
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024416

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2022

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:

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

FOTOS,FILMES E FILMAGENS (SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS)

Contratação pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) de agência para prestação de serviços  
de foto e vídeos para redes sociais até dezembro de 2022.  

A critério da CBV, podem ser demandadas serviços de foto e vídeo de:  
- eventos corporativos ou institucionais, com organização direta da CBV ou não;
- jogos e treinos de equipes brasileiras (seleções de quadra e duplas de praia, em todas as  
categorias);
- jogos e treinos de clubes em competições específicas;
- registro fotográfico de pessoas ou de ambientes, material de marketing e merchandising, entre  
outros, com finalidade jornalística ou para campanhas institucionais/marketing.

O material fotográfico digital deve ser entregue com qualidade para impressão em jornais e  
revistas;

Escopo do serviço:

• Briefing com a equipe da Comunicação (imprensa e marketing) quatro dias antes do  
evento para discussão de pautas especiais e direcionamento da produção de conteúdo.

CONTEÚDO - POR DIA (QUADRA E PRAIA)

15 fotos de jogos/treinos de acordo com as pautas do dia - entrega até o término do horário da  
jornada
1 conteúdo para Tik Tok (vídeo animado de até 1 minuto) – entrega até o fim da jornada
1 vídeo de atleta chamando para a competição do dia seguinte (até 30 segundos) – entrega até o 
fim da jornada
2 vídeos com declarações de atletas/técnicos/representantes da CBV para distribuição para a  

DATA DE ENTREGA: 10/04/2022
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imprensa (até 2 minutos cada) - edição e entrega até o fim da jornada
2 vídeos/fotos de bastidores para stories (até 30 segundos) – entrega até o fim da jornada
2 vídeos de ação de jogo para stories (até 30 segundos cada)  – entrega até o fim da jornada
2 vídeos de ação promocional realizada ou criação de conteúdo publicitários (até 30 segundo cada)  
– entrega até o fim da jornada

1 vídeo de highlights do dia para Youtube/Instagram, com cerca de dois minutos - se não houver  
competição no dia seguinte, entrega até 10h, se houver competição, entrega até meia hora antes  
do início da programação do dia seguinte.

MKT – DURANTE TODA A DURAÇÃO DO EVENTO – ENTREGA ÚNICA (QUADRA OU PRAIA)

15 fotos frias de contrapartidas contratuais (placa de quadra, blimp, placa aérea, etc) - entrega até  
o término da última jornada do evento
15 fotos de lances com material publicitário à mostra - entrega de duas fotos por dias (até o  
término da jornada) e do material completo até o término da última jornada do evento.

EXTRAS

Nas etapas da Liga das Nações e do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, o fotógrafo deverá operar o  
sistema da Federação Internacional, subindo imagens para o site da entidade.

Estão aptas a oferecer propostas empresas com objeto social de acordo com os serviços  
discriminados e profissionais de foto e vídeo com experiência em cobertura jornalística de esportes.

Solicitamos que a proposta seja formulada obedecendo obrigatoriamente os seguintes critérios:  

1.            Valor de jornada de cinco horas, a contar do início do serviço e de seu término, não  
incluído tempo para deslocamento, para serviços realizados no Grande Rio, Grande São Paulo,  
Grande Belo Horizonte e Distrito Federal;
2.            Valor de jornada de oito horas, a contar do início do serviço e de seu término, não  
incluído tempo para deslocamento, para serviços realizados no Grande Rio, Grande São Paulo,  
Grande Belo Horizonte e Distrito Federal;
3.            Valor de jornada de cinco horas, a contar do início do serviço e de seu término, não  
incluído tempo para deslocamento, para serviços realizados em Saquarema, onde encontra-se o  
Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV). Alimentação, se necessária, será fornecida pela CBV,  
no refeitório de funcionários ou no restaurante de atletas;  
4.            Valor de jornada de oito horas, a contar do início do serviço e de seu término, não  
incluído tempo para deslocamento, para serviços realizados em Saquarema, onde encontra-se o  
Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV). Alimentação, se necessária, será fornecida pela CBV,  
no refeitório de funcionários ou no restaurante de atletas;  
5.            Valor de jornada de cinco horas, a contar do início do serviço e de seu término, não  
incluído tempo para deslocamento, para serviços realizados nas demais capitais estaduais.  
6.            Valor de jornada de oito horas, a contar do início do serviço e de seu término, não  
incluído tempo para deslocamento, para serviços realizados nas demais capitais estaduais.  

A critério do proponente, podem ser incluídos serviços em outras cidades, desde que obedecidas as  
jornadas de cinco e de oito horas.
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Para dirimir dúvidas, as agências interessadas poderão solicitar esclarecimentos através do emails  
elisa.lopez@volei.org.br e vicente.condorelli@volei.org.br com cópia para compras@volei.org.br.   

A seu critério, a CBV pode contratar mais de uma empresa para um mesmo evento ou decidir por  
qualquer outra forma de contração.   

Correrão por conta da empresa contratada todas as despesas, incluídas as diretamente  
relacionadas à atividade contratada, bem como transporte, alimentação e outras. Excetua-se a  
alimentação para os serviços realizados no interior do Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em  
Saquarema. 

O equipamento fotográfico (incluindo corpo de máquina, lentes etc.) e o equipamento de apoio para  
o trabalho (laptop e outros) são de responsabilidade da empresa ou do profissional contratado, não  
incorrendo à CBV qualquer responsabilidade por dano ou perda.

Quando oferecida estrutura de transmissão de dados pela CBV (cabo e wifi), ela será disponibilizada  
aos profissionais. Quando não, caberá à agência contratada providenciá-la. Também cabe à agência  
a análise técnica dos recursos de transmissão (4G e/ou outros) de maneira a viabilizar o trabalho.  

Ao apresentar proposta, a empresa automaticamente reconhece o direito de a CBV utilizar o  
material para divulgação e promoção do voleibol. No entanto, cabe à CBV a obrigação de garantir o  
crédito ao fotógrafo ou à empresa contratada.

Calendário base de eventos (sujeito a alterações)

ABRIL
Etapa Vôlei de Praia – 5 dias 
Circuito Mundial – 5 dias 

MAIO
Finais Superliga masculina – 2 dias
Finais Superliga feminina – 2 dias
Etapa Vôlei de Praia – 5 dias

JUNHO
VNL masculina – 5 dias
VNL feminina – 5 dias
Amistosos da base feminino – 5 dias
Amistosos da base masculino – 5 dias

AGOSTO
Amistosos da base feminino – 5 dias
Amistosos da base masculino – 5 dias
Amistosos adulto feminino – 5 dias
Amistosos adulto masculino – 5 dias
Etapa Vôlei de Praia – 5 dias

SETEMBRO
Etapa Vôlei de Praia – – 5 dias 
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OUTUBRO
Supercopa masculina – 2 dias
Supercopa feminina – 2 dias

NOVEMBRO
Master – 6 dias
Etapa Vôlei de Praia – 5 dias 
Etapa Vôlei de Praia – 5 dias

DEZEMBRO
Etapa Vôlei de Praia – 5 dias

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: 024462

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2022

LOCAL DE ENTREGA: Itapema - Av Nereu 
Ramos, s/n - Entre as ruas 307 e 313

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

TRANSMISSÃO DE JOGOS

UNIDADE MÓVEL + UP-LINK + 02 GERADORES 75 KVA´S
OU 
SNG COM PRODUÇÃO + 02 GERADORES 75 KVA´S
TRANSMISSÃO HD 1080i/60
Vídeo:
- 4 Câmeras completas;
- 1 microcâmera;
- 1 switcher para seleção de imagens;
- 1 replay (1 EVSs);
- 1 sistema de monitoração de vídeo completo;
- 1 retorno do ar via SKY HD;
- 1 sungun para reportagem

ÁUDIO STÉREO:
- 1 sistema para repórter (fone e microfone com fio + stand by);
- 1 lapela para juiz;
- 0 booms para ambiente;
- 1 sistema de monitoração de áudio completo;
- 1 sistema de intercom e telefonia (matriz de comunicação + 2 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;
- 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  

DATA DE ENTREGA: 31/03/2022
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entregar o serviço;”.
- As etapas e horários poderão sofrer alterações

Endereço da competição:
Av Nereu Ramos, s/n - 
Entre as ruas 307 e 313

Entrega: 02 e 03 de Abril de 2022
- Transmissão de 4 jogos: sendo 02 jogos nos sábados e 02 jogos no domingo*;

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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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024481

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2022

LOCAL DE ENTREGA: CDV-SAQUAREMA

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

EDUCACAO E TREINAMENTO

Serviço de complementação escolar aos atletas das seleções brasileiras de base, em modelo  
presencial nas instalações do CDV em Saquarema-RJ

O serviço de complementação escolar aos atletas das seleções brasileiras de base vem de encontro  
às exigências do Ministério Público para que os atletas menores de idade matriculados em  
instituições de ensino básico não deixem de estudar enquanto estão em treinamento no Centro de  
Desenvolvimento de Voleibol em Saquarema.  

Vigência do contrato: 16/05/2022 a 16/08/2022 

Público alvo: 50 atletas divididos em 2 turmas, com idades entre 15 a 18 anos

2 blocos de aula: 7h às 10h, e 10h às 13h, de segunda à sexta-feira

Áreas de conhecimento a abordar:

- Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

DATA DE ENTREGA: 25/04/2022
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- Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia.

- Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa e Inglês  

- Matemática e suas Tecnologias: Matemática.

Material: Na proposta deverá ser incluído o valor das apostilas

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: 024503

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2022

LOCAL DE ENTREGA: CDV - Av. Ministro  
Salgado Filho, 7000 - Barra Nova – Saquarema 
– RJ – Brasil - Ce

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SONORIZACAO

SONORIZAÇÃO

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

- 03 (três) microfones gooseneck

- 03 (três) microfones sem fio (com pilhas reservas)

- 02 (duas) caixas de som
                       Descrição: caixas de som passivas duas vias de 250W RMS + pedestais tipo tripé  
com altura ajustável + cabeamento para cerca de 20 m ligadas diretamente na mesa de som)

- 01 (uma) mesa de som
Descrição: Com 04 (quatro) canais

- 01 (um) técnico durante todo o período (8h de serviço) para quaisquer problemas e suporte que  
se fazem necessários; 
- Alimentação e uniforme do técnico e de responsabilidade da contratada;

Energia e Voltagem : 110v

Data de Montagem e teste: 28/03 parte da tarde
Dias de evento: 29/03 – 17h às 21h

DATA DE ENTREGA: 28/03/2022
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Obs:
1) Os microfones deverão ser montados centralizados na bancada das mesas
2) As caixas de som deverão ser montadas uma no fundo da sala e outra na frente
3) Todo o material deverá ter um backup para quaisquer problemas para a realização do  
evento

Local de entrega: CDV - Av. Ministro Salgado Filho, 7000 - Barra Nova – Saquarema – RJ – Brasil - 
Cep: 28990-212

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: 024505

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2022

LOCAL DE ENTREGA: CDV - Av. Ministro  
Salgado Filho, 7000 - Barra Nova – Saquarema 
– RJ – Brasil - Ce

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

MOBILIÁRIO VIP/DECORAÇÃO

LOCAÇÃO DE MATERIAL

- 15 toalhas de mesa pretas

Entrega: 28/03 na parte da tarde
Retirada: 29/03 após o evento

Local de entrega: CDV - Av. Ministro Salgado Filho, 7000 - Barra Nova – Saquarema – RJ – Brasil - 
Cep: 28990-212

Aos Cuidados Regiane ou Thamires Iack

DATA DE ENTREGA: 28/03/2022

Página 11 de 25CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ESTÁ CONDICIONADO A ASSINATURA DA ORDEM DE COMPRAS, QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA
JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. "DE ACORDO COM A POLÍTICA DA CBV NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS EM NOME DE FACTORINGS
OU DADOS BANCÁRIOS DE CNPJ DIFERENTE DO EMISSOR DA NOTA FISCAL."

Atenção :

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTOS:

A CBV, em conformidade com as exigências impostas pela Receita Federal em sua Instrução Normativa “IN RFB 971/2009”, realizará,
nas notas fiscais de prestação de serviços envolvendo o uso de mão de obra, a retenção de 11% a título de INSS sobre o valor total da
nota, caso não esteja especificado o valor da mão de obra e ainda a retenção de 1% sobre o valor da nota fiscal a título de retenção de
imposto de renda, sendo a base de cálculo a mesma do INSS. Para notas fiscais não envolvendo serviços de mão de obra haverá a
retenção de 1,5% de imposto de renda e, será recolhido ainda 4,65% (3%- COFINS + 0,65% PIS + 1% CSLL). Serão tratados
individualmente os casos em que for necessário a retenção de ISS (variando entre 2% e 5% dependendo do município e atividade
prestada).
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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024508

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2022

LOCAL DE ENTREGA: CDV - Av. Ministro  
Salgado Filho, 7000 - Barra Nova – Saquarema 
– RJ – Brasil - Ce

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

LOCACAO EQUIPAMENTOS

Locação de 1 (um) carrinho elétrico com 6 ou 8 lugares

Data de entega: 28/03 na parte da mainhã
Período de utilização -28/03 e 29/03
A retirada dos carrinhos deve ser feita após o evento ou dia seguinte 30/03

O carrinho deverá ser Bivolt para carregamento.
A empresa deverá disponinbilizar todo equipamento para recarga do veículo.

Local:  CDV - Av. Ministro Salgado Filho, 7000 - Barra Nova – Saquarema – RJ – Brasil - Cep: 
28990-212

Aos Cuidados Regiane ou Thamires Iack

DATA DE ENTREGA: 28/03/2022
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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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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024510

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2022

LOCAL DE ENTREGA: CDV - Av. Ministro  
Salgado Filho, 7000 - Barra Nova – Saquarema 
– RJ – Brasil - Ce

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

LOCACAO EQUIPAMENTOS

- 01 (um) Datashow com tela e suporte para apresentação  
Especificações do Projetor: Sistema de projeção:Tecnologia Epson 3LCD de 3  

chipsModo de projeção:Frontal / Traseiro / instalado no tetoPainel LCD:0.76 polegadas (D10, C2  
Fine)Método de projeção:Matriz ativa TFT de poli-silícioNúmero de pixels:2.304.000 pixels (1920 x  
1200) x 3Brilho em cores - Saída de luz colorida:5.000 LumensBrilho em branco - Saída de luz  
branca:5.000 LumensRazão de aspecto:16:10Resolução nativa:WUXGAResolução máxima  
transferida suportada:1920 x 1080 (1080p)Redimensionar:640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024, 
1400 x 1050Tipo de lâmpada:300W UHEDuração da lâmpada:5.000 horas (Normal) / 10.000 horas 
(ECO)Alcance do Throw-Ratio:1.38 (Zoom: Wide), 2.28 (Zoom: Tele)Distância de projeção/  
tamanho da tela:50" – 300" (1.46 m – 8.95 m) (Zoom: Wide)Correção de Keystone:Vertical: -30°  
+30° / Horizontal: -30° +30°
Screen Fit:
Sim
• Screen fit: Aprox. 4 segundos
• Distância: 1,46 – 3 m
• Tamanho da tela: 50" - 101"
• Horizontal - Vertical
• Vertical: -30° a +30°
• Horizontal: -20° a +20°
Plug 'n Play USB:Projector is compatible with PC and Mac® computersRazão de contraste:Até  
15.000:1Reprodução de cor:Até 1 bilhão de cores

Conectividade padrão:
Entrada do computador: x 2 D-sub 15pin
Vídeo RCA: x 1

DATA DE ENTREGA: 28/03/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

HDMI: x 2 (HDMI 1/MHL)
Saída monitor: x 1 D-sub 15pin compartilhado com computador 2
Entrada áudio RCA: x 2 (branco e vermelho)
Entrada áudio stereo mini: x 2
Saída áudio stereo mini: x 1
RS-232C: x 1 D-sub 9pin
Usb Tipo A: x 1 (memória USB, firmware, configuração OSD)
Usb Tipo B: x 1 (USB display, mouse, teclado, controle, firmware, configuração OSD)
LAN - RJ45: x 1

Obs: O projetor deverá ser similiar ou superiro

- 01 (um) notebook e 01 (um) adaptador HDMI com saída para os dois projetores
Descrição: Intel Core I5

                                                Memo RAM: 16 GB DDR4 2666 MHz
                                                 Disco: SSD 256 GB
                                                 Placa de vídeo: Integrada, Intel UHD Graphics
                                                 Placa de som: Integrada, com áudio de alta definição (HD Áudio)
                                                 Porta USB: 1 (2.0), 2 (3.0), 1 (Tipo-C)
                                                 Porta HDMI
                                                 Mouse: Touchpad
                                                 Entrada rede RJ45 10/100/1000
                                                 Wi-Fi: 802.11ac
                                                  Bluetooth
                                                  Windows 10 Pro

- 01 (um) técnico durante todo o período (8h de serviço) para quaisquer problemas e suporte que  
se fazem necessários; 
- Alimentação e uniforme do técnico e de responsabilidade da contratada;

Energia e Voltagem : 110v

Data de Montagem e teste: 28/03 parte da tarde
Dias de evento: 29/03 – 17h às 21h

Obs:
1) Todo o material deverá ter um backup para quaisquer problemas para a realização do  
evento.

Local de entrega: CDV - Av. Ministro Salgado Filho, 7000 - Barra Nova – Saquarema – RJ – Brasil - 
Cep: 28990-212
Aos Cuidados Regiane ou Thamires Iack

Página 16 de 25CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ESTÁ CONDICIONADO A ASSINATURA DA ORDEM DE COMPRAS, QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA
JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. "DE ACORDO COM A POLÍTICA DA CBV NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS EM NOME DE FACTORINGS
OU DADOS BANCÁRIOS DE CNPJ DIFERENTE DO EMISSOR DA NOTA FISCAL."

Atenção :

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTOS:

A CBV, em conformidade com as exigências impostas pela Receita Federal em sua Instrução Normativa “IN RFB 971/2009”, realizará,
nas notas fiscais de prestação de serviços envolvendo o uso de mão de obra, a retenção de 11% a título de INSS sobre o valor total da
nota, caso não esteja especificado o valor da mão de obra e ainda a retenção de 1% sobre o valor da nota fiscal a título de retenção de
imposto de renda, sendo a base de cálculo a mesma do INSS. Para notas fiscais não envolvendo serviços de mão de obra haverá a
retenção de 1,5% de imposto de renda e, será recolhido ainda 4,65% (3%- COFINS + 0,65% PIS + 1% CSLL). Serão tratados
individualmente os casos em que for necessário a retenção de ISS (variando entre 2% e 5% dependendo do município e atividade
prestada).
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024522

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2022

LOCAL DE ENTREGA: RUA 307 E 313 - 
BAIRRO: MEIA PRAIA - CEP: 88.220-000 - 
ITAPEMA-SC

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)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TESTES DE COVID-19 RT-PCR E ANTÍGENO PARA A  
ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL DE VOLEI DE PRAIA QUE SERÁ REALIZADO EM ITAPEMA-SC.   

A EMPRESA DEVE APRESENTAR O VALOR UNITÁRIO DO TESTE, POIS A QUANTIDAE INFORMADA É  
UMA ESTIMATIVA.

DEVERÃO SER REALIZADOS APROXIMANDAMENTE 500 TESTES ANTÍGENOS E 100 RT-PCR (400 NA  
CHEGADA E 200 NA SAÍDA).

DEVERÃO FORNECER LAUDO EM PORTUGUES E INGLES SOMENTE PARA OS TESTES DE SAÍDA.

LOCAL DO EVENTO: RUA 307 E 313 - BAIRRO: MEIA PRAIA - CEP: 88.220-000 - ITAPEMA-SC

DATA DE ENTREGA: 10/04/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ESTÁ CONDICIONADO A ASSINATURA DA ORDEM DE COMPRAS, QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA
JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. "DE ACORDO COM A POLÍTICA DA CBV NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS EM NOME DE FACTORINGS
OU DADOS BANCÁRIOS DE CNPJ DIFERENTE DO EMISSOR DA NOTA FISCAL."

Atenção :

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTOS:

A CBV, em conformidade com as exigências impostas pela Receita Federal em sua Instrução Normativa “IN RFB 971/2009”, realizará,
nas notas fiscais de prestação de serviços envolvendo o uso de mão de obra, a retenção de 11% a título de INSS sobre o valor total da
nota, caso não esteja especificado o valor da mão de obra e ainda a retenção de 1% sobre o valor da nota fiscal a título de retenção de
imposto de renda, sendo a base de cálculo a mesma do INSS. Para notas fiscais não envolvendo serviços de mão de obra haverá a
retenção de 1,5% de imposto de renda e, será recolhido ainda 4,65% (3%- COFINS + 0,65% PIS + 1% CSLL). Serão tratados
individualmente os casos em que for necessário a retenção de ISS (variando entre 2% e 5% dependendo do município e atividade
prestada).
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024529

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2022

LOCAL DE ENTREGA: Itapema - Não há 
entrega física

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

ENTRETENIMENTO

Coordenador

Nos dias das etapas do Beacho Pro Tour Challenge irá fazer a coordenação do entretenimento da  
etapa, integração da operação do animador de quadra, DJ e videoboard.   

Chegar na quarta 13/04
Jogos: quinta a domingo
Tempo de trabalho:

- Quinta: 12h 

- Sexta: 14h (com possível intervalo no meio do dia)

- Sábado: 14h (com possível intervalo no meio do dia)

- Domingo: 14h (com possível intervalo no meio do dia)

Volta na segunda 

transporte interno por conta do fornecedor

Passagem aérea, Hospedagem e Alimentação por conta da CBV

DATA DE ENTREGA: 07/04/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ESTÁ CONDICIONADO A ASSINATURA DA ORDEM DE COMPRAS, QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA
JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. "DE ACORDO COM A POLÍTICA DA CBV NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS EM NOME DE FACTORINGS
OU DADOS BANCÁRIOS DE CNPJ DIFERENTE DO EMISSOR DA NOTA FISCAL."

Atenção :

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTOS:

A CBV, em conformidade com as exigências impostas pela Receita Federal em sua Instrução Normativa “IN RFB 971/2009”, realizará,
nas notas fiscais de prestação de serviços envolvendo o uso de mão de obra, a retenção de 11% a título de INSS sobre o valor total da
nota, caso não esteja especificado o valor da mão de obra e ainda a retenção de 1% sobre o valor da nota fiscal a título de retenção de
imposto de renda, sendo a base de cálculo a mesma do INSS. Para notas fiscais não envolvendo serviços de mão de obra haverá a
retenção de 1,5% de imposto de renda e, será recolhido ainda 4,65% (3%- COFINS + 0,65% PIS + 1% CSLL). Serão tratados
individualmente os casos em que for necessário a retenção de ISS (variando entre 2% e 5% dependendo do município e atividade
prestada).
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024606

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Várzea Grande

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SEGURANÇA (EVENTOS)

Segurança: Equipe de segurança para atuar como patrimonial, durante o evento e no controle de  
fluxo de acordo com as especificações abaixo descriminada e devidamente registrada na Polícia  
Federal. Será exigida comprovação.

- Perfil: Empresa habilitada com CNPJ autorizado pela Polícia Federal para execução deste serviço.
- Função: Segurança desarmada, portaria, controle de acessos, apoio ao público e a tribuna de  
honra, trabalho em turnos de 12h
- Carga horária: Diurno 7h00 às 19h00 e Noturno 19h00 às 7h00
- Quantidade:
Início dia 29/04/22
             Diurno    Noturno
29/04-       0          1
30/04 -      0          1
01/05 -      0          2
02/05 -      1          2
03/05 -      1          2
04/05 -      2          2
05/05 -      5          3
06/05 -      5          3
07/05 -      5          3
08/05 -      5          5
09/05 -      5          5
10/05 -      15        5
12/05 -      15        5
13/05 -      15        5
14/05 -      20       15     5 (das 7h às 19 / das 19h às 22h / das 22h às 07h)

DATA DE ENTREGA: 29/04/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

15/05 -      20        3
16/05 -      2          0

- Alimentação: A alimentação deverá ser fornecida pela própria empresa contratada
- Uniforme: O uniforme deverá ser fornecido pela própria empresa contratada

Local: Arena de Vôlei de Praia: Várzea Grande/MT

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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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024637

DATA DE EMISSÃO: 16/03/2022

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:

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

FOTOS,FILMES E FILMAGENS (SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS)

Prestação de serviços de foto e vídeo para a etapa de Brasília do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

O trabalho dos profissionais será necessário nos dias 27/4 a 1/5 (competição adulta) e 1/5 a 3/5  
(competição sub21)

Jornada de 5 horas diárias para produção de conteúdo – o horário do início da jornada será  
determinado de acordo com a programação de jogos.  

O material fotográfico digital deve ser entregue com qualidade para impressão em jornais e  
revistas.

Escopo do serviço:

Briefing online com a equipe da Comunicação (imprensa e marketing) quatro dias antes do evento  
para discussão de pautas especiais e direcionamento da produção de conteúdo.

Produção de conteúdo por dia

FOTO - entrega do link com as fotos até o término do horário da jornada

20 fotos de acordo com as pautas do dia (ação + personagens das pautas especiais)
5 fotos de jogos com material publicitário à mostra (equipe de Comunicação/Marketing vai orientar  
sobre a captação)
3 fotos frias de contrapartidas contratuais (placa de quadra, blimp, placa aérea, etc)  

VÍDEO

DATA DE ENTREGA: 31/03/2022
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1 vídeo de até 40 segundos de atleta/treinador chamando para os jogos do dia seguinte/analisando  
vitória –  entrega até o término do horário da jornada
Quatro minutos de imagens brutas (sem edição) de jogos, treinos ou encontros (briefing da equipe  
de Comunicação/Marketing para captação das imagens) – entrega até o término do horário da 
jornada
1 vídeo de até 30 segundos contemplando ação promocional realizada ou criação de conteúdo  
publicitários (briefing da equipe de Comunicação/Marketing) – entrega até o término do horário da 
jornada

ENTREGA ÚNICA - 1 vídeo de até 1 minuto com declaração de representante da CBV sobre o evento  
- gravação e entrega até o término do horário da jornada do último dia de competição

ENTREGA ÚNICA - 1 vídeo de highlights da competição adulta, com duração entre 2’30’ e 3’ (trilha  
branca e logos do evento + patrocinadores) – entrega até 10h do dia seguinte do término do  
evento.

Para dirimir dúvidas, as agências interessadas poderão solicitar esclarecimentos através do emails  
elisa.lopez@volei.org.br e vicente.condorelli@volei.org.br com cópia para compras@volei.org.br.   
A seu critério, a CBV pode contratar mais de uma empresa para um mesmo evento ou decidir por  
qualquer outra forma de contração.

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

O equipamento fotográfico (incluindo corpo de máquina, lentes etc.) e o equipamento de apoio para  
o trabalho (laptop e outros) são de responsabilidade da empresa ou do profissional contratado, não  
incorrendo à CBV qualquer responsabilidade por dano ou perda.

Quando oferecida estrutura de transmissão de dados pela CBV (cabo e wifi), ela será disponibilizada  
aos profissionais. Quando não, caberá à agência contratada providenciá-la. Também cabe à agência  
a análise técnica dos recursos de transmissão (4G e/ou outros) de maneira a viabilizar o trabalho.  

Ao apresentar proposta, a empresa automaticamente reconhece o direito de a CBV utilizar o  
material para divulgação e promoção do voleibol. No entanto, cabe à CBV a obrigação de garantir o  
crédito ao fotógrafo ou à 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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