realização do evento, alimentação dos mesmos por conta da  
empresa contratada.

Carregadores para a montagem e desmontagem, alimentação dos mesmos por conta da empresa  
contratada.

A empresa deverá ter material para reposição em caso de problemas nos equipamentos.

Local do evento: Arena de Vôlei de Praia - Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - Meia  
Praia - Itapema/SC

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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024301

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - 
Meia Praia

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

BRIGADISTA

Contratação de 10 brigadistas nos seguintes horários:

3ª Etapa Top 8/Aberto
- 4a-Feira 30/03 – 07h às 18h, 
- 5a-Feira 31/03 – 07h às 18h, 
- 6a-Feira 01/04 – 07h às 21h, 
- Sábado 02/04– 07h às 22h,
- Domingo 03/04 – 08h às 13h

CHALLENGE
- 5a-Feira 14/04 – 07h às 18h, 
- 6a-Feira 15/04 – 07h às 21h, 
- Sábado 16/04– 07h às 22h,
- Domingo 17/04 – 08h às 13h

Contratação de 3 brigadistas nos seguintes horários:
2° SUB 21
- 6a-Feira 08/04 – 07h às 19h, 
- Sábado 09/04– 07h às 19h,
- Domingo 10/04 –  07h às 13h

Alimentação e uniforme responsabilidade do contratado.
Levar material de locomoção: 6 pranchas e colar cervical infantil e adulto.
Apresentar documentação dos brigadistas.

DATA DE ENTREGA: 30/03/2022
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Local do evento: Arena de Vôlei de Praia - Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - Meia  
Praia - Itapema/SC

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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024304

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2022

LOCAL DE ENTREGA: Entrega digital

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

CLIPPING

Serviço de monitoramento de mídia de abril de 2022 a dezembro de 2022 (com possibilidade de  
renovação)

Serviço de monitoramento de mídia impressa e eletrônica (sites e blogs) com cobertura nacional  

Serviço de monitoramento de TVs e rádios nas praças Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Minas  
Gerais. 

Classificação e análise de desempenho na mídia (diagnóstico qualitativo e quantitativo da  
cobertura)

Necessidade de inclusão de veículos segmentados e específicos na lista de veículos monitorados.  

Entrega de boletins de segunda a sexta-feira às 9h.  

Entrega de boletim aos sábados, domingos e feriados às 10h.

Relatórios mensais com análise de sentimento das matérias publicadas, com links das notícias,  
valoração, avaliações e classificações. Entrega até o 5º dia útil de cada mês.  

Relatórios específicos de grandes competições (ou possibilidade de gerar relatórios específicos por  
períodos de tempo), com links das notícias, valoração, avaliações e classificações.

Acesso ao banco de dados com as notícias clipadas durante a vigência do contrato.  

Monitoramento da lista de palavras abaixo:

DATA DE ENTREGA: 02/04/2022
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Confederação Brasileira de Voleibol
Vôlei de praia
Adriana Behar
Marcelo Hargreaves
Guilherme Marques
Radamés Lattari
Walter Pitombo Laranjeira
Viva Vôlei
Superliga 
Renan Dal Zotto
José Roberto Guimarães
Liga das Nações
Campeonato Mundial de Vôlei
FIVB

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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024307

DATA DE EMISSÃO: 17/02/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Meia Praia, entre a Rua 307 e 313 - 
Itapema/SC)

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVIÇOS GRÁFICOS

1) ESTAMPAGEM DE UNIFORMES JÁ PRODUZIDOS
A empresa deverá produzir e aplicar o silk em camisas já produzidas, a serem fornecidas pela CBV,  
conforme grade abaixo:

Polo Laranja – Pessoal de Quadra:   Banco do Brasil (23 x 13cm, na frente) - 240 unidades
Polo Verde – Comitê Organizador:  Banco do Brasil (7 x 7cm, em uma das mangas) - 150 unidades                    

Top – Feminino (núm. 1): 01 Banco do Brasil (20 x 4,5cm, na frente), 01 Banco do Brasil (14 x  
4cm, nas costas), 01 núm. 1 (2,5 x 5,5cm, frente), 01 núm. 1 (2,5 x 5,5cm, costas) – 215 
unidades
Top – Feminino (núm. 2): 01 Banco do Brasil (20 x 4,5cm, na frente), 01 Banco do Brasil (14 x  
4cm, nas costas), 01 núm. 2 (2,5 x 5,5cm, frente), 01 núm. 2 (2,5 x 5,5cm, costas) – 215 
unidades

Regata – Masculino (núm. 1): 01 Banco do Brasil (23 x 13cm, na frente), 01 Banco do Brasil (23 x  
13cm, nas costas), 01 núm. 1 (6,8 x 8cm, frente), 01 núm. 1 (6 x 8cm, costas) – 215 unidades
Regata – Masculino (núm. 2): 01 Banco do Brasil (23 x 13cm, na frente), 01 Banco do Brasil (23 x  
13cm, nas costas), 01 núm. 2 (6,8 x 8cm, frente), 01 núm. 2 (6 x 8cm, costas) – 215 unidades

LOGÍSTICA:
Os uniformes serão entregues na empresa em 01/04/2022. Estes devem estar devidamente  
estampados e disponíveis para a retirada em 08/04/2022.

2) ESTAMPAGEM IN LOCO (INCLUIR EQUIPAMENTO PARA A APLICAÇÃO)
Produzir e estampar nome e país nos uniformes de competição (tops e regatas), in loco (arena de  

DATA DE ENTREGA: 01/04/2022
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vôlei de praia - meia praia, entre a rua 307 e 313 - Itapema/SC). Estimativa:

Nome do país frente Feminino (6 x 3cm) – 430 unidades (levar letras variadas para atender a  
necessidade)
Nome do país costas Feminino (6 x 3cm) – 430 unidades (levar letras variadas para atender a  
necessidade)
Nome do país frente Masculino (12 x 8cm) – 430 unidades (levar letras variadas para atender a  
necessidade)
Nome do país Masculino (12 x 8cm) – 430 unidades (levar letras variadas para atender a  
necessidade)

Nomes de atletas variados feminino – 430 unidades (levar letras variadas para atender a  
necessidade)
Nomes de atletas variados masculino – 430 unidades (levar letras variadas para atender a  
necessidade)

Período: 11/04 a 17/04/2022.

Alimentação, passagem e hospedagem por conta da CBV.

Contato: Almir Gomes (21) 99426-0845

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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024310

DATA DE EMISSÃO: 17/02/2022

LOCAL DE ENTREGA: Av Nereu Ramos, s/n 
entre as ruas 313 e 307 - Meia Praia - 
Itapema/SC

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (EVENTOS)

SERVIÇO DE LIMPEZA

 Contratação de equipe de conservação e limpeza que deverá atuar de acordo com as  
especificações abaixo discriminadas:  
 - Higienização e conservação geral da arena, arquibancadas, acessos, todos os banheiros, salas de  
trabalho, vestiários, entre outras. 
 - Todo o material de limpeza (papel, produtos, sacos de lixo, rodos, panos e vassouras, etc) deverá  
ser fornecido pela empresa contratada.
 - A alimentação, uniforme e o transporte dos funcionários serão a cargo da empresa contratada.
 - Todas as pessoas têm, obrigatoriamente, que ser maiores de idade.
 - Todos os funcionários da empresa de limpeza deverão estar uniformizados, com uniforme  
fornecido pela empresa contratada.
 - 15 lixeiras de 50 litros pretas
- 20 lixeiras de 100 litros pretas
 - 700 Sacos de lixo 
- 120 panos de chão brancos a parte que deverão ser entregues para o produtor do evento.
- 6 vassouras 
- 4 rodos 

Quantitativo de pessoal, data e horários:

3ª Etapa Top 8/Aberto
- De 28/03 a 29/03 – 06 pessoas - de 8h às 18h
- De 30/03 a 02/04 – 10 pessoas - de 07h às 21h
- Dia 03/04 - 10 pessoas - 07h às 15h

DATA DE ENTREGA: 28/03/2022
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2° Sub 21
- Dia 07/04 – 06 pessoas - de 8h às 18h
- De 08/04 a 09/04 – 6 pessoas - de 07h às 18h
- Dia 10/04 - 6 pessoas - 07h às 15h

CHALLENGE
- De 12/04 a 13/04 – 10 pessoas - de 07h às 18h
- De 14/04 a 16/04 - 10 pessoas - 07h às 21h
- Dia 17/04 - 10 pessoas - 07h às 15h
- Dia 25/04 - 10 pessoas para limpeza geral do local após a desmontagem. A data poderá sofrer  
alteração. 

 Previsão de Publico: 5000 pessoas

 Arena de Vôlei de Praia - Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - Meia Praia - Itapema/SC
Almir Gomes (21)99426-0845

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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024313

DATA DE EMISSÃO: 17/02/2022

LOCAL DE ENTREGA:  Av Nereu Ramos, s/n 
entre as ruas 313 e 307 - Meia Praia - 
Itapema/SC

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

MOBILIÁRIO VIP/DECORAÇÃO

Mobiliario Area VIP
Todo o mobiliário será branco.
3 sofás de 3 lugares com pés cromados
3 sofás de 2 lugares com pés cromados
3 mesas de centro quadradas
6 mesas de canto quadradas
10 mesas bistrô de encaixe
30 banquetas trefilada branca ou 30 banquetas dallas
3 aparadores madeira
12 puffs quadrados pequenos branco C 0,40m X P 0,40m X H 0,42m
2 puff retangular branco C 1,40m X P 0,60m X H 0,40m

Sugestão de ornamentação. 
Arranjo de flores simples (8). Sugestão de cor: amarelo e/ou branco.  
20 vasos de planta de 1,60m aproximadamente

4 bancos de madeira com tamanho aproximado 1,60

3ª Etapa Top 8/Aberto -  Challenge   Itapema (SC)  

Entrega/Montagem: 29/03
Evento: de 30/03 a 03/04 e de 14/04 a 17/04
Retirada: 17/04 apos às 15h

Local do evento: Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - Meia Praia - Itapema/SC

DATA DE ENTREGA: 29/03/2022
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Almir Gomes (21)99426-0845

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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024318

DATA DE EMISSÃO: 17/02/2022

LOCAL DE ENTREGA: Av Nereu Ramos, s/n 
entre as ruas 313 e 307 - Meia Praia - 
Itapema/SC

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

DESPACHANTE

Elaboração de projeto de Combate a Incêndio e Pânico para liberação e aquisição de alvará  
temporário de evento, 3ª Etapa Top 8/Aberto e Pro Tour Challenge
Evento esportivo de vôlei de Praia, em arena montada com estrutura temporária e público estimado  
em 4500 (quatro mil e quinhentas) pessoas.

Liberação junto ao corpo de Bombeiros.
Nada a Opor e autorizações dos órgãos responsáveis local

ART com comprovante de pagamento e boleto automático original e mais 2 cópias dos mesmos  
assinado.

Entrega: liberação/Alvará pronto dia 29/04/22 - AOS CUIDADOS DO PRODUTOR RESPONSÁVEL

Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - Meia Praia - Itapema/SC

DATA DE ENTREGA: 29/03/2022
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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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024324

DATA DE EMISSÃO: 18/02/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - 
Meia Praia

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

GERADOR

LOCAÇÃO DE GERADORES PARA O TOP8/ABERTO E CHALLENGER ITAPEMA 2022

Especificação: 
    - Geradores de 240 kva.
    - Geradores com conexões em camlock para facilitar troca de geradores em caso de problemas  
técnicos.
    - A empresa deverá fornecer cabeamento para até 100 mts de distância dos geradores para a  
caixa de distribuição, a empresa deve se responsabilizar pela colocação e retirada dos mesmos.
    - Geradores interligados com chave inversora
    - 220v ( trifásico),  1 caixa distribuidora, 2 extintores (na validade), ART dos geradores, 1  
operador durante todo o período da locação.

Programação:

- 28/03: 04 geradores (instalação e testes de funcionamento)
- 29/03: 04 geradores - 12 horas de testes, caso necessário (passagem de som, iluminação, teste  
dos placares, telão e iluminação);
- 30/03 a 03/04/2022: 04 geradores - 06h30 às 19h;
-               04/04/2022: 03 geradores - 07:00 às 22h;
-               05/04/2022: 04 geradores - 07h às 14h;
-               06/04/2021: sem utilização;
- 07/04 a 13/04/2022: 04 geradores - 06h30 às 19h;
- 14/04 e 16/04/2022: 04 geradores - 07:00 às 22h;
-               17/04/2022: 03 geradores - 07h às 14h.

DATA DE ENTREGA: 23/03/2022
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Alimentação: A alimentação deverá ser fornecida pela própria empresa contratada
Uniforme: O uniforme deverá ser fornecido pela própria empresa contratada .  
Local do evento: Arena de Vôlei de Praia - Av Nereu Ramos, s/n entre as ruas 313 e 307 - Meia  
Praia - Itapema/SC

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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024330

DATA DE EMISSÃO: 18/02/2022

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

Serviço de reparo do sistema de boilers das suítes do CDV  

Especificações:

O sistema apresentado a seguir deverá ser acoplado ao reservatório de água quente existente, e  
atenderá TAMBÉM a ala onde hoje é atendido pelos boiler's elétricos, que serão todos eliminados,  
pois são pouco eficientes e de grande consumo.

Equipamentos necessários por conta da empresa contratada:

- 3,0 Aquecedores marca Rheem modelo GLP com 30 l (deverá se aproveitado aquecedor que ainda  
está funcionando).
- Manutenção geral do aquecedor harman existente com troca de componentes para  
reaproveitamento do aquecedor.
- 4,0 kits de duto de exaustão necessário ao bom funcionamento.
- 2,0 Bombas circuladoras (uso e reserva) marca Rowa modelo 20 S para apoio aos 4 aquecedores  
(uso e reserva)
- 2,0 Bombas circuladoras marca Rowa modelo 20 S para a recirculação de água quente nos pontos  
de consumo das duas alas (1 bomba para cada ala)
- 1,0 Quadro de comando e proteção PARA AS 4 BOMBAS completo com 3 termostatos digital,  
contactora, relé térmico, disjuntores e botoeiras com led, liga desliga, manual e automático.
- 1,0 Mão de obra para instalação de todo sistema com testes de funcionamento

DATA DE ENTREGA: 07/03/2022
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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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