
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024682

DATA DE EMISSÃO: 21/03/2022

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:

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

CENOGRAFIA/LOOK

Serviço de produção de material gráfico, conforme planilha enviada em anexo.

O material deverá ser entregue até o dia 10/04.

Oa layouts serão enviados posteriormente.

Atentar para os descritivos dos materiais na planilha.

Quaisuqer dúvidas, favor enviar e-mail.

Contato responsável pelo recebimento do material: Almir Gomes (21) 99426-0845 ou Francisco  
Monteiro (Chico)

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: 024711

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2022

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)

SUPERLIGA
Prestação de serviços de foto e vídeo para os dois primeiros jogos da final da Superliga Feminina

O trabalho dos profissionais será necessário nos dias 21/4 (treino), 22/4 (jogo), 28/4 (treino) e  
29/4 (jogo)

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

DIAS DE TREINO - 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)  
10 fotos frias de contrapartidas contratuais (placa de quadra, blimp, placa aérea, etc)  

DIAS DE JOGOS

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

20 fotos da partida, com equilíbrio de registros entre as duas equipes
10 fotos da partida com material publicitário à mostra (equipe de Comunicação/Marketing vai  
orientar sobre a captação)
10 fotos frias de contrapartidas contratuais (placa de quadra, blimp, placa aérea, etc)

VÍDEO

DIAS DE TREINO

Quatro minutos de imagens brutas (sem edição) dos treinos, seguindo briefing da equipe de  
Comunicação e com equilíbrio de material entre os dois times - entrega até o término do horário da  
jornada
2 vídeos de até 40 segundos de atleta/treinador chamando para a partida (um de cada equipe)  –
entrega até o término do horário da jornada

DIAS DE JOGOS

Quatro minutos de imagens brutas (sem edição) da chegada das equipes, com equilíbrio de  
material entre os dois times – entrega imediata após a chegada dos times
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
1 vídeo de até 1 minuto com declaração de representante da CBV sobre a partida - entrega até o  
término do horário da jornada

1 vídeo de highlights da partida, com duração entre 2’30’ e 3’ (trilha branca e logos do time e da  
Superliga + patrocinadores) – entrega até 10h do dia seguinte

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.
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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: 024712

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2022

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)

VNL
Prestação serviços de foto e vídeo durante as etapas da Liga das Nações (masculina e feminina).  

Os eventos serão realizados em Brasília.  

Masculino – 7 a 12 de junho
Feminino – 14 a 19 de junho

Os profissionais deverão estar disponíveis no período de 6 de junho a 19 de junho  

Jornada de 8 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.

A equipe também deverá operar o sistema da Federação Internacional, subindo imagens para o site  
da entidade. 

CONTEÚDO - POR DIA 

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

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

TREINOS DO BRASIL 

20 fotos de acordo com as pautas do dia (ação + personagens das pautas especiais)  
10 fotos frias de contrapartidas contratuais (placa de quadra, blimp, placa aérea, etc)  

TREINOS DE OUTRAS EQUIPES 

10 fotos de acordo com as pautas do dia (ação + personagens das pautas especiais)  

JOGOS DO BRASIL

25 fotos de ação partida  
10 fotos de ação da partida com material publicitário à mostra (equipe de Comunicação/Marketing  
vai orientar sobre a captação)
10 fotos frias de contrapartidas contratuais (placa de quadra, blimp, placa aérea, etc)

JOGOS DE OUTRAS EQUIPES

15 fotos de ação partida  
10 fotos de ação da partida com material publicitário à mostra (equipe de Comunicação/Marketing  
vai orientar sobre a captação)

VÍDEO

TREINOS DO BRASIL 

Quatro minutos de imagens brutas (sem edição) dos treinos, seguindo briefing da equipe de  
Comunicação e com equilíbrio de material entre os dois times - entrega até o término do horário da  
jornada
1 vídeo de de até 40 segundos de atleta/treinador chamando para a partida  –  entrega até o 
término do horário da jornada

TREINOS DE OUTRAS EQUIPES 

Dois minutos de imagens brutas (sem edição) dos treinos, seguindo briefing da equipe de  
Comunicação e com equilíbrio de material entre os dois times - entrega até o término do horário da  
jornada
1 vídeo de de até 40 segundos de atleta/treinador chamando para a partida/mandando mensagem  
para os torcedores  –  entrega até o término do horário da jornada

JOGOS DO BRASIL

Quatro minutos de imagens brutas (sem edição) da chegada das equipes – entrega imediata após a 
chegada dos times
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
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1 vídeo de até 1 minuto com declaração de representante da CBV sobre a partida - entrega até o  
término do horário da jornada

1 vídeo de highlights da partida, com duração entre 2’30’ e 3’ (trilha branca e logos do time e da  
Superliga + patrocinadores) – entrega até 10h do dia seguinte

JOGOS DE OUTRAS EQUIPES

Quatro minutos de imagens brutas (sem edição) da chegada das equipes – entrega imediata após a 
chegada dos times

Vídeo institucional
• Filmagem de imagens da Liga das Nações Masculina com a produção de vídeo com  
duas edições diferentes, com duração mínima de 2 minutos e máximo de 3 minutos cada, contendo  
os melhores momentos da Seleção Brasileira Adulta e da Torcida no ginásio do evento. O material  
deverá ser aprovado pela CBV até 30 dias após a realização do evento, com o direito de uso de  
imagens constantes no material, enviados pelo produtor do vídeo. O material poderá ser utilizado  
pela CBV e seus patrocinadores em diversos veículos de comunicação para fins institucionais.

Para a captação das imagens e edições considerar atributos como: experiência, exclusividade,  
empenho, calor humano, emoção, superação, torcida, estratégia, desenvolvimento, nação  
brasileira, orgulho, ídolos, atletas, conquista, trabalho em equipe, confiança e modalidade  
representativa no país.

Além disso, é necessário captar imagens como: formação da torcida; momentos de entretenimento  
com o público; torcedores com a camisa amarela; visão 360 graus dos ginásios; crianças entrando  
com os atletas; zecaré nos stands externos, caso houver, e com a torcida; hino nacional; "zoom"  
nas expressões dos atletas; área interna e externa dos eventos (time-lapse); interação dos atletas  
com a torcida; treino dos atletas com a comissão; ações promocionais com torcedores (local e  
horário informado posteriormente); momentos de autógrafos; entre outros.

• Filmagem de imagens da Liga das Nações Feminina com a produção de vídeo com duas  
edições diferentes, com duração mínima de 2 minutos e máximo de 3 minutos cada, contendo os  
melhores momentos da Seleção Brasileira Adulta e da Torcida no ginásio do evento. O material  
deverá ser aprovado pela CBV até 30 dias após a realização do evento, com o direito de uso de  
imagens constantes no material, enviados pelo produtor do vídeo. O material poderá ser utilizado  
pela CBV e seus patrocinadores em diversos veículos de comunicação para fins institucionais.
Para a captação das imagens e edições considerar atributos como: experiência, exclusividade,  
empenho, calor humano, emoção, superação, torcida, estratégia, desenvolvimento, nação  
brasileira, orgulho, ídolos, atletas, conquista, trabalho em equipe, confiança e modalidade  
representativa no país.
Além disso, é necessário captar imagens como: formação da torcida; momentos de entretenimento  
com o público; torcedores com a camisa amarela; visão 360 graus dos ginásios; crianças entrando  
com os atletas; zecaré nos stands externos, caso houver, e com a torcida; hino nacional; "zoom"  
nas expressões dos atletas; área interna e externa dos eventos (time-lapse); interação dos atletas  
com a torcida; treino dos atletas com a comissão; ações promocionais com torcedores (local e  
horário informado posteriormente); momentos de autógrafos; entre outros.

Vídeos para referência:
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https://www.youtube.com/watch?v=0k1mhDsifPw

https://www.youtube.com/watch?v=mlK90zF-8Ew

https://www.youtube.com/watch?v=rLeEHAA8plI

https://www.youtube.com/watch?v=sqNSgtL25r0

https://www.youtube.com/watch?v=irO-QKahzHw

https://www.youtube.com/watch?v=ED_CGsNNvdQ

https://www.youtube.com/watch?v=hiIULZ1Y4Vw

https://www.youtube.com/watch?v=2h55SXcmP4s

https://www.youtube.com/watch?v=r30L7dyDib8

https://www.youtube.com/watch?v=OAgT8z48XYY

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 CDV, como explicitado anteriormente. A CBV oferece  
almoço na arena nos eventos de vôlei de praia (exceto aos domingos).  

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.

Página 9 de 39CBV - 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: 024759

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2022

LOCAL DE ENTREGA: Campo Grande/MS - 
Parque das Nações Indígenas, Rua Antonio  
Maria Coelho, S/Nº  Jar

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

LOCAÇÃO DE ARENA

Evento: Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia – Campo Grande/MS

ARENA
Locação de estruturas conforme descritivo abaixo:

1. ÁREA DE PRODUÇÃO
01 área de produção e atletas de 225m² com galpão treliçado de 15,00m x 15,00m com piso  
tubular elevado a 0,30 cm de altura e acabamento em easyfloor. Salas diversas com paredes em  
sistema modular padronizado tipo "octanorm" com 2,20m de altura na cor branca, balcões,  
bancadas, prateleiras, portas de acesso, forro, iluminação, tomadas de energia e ar-condicionado.  
Contendo:
Arbitragem 5x4m; Produção 5x6m, Estoque 2x2m; Atendim. Atletas 3x2m; Imprensa 4x2m;  
Lounge 7x8m; deposito 3x2m; BB 4x3m; Fisioterapia 4x2m; Dep. médico 4x3m. Massoterapia 4 x  
2m.

2. ÁRQUIBANCADA DOS ATLETAS (COBERTA)
Área de atletas coberta, medindo 21 m de comprimento por 7m de profundidade, composta de  
arquibancada de 04 degraus de altura, com assentos de 0,78m, com cadeiras plásticas modelo  
concha (148 lugares), 01 passarelas frontal de 1,55m saindo a 1,30m de altura em relação ao solo  
e platô traseiro de 2,33m de largura com forração em carpete, e 02 escadas de acesso com  
corrimão.
SALA TÉCNICA/ IMAGEM/ SOM
01 platô coberto, atrás da arquibancada de atletas, medindo 12m de comprimento por 5m de  
largura, saindo a aprox. 3,00m de altura em relação ao solo, com 03 salas em octanorme medindo  
10m x 4m sendo 01 sala 4m x 3m, 01 sala 2m x 2m e 01 sala 4m x 5m. Todas as salas com  
TOMADAS DE ENERGIA CONTENDO ATERRAMENTO, IMPRETERÍVEL, ar-condicionado e paredes ½  

DATA DE ENTREGA: 14/07/2022
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TOMADAS DE ENERGIA CONTENDO ATERRAMENTO, IMPRETERÍVEL, ar-condicionado e paredes ½  
Ts e ½ Vidro/Acrílico (no caso de uso de vidro laminado). Fechamento do teto com lona em toda a  
extensão da estrutura para proteção contra chuvas e ventos, inclusive lateralmente
3. ÁREA VIP (COBERTA)
 Área VIP coberta, medindo 35m de comprimento por 9m de profundidade, composta de  
arquibancada de 06 degraus de altura, com assentos de 1,17m, com cadeiras plásticas modelo  
concha (314 lugares) saindo a 1,30m de altura em relação ao solo e platô traseiro de 2,33m de  
largura com forração em carpete. 01 Rampa de acesso para cadeirantes conforme a NBR 9050  
também com forração em carpete, 02 escadas de acesso com corrimão, e uma cabine de TV em  
Boxtruss medindo 3,00mx2,00m (chegando a 4m de altura).
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.
4. ARQUIBANCADAS ARENA PRINCIPAL (COBERTA)
02 arquibancadas de público medindo 35m e 23m de comprimento respectivamente, com 07  
degraus de altura, com assentos de 0,78m com cadeiras plásticas modelo concha (650 lugares) e  
01 passarela frontal de 1,15m, saindo a 1,30m de altura em relação ao solo; com tuneis e/ou  
escadas laterais de acesso com corrimão, cobertura em toda extensão das arquibancadas.  
5. CAIXAS DÁGUA
14 caixas d’água com Capacidade de 1000l cada
6. CERCAS
400m de cercas baixas, com 1,2m de altura;
7. CHUVEIRO
Torres em estrutura tubular metálica e piso praticável para apoio de 2 caixas d´água de 1000 litros  
cada com 2,60m de altura em relação ao solo, sendo uma torre medindo 7m de comprimento por  
2,5m de largura e uma medindo 2,5m de comprimento por 2,5m de largura, e piso deck de 1,00m  
de largura x 1,00m de profundidade.
8. ILUMINAÇÃO DA QUADRA PRINCIPAL
 - 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;  
9. MASTROS
Conjunto com 61 mastros de ferro de 2 polegadas x 6m de altura; e 36 abraçadeiras para tubos de  
2 polegadas, usados parte preso a estrutura da arquibancada e parte para montar as redes de  
perímetro 
10. MÓVEIS
Conjunto com 80 mesas com 200 cadeiras plásticas na cor branca.
11. PORTICOS EM Q30
- Pórtico de ENTRADA medindo 9,20m x 4,90m, com area para lona de 2,00m x 4,00m nas laterais  
e uma área central de 4,00m x 1,00m, com 2 refletores de 400 whats.  
Obs: Não inclui produção e instalação das lonas;
- 2 (dois) Pórticos para TELÃO DE LED medindo 4,60m x 8m;
-02 PORTICOS para PLACARES DA QUADRA PRINCIPAL medindo 2,30m x 3,00m cada;
12. SERVIÇOS ELÉTRICOS
- Serviços de mão de obra de eletricista para instalações elétricas do recinto em geral, Distribuição  
elétrica com cabeamento nas mesas centrais e fundos das 4 quadras para instalação de  
computadores e câmeras, além de 10 pontos espalhados pela arena;
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- 6 Refletores de 2000 whats ao redor da parte externa da arquibancada, para iluminação de  
acesso e fluxo de público;
- 8 refletores de 40 whats em pontos estratégicos para fluxo e acesso do público, tenda VIP e área  
de atletas;
- Aterramento de toda estrutura, salas tendas e etc.., dentro das normas e exigências locais  
estabelecidas pelos órgãos competentes.  
13. TENDAS
08 tendas medindo 5,00m x 5,00m com pé direito de 3,00m de altura em relação ao solo com  
cobertura em sistema chapéu de bruxa. Tendas para buffet, boleiro, deposito, segurança, limpeza...  
Sendo 04 tendas com piso saindo a 0,15 cm de altura em relação ao solo, e fechamento com  
paredes em sistema modular padronizado tipo "octanorm" com 2,20m de altura na cor branca 4m x  
4m cada tenda. 1 tenda com fechamento em lona.  
01 tenda para bar medindo 5,00m x 5,00m com pé direito de 3,50m de altura em relação ao solo  
com cobertura em sistema piramidal, com um piso deck medindo 4,00mx4,00m e um balcão em ‘U’  
de 4,00m x 2,00m.
14. ESTRUTURA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGEM E TRANSMISSÃO
01 Torre de Plataforma para TV, acoplada na área vip, medindo 3,00m x 2,00m, em box truss com  
piso praticável e guarda corpo por toda sua extremidade para instalação de câmera de transmissão  
de imagem. 
15. PRATICÁVEL DE FILMAGEM
02 praticáveis de 2,33m x 2,33m, estrutura tubular metálica e piso praticável, saindo com 1,50m  
de altura em relação ao solo para instalação de câmeras de transmissão de imagem.  

Início da Montagem: 14/07/22
Data de entrega: 26/07/22
Desmontagem: de 31/07 (após às 14h) a 06/07

Campo Grande/MS - Parque das Nações Indígenas, Rua Antonio Maria Coelho, S/Nº  Jardim  
Veraneio

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: 024797

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: CBV

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Cotação de Seguro de Responsabilidade CIVIL para VNL Masculino e Feminino
Data 30 de maio a 20 de junho

Cobertura de seguro adequada em relação a todos os riscos associados a Organização,  
planejamento, financiamento, realização do Evento, incluindo, mas não limitado a, seguro de  
responsabilidade civil, seguro D&O, seguro de propriedade, seguro de espectadores, seguro de  
cancelamento para toda a duração do Evento (incluindo a fase de desmobilização) com limites  
mínimos de seguro de cinco milhões de dólares americanos (USD 5.000.000,00) por ocorrência e  
Incorporando a Vôlley World e a Federação Internacional de Vôleibol.

OPERAÇÕES – ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS
OBRAS CIVIS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E/OU ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA E MANUTENÇÃO, DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS EM GERAL
ERRO DE PROJETO – OBRAS CIVIS
RC CRUZADA – OBRAS CIVIS (ATÉ 05 EMPREITEIROS)
PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS E SIMILARES - SUBSIDIÁRIA DE  
TRANSPORTES DE ATLETAS E MEMBROS DAS COMISSÕES TÉCNICAS (Sublimite R$ 500.000,00)
RC EMPREGADOR
RECLAMAÇÕES DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE COMESTÍVEIS E/OU BEBIDAS NOS  
ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS NA APÓLICE.
DESPESAS DE DEFESA EM JUÍZO CIVIL
DESPESAS DE DEFESA EM JUÍZO CRIMINAL
PREJUÍZOS FINANCEIROS E/OU PERDAS FINANCEIRAS
DANOS MORAIS DECORRENTES DAS COBERTURAS CONTRATADAS

Observações Importantes:

DATA DE ENTREGA: 25/05/2022
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PROPONENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
CNPJ: 34.046.722/0001-07

COSSEGURADOS:
Federação Internacional de Volleyball – CHE 106223941
VW Volleyball Word SA - 1467118 

VIGÊNCIA DO SEGURO:
O seguro terá o seu início: 30/05/2022 até 19/06/2022 às 24h (vinte e quatro horas) a partir do de  
acordo à Seguradora 

OBJETO DO SEGURO:
PARA CADA COBERTURA CONTRATADA, a Seguradora garante pagar as quantias devidas e/ou  
reembolsar as despendidas, pelo Segurado, na REPARAÇÃO de DANOS MATERIAIS E/OU  
CORPORAIS CAUSADOS A TERCEIROS, e/ou nas AÇÕES EMERGENCIAIS empreendidas para tentar  
evitá-los e/ou minorá-los.

ESPECIFICAÇÃO DO RISCO:
Atividade do Risco Eventos Artísticos, Esportivos e/ou Similares (Promotor)  
Endereço do(s) local (is) de risco: Ginásio Nilson Nelson - SRPN - Brasília, DF, 70.297-400

AMBITO DE COBERTURA:
TERRITÓRIO BRASILEIRO. 

FORO DE ELEIÇÃO:
BRASIL

BASE DE CONTRATAÇÃO:
SEGURO À BASE DE OCORRÊNCIA

CLÁUSULA PARTICULAR - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADAS
Para os devidos fins e efeitos, a garantia da apólice correspondente a cobertura: OBRAS CIVIS  
E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E/OU ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA E MANUTENÇÃO, DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, E APARELHOS EM GERAL.

RISCO COBERTO, as atividades consideradas amparadas nesta condição são, EXCLUSIVAMENTE:  
Montagem e Desmontagem de arquibancadas. Ratifica-se, por meio desta cláusula que não estarão  
amparadas quaisquer outras atividades desenvolvidas pelo Segurado.  

RC SUBSIDIÁRIA DE TRANSPORTE DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS

Fica entendido e acordado que, tendo o Segurado pago o correspondente prêmio adicional, a  
presente cláusula garantirá as reclamações por danos corporais sofridos pelos atletas e membros  
da comissão técnica, durante o transporte do aeroporto para os hotéis e dos hotéis para os locais  
dos jogos, não estando garantido, porém, em hipótese alguma, os funcionários do Segurado. Fica  
ainda, entendido e acordado que esta extensão de cobertura só se aplica em proteção aos  
interesses do Segurado, mas em nenhuma hipótese, em benefício dos proprietários/concessionários  
dos veículos transportadores. O transporte em questão deverá ser realizado sempre através de  
empresas legalmente constituídas, licenciadas e especializadas para tal finalidade. Fica, entretanto,  
estabelecido que tal cobertura: Não prevalecerá se ficar comprovado que o acidente resultou do  
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descumprimento de leis e regulamentos, baixados pelas autoridades competentes. Não cobrirá os  
danos sofridos por atletas e membros da comissão técnica transportados em locais não  
especificamente destinados e apropriados a tal fim, em veículos de propriedade do próprio  
segurado, em veículos de empregados do segurado e em taxis.  

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: 024852

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: CBV RIOCENTRO

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS E EDITAIS

SOLICITAMOS A PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA CBV DE 2021 EM JORNAIS  
DE GRANDE CIRCULAÇÃO. FAVOR, VERIFICAR PREÇOS PARA A PUBLICAÇÃO NO FIM DE SEMANA E  
NO COMEÇO DA SEMANA.

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).

DATA DE ENTREGA: 20/04/2022
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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024888

DATA DE EMISSÃO: 06/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Ginásio Nilson Nelson -  
Srpn Trecho 1, Brasília - DF, 70070-705

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO NO GINÁSIO

1) VESTIÁRIO DOS ATLETAS 
Cardápio: 
Barras de cereal, frutas diversas (banana, maçã, tangerina etc.), suco e café.  

Cronograma:
22/04/22: 01 partida x 02 vestiários x 25 atletas = 50 atletas
29/04/22: 01 partida x 02 vestiários x 25 atletas = 50 atletas

3) BOLEIROS
Cardápio:
15 kits de lanches (por dia), entregues 2 horas antes do início da partida, compostos de 01  
sanduíche de pão de forma com presunto e queijo, 01 maçã, 01 suco de caixinha e 01 bolinho  
doce.

Cronograma:
22/04/22: 1 dia x 15 kits de lanche = 15 kits de lanche
29/04/22: 1 dia x 15 kits de lanche = 15 kits de lanche

OBS. GERAIS: 
a) O serviço deverá estar em condições 2 horas antes da abertura dos portões de público.  
Horário a combinar;

Local: Ginásio Nilson Nelson - SRPN Trecho 1, Brasília - DF, 70070-705

DATA DE ENTREGA: 21/04/2022
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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: 024924

DATA DE EMISSÃO: 07/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: CBV - Riocentro

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVICOS DE INFORMATICA

Solução computadorizada para gestão e controle do orçamento

Software na modalidade “Cloud computing”, hospedado em ambiente com certificado SSL, para  
garantia de ambiente seguro.
Utilização de banco de dados Microsoft SQL (segurança, capacidade e volume de processamento).
Possibilidades de trabalhar em multiempresas, moedas e idiomas.
Modelagem flexível para atender aos segmentos de negócio do comércio e serviços.
Integração com outros sistemas para importação e exportação de dados (layouts configuráveis),  
utilizando recursos de API e/ou WebServices.
Configuração das regras para conversão (de-para) e das fórmulas para rateio e projeções  
(resultado, caixa e balanço).
Possibilidade de realizar a configuração de formulários ou planilhas para a elaboração do orçamento  
e suas revisões.
Orçamento de pessoal em nível de colaborador (ou grupo funcional) e verba/rubrica/centro de  
resultado/conta contábil.
Gerador de consultas/relatórios (dinâmicos e estáticos) e integração com ferramentas de BI.
Planejamento de receitas e despesas, com possibilidades de cenários e revisões.
Possibilidades de criação de relatórios.
Projeções de DRE, Fluxo de Caixa e Balanços.
Integração com planilhas eletrônicas externas (XLSX) para obtenção de projeções orçamentárias.
Ferramentas de elaboração de visões do negócio (BI).
Integração com outras ferramentas de BI.
Integração com solução ERP TOTVS RM (backoffice) para importação de plano de contas, centros de  
resultados e contas contábeis.
Gestão do resultado orçado x realizado.
Indicadores de performance, para acompanhamento de resultados Real x Orçado, com recursos de  
detalhamento (Drill-Down).

DATA DE ENTREGA: 25/05/2022
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Possibilidades de criação de notas explicativas compartilháveis com os gestores envolvidos.
Formas de acesso a aplicação:
  • PC Windows, Linux, Mac ou Tablet Ipad;
  • Acesso via navegadores da Internet  
Acompanhar, aprovar e auditar todas as alterações / ajustes do sistema.
Controle de Acesso de Usuários.
Configuração dos perfis de acesso/segurança dos usuários ou grupos de usuários.
Possibilidade de integração com AD.
A solução deve possibilitar a integração de todos os níveis da empresa em um processo  
colaborativo de planejamento e acompanhamento de resultados.
Exatidão na consolidação, análise e publicação das demonstrações econômico-financeiras (DRE, BP  
e DFC).
Criação e acompanhamento de indicadores de desempenho do negócio (KPI´s).
Rastreabilidade e controle das reclassificações / ajustes gerenciais e dos rateios.
Agilidade para a elaboração do orçamento (plurianual, matricial e tendência), com múltiplas versões  
e de maneira descentralizada.
Efetividade no acompanhamento (planejado x realizado com justificativas) e na revisão  
orçamentária (forecast).
Previsibilidade com a simulação de cenários através da projeção do caixa, do resultado e do balanço  
patrimonial.
Elaboração de orçamento com visões de receitas, despesas, investimentos, custos e projetos.
Serviços de Treinamento para usuários.
Serviços de treinamento para administradores.
Suporte especializado para configuração e implantação do sistema.
Informar prazo previsto para implantação.
O Contrato de licenciamento é de 12 (doze) meses, renováveis através de aditivo.

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: 024940

DATA DE EMISSÃO: 08/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Campo Grande - Mato 
Grosso do Sul

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

PLANO DE MIDIA/VEICULACAO ELETRONICA/IMPRESSA

Plano e Mídia para o CBVP

- Nome do evento: Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia  
- Data do evento:  Adulto: 27/07 a 31/07
Local: Campo Grande/MS
- Período mínimo de veiculação da campanha: 07 dias

Apresentar opção de Mobiliário Urbano próximo a centros comerciais/ shoppings ou outros pontos  
de grande fluxo de pessoas. Verba disponível 4.000 reais

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

CENOGRAFIA/LOOK

Produção dos seguintes itens
• 03 Placa de Quadra - 4m x 1,15m - Lycra Plotada, impressão dupla face, costurada nas laterais e  
em cima e aberta na parte debaixo
• 03 Placas de Segunda Linha - 3,90 x 0,60cm -  lona fosca UV, corte reto, acabamento com ilhois a  
cada 30 cm e reforço na lateral (colocar fita,  drobra no verso costurar e soldar). Iniciar a colocação  
do ilhois 1cm do inicio da lona.
• 02 Placa Aérea - 2,90 x 0,90m - lona fosca UV dupla face (frente e verso) já costurada com  
acabamento em ilhóis a cada 30 cm e reforço na lateral (colocar fita,  dobra no verso costurar e  
soldar). Iniciar a colocação do ilhós 1cm do inicio da lona.

DATA DE ENTREGA: 25/04/2022
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• 01 Backdrop Móvel (lona + estrutura + case) - 4m x 2,5m

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).

Página 23 de 39CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024947

DATA DE EMISSÃO: 11/04/2022

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:

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

SERVICOS CONSERV MANUT DE INSTALACOES

Dedetização de diversas áreas do CDV.

Obs.: Imprescindível visita ao local.

Dedetização contra baratas, à ser realizada em toda área externa do CDV (tubulações de esgoto,  
águas pluviais, tubulações hidráulicas e elétricas da área externa, com aplicação de pó seco  
desalojante em todos os ralos, e, sifões de pias dos banheiros. Aplicação de gel inseticida nos  
armários balcões e áreas sensíveis, desisnetização contra baratas nas  quadras esportivas, salão de  
convenção, sala de troféus, sala de fisioterapia, academia,e, área externa das quadras esportivas,  
bem como em toda área da piscina.

Dedetização contra formigas, à ser realizada na área total da Confederação, que compreende, a  
área de escritório, todas as suítes, área de piscina, lavanderia, recepção, salão no complexo  
esportivo, rede elétrica externa (inclusive no quadro de luz).

Dedetização contra pulgas à ser realizada no almoxarifado, sendo 2 aplicações no espaço de 7 dias,  
que devem já estar inclusos no valor da proposta.

DATA DE ENTREGA: 27/05/2022
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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: 024969

DATA DE EMISSÃO: 12/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Av. Antônio Gil Veloso,  
442-612 - Vila Velha/ES

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

LOCAÇÃO DE ARENA

Evento: Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia – Vila Velha/ES

ARENA
Locação de estruturas conforme descritivo abaixo:

1. ÁREA DE PRODUÇÃO
01 área de produção e atletas de 225m² com galpão treliçado de 15,00m x 15,00m com piso  
tubular elevado a 0,30 cm de altura e acabamento em easyfloor. Salas diversas com paredes em  
sistema modular padronizado tipo "octanorm" com 2,20m de altura na cor branca, balcões,  
bancadas, prateleiras, portas de acesso, forro, iluminação, tomadas de energia e ar-condicionado.  
Contendo:
Arbitragem 5x4m; Produção 5x6m, Estoque 2x2m; Atendim. Atletas 3x2m; Imprensa 4x2m;  
Lounge 7x8m; deposito 3x2m; BB 4x3m; Fisioterapia 4x2m; Dep. médico 4x3m. Massoterapia 4 x  
2m.

2. ÁRQUIBANCADA DOS ATLETAS (COBERTA)
Área de atletas coberta, medindo 21 m de comprimento por 7m de profundidade, composta de  
arquibancada de 04 degraus de altura, com assentos de 0,78m, com cadeiras plásticas modelo  
concha (148 lugares), 01 passarelas frontal de 1,55m saindo a 1,30m de altura em relação ao solo  
e platô traseiro de 2,33m de largura com forração em carpete, e 02 escadas de acesso com  
corrimão.
SALA TÉCNICA/ IMAGEM/ SOM
01 platô coberto, atrás da arquibancada de atletas, medindo 12m de comprimento por 5m de  
largura, saindo a aprox. 3,00m de altura em relação ao solo, com 03 salas em octanorme medindo  
10m x 4m sendo 01 sala 4m x 3m, 01 sala 2m x 2m e 01 sala 4m x 5m. Todas as salas com  
TOMADAS DE ENERGIA CONTENDO ATERRAMENTO, IMPRETERÍVEL, ar-condicionado e paredes ½  

DATA DE ENTREGA: 09/06/2022

Página 26 de 39CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Ts e ½ Vidro/Acrílico (no caso de uso de vidro laminado). Fechamento do teto com lona em toda a  
extensão da estrutura para proteção contra chuvas e ventos, inclusive lateralmente
3. ÁREA VIP (COBERTA)
 Área VIP coberta, medindo 35m de comprimento por 9m de profundidade, composta de  
arquibancada de 06 degraus de altura, com assentos de 1,17m, com cadeiras plásticas modelo  
concha (314 lugares) saindo a 1,30m de altura em relação ao solo e platô traseiro de 2,33m de  
largura com forração em carpete. 01 Rampa de acesso para cadeirantes conforme a NBR 9050  
também com forração em carpete, 02 escadas de acesso com corrimão, e uma cabine de TV em  
Boxtruss medindo 3,00mx2,00m (chegando a 4m de altura).
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.
4. ARQUIBANCADAS ARENA PRINCIPAL (COBERTA)
02 arquibancadas de público medindo 35m e 23m de comprimento respectivamente, com 07  
degraus de altura, com assentos de 0,78m com cadeiras plásticas modelo concha (650 lugares) e  
01 passarela frontal de 1,15m, saindo a 1,30m de altura em relação ao solo; com tuneis e/ou  
escadas laterais de acesso com corrimão, cobertura em toda extensão das arquibancadas.  
5. CAIXAS DÁGUA
14 caixas d’água com Capacidade de 1000l cada
6. CERCAS
400m de cercas baixas, com 1,2m de altura;
7. CHUVEIRO
Torres em estrutura tubular metálica e piso praticável para apoio de 2 caixas d´água de 1000 litros  
cada com 2,60m de altura em relação ao solo, sendo uma torre medindo 7m de comprimento por  
2,5m de largura e uma medindo 2,5m de comprimento por 2,5m de largura, e piso deck de 1,00m  
de largura x 1,00m de profundidade.
8. ILUMINAÇÃO DA QUADRA PRINCIPAL
 - 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;  
9. MASTROS
Conjunto com 61 mastros de ferro de 2 polegadas x 6m de altura; e 36 abraçadeiras para tubos de  
2 polegadas, usados parte preso a estrutura da arquibancada e parte para montar as redes de  
perímetro 
10. MÓVEIS
Conjunto com 80 mesas com 200 cadeiras plásticas na cor branca.
11. PORTICOS EM Q30
- Pórtico de ENTRADA medindo 9,20m x 4,90m, com area para lona de 2,00m x 4,00m nas laterais  
e uma área central de 4,00m x 1,00m, com 2 refletores de 400 whats.  
Obs: Não inclui produção e instalação das lonas;
- 2 (dois) Pórticos para TELÃO DE LED medindo 4,60m x 8m;
-02 PORTICOS para PLACARES DA QUADRA PRINCIPAL medindo 2,30m x 3,00m cada;
12. SERVIÇOS ELÉTRICOS
- Serviços de mão de obra de eletricista para instalações elétricas do recinto em geral, Distribuição  
elétrica com cabeamento nas mesas centrais e fundos das 4 quadras para instalação de  
computadores e câmeras, além de 10 pontos espalhados pela arena;
- 6 Refletores de 2000 whats ao redor da parte externa da arquibancada, para iluminação de  
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acesso e fluxo de público;
- 8 refletores de 40 whats em pontos estratégicos para fluxo e acesso do público, tenda VIP e área  
de atletas;
- Aterramento de toda estrutura, salas tendas e etc.., dentro das normas e exigências locais  
estabelecidas pelos órgãos competentes.  
13. TENDAS
08 tendas medindo 5,00m x 5,00m com pé direito de 3,00m de altura em relação ao solo com  
cobertura em sistema chapéu de bruxa. Tendas para buffet, boleiro, deposito, segurança, limpeza...  
Sendo 04 tendas com piso saindo a 0,15 cm de altura em relação ao solo, e fechamento com  
paredes em sistema modular padronizado tipo "octanorm" com 2,20m de altura na cor branca 4m x  
4m cada tenda. 1 tenda com fechamento em lona.  
01 tenda para bar medindo 5,00m x 5,00m com pé direito de 3,50m de altura em relação ao solo  
com cobertura em sistema piramidal, com um piso deck medindo 4,00mx4,00m e um balcão em ‘U’  
de 4,00m x 2,00m.
14. ESTRUTURA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGEM E TRANSMISSÃO
01 Torre de Plataforma para TV, acoplada na área vip, medindo 3,00m x 2,00m, em box truss com  
piso praticável e guarda corpo por toda sua extremidade para instalação de câmera de transmissão  
de imagem. 
15. PRATICÁVEL DE FILMAGEM
02 praticáveis de 2,33m x 2,33m, estrutura tubular metálica e piso praticável, saindo com 1,50m  
de altura em relação ao solo para instalação de câmeras de transmissão de imagem.  

Início da Montagem: 09/06/22
Data de entrega: 21/06/22
Desmontagem: de26/07 (após às 14h) a 03/07

Local: Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

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: 024970

DATA DE EMISSÃO: 12/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Av. Antônio Gil Veloso,  
442-612 - Vila Velha/ES

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 6h00 às 18h00 e Noturno 18h00 às 6h00
- Quantidade:
Início dia 09/06/22
             Diurno    Noturno
09/06 -      1          2
10/06 -      1          2
12/06 -      1          2
13/06 -      1          2
14/06 -      1          2
15/06 -      1          2
16/06 -      2          2
17/06 -      5          3
18/06 -      5          3
19/06 -      5          3
20/06 -      5          5
21/06 -      5          5
22/06 -      15        5
23/06 -      15        5
24/06 -      15        5

DATA DE ENTREGA: 09/06/2022
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25/06 -      18       15     5 (das 6h às 18 / das 18h às 22h / das 22h às 06h)
26/06 -      18        3
27/06 -      1          0

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

Arena de Vôlei de Praia - Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

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: 024971

DATA DE EMISSÃO: 12/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Praia de Itauna - Saquarema/RJ

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 Policia  
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 6h00 às 18h00 e Noturno 18h00 às 6h00
- Quantidade:
Inicio dia 27/05/22
             Diurno    Noturno

27/05 -      2            2
28/05 -      2            2
29/05 -      2            3
30/05 -      5            3
31/05 -      5            3
01/06 -      5            3
02/06 -      10          3
03/06 -      10          3
04/06 -      10          3
05/06 -      10          2
06/06 -       2

- Alimentação: A alimentação deverá ser fornecida pela própria empresa contratada

DATA DE ENTREGA: 27/05/2022
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- Uniforme: O uniforme deverá ser fornecido pela própria empresa contratada

Arena de Vôlei de Praia - Praia de Itauna - Saquarema/RJ

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: 024972

DATA DE EMISSÃO: 12/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Praia de Itauna - Saquarema/RJ

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

LOCAÇÃO DE ARENA

Contratação de Arena:
1- Sala Técnica / Imagem / Som
01(um) platô coberto medindo 12m de comprimento por 6m de largura, saindo a aprox. 50m de  
altura em relação ao solo, com 3 salas em octanorme medindo (area total)  10,00 x 4,00. Todas as  
salas com forração em carpete, tomadas de energia, ar condicionado e 2/3 paredes ½ Ts e ½ Vidro.  
Cobertura em sistema de avance e fechamentos laterais transparente.  

2 - 8 tendas brancas piramidal de 5m x 5m, com fechamento com lona em U.

3 - 1 tenda 5 x 5, com sala  em octanorme medindo 4 x 4, com forração em carpete, tomadas de  
energia, ar condicionado.

4 - Serviços Elétricos
Serviços de mão de obra de eletricista para instalações elétricas do recinto em geral, Distribuição  
elétrica com cabeamento nas mesas centrais das quadras externas e no fundo das quadras para  
instalação de computadores e câmeras.

5 - 01 (uma) Arquibancada, medindo 26m de comprimento por 3,50m de profundidade,
composta de 03 degraus de altura, com assentos de 0,78m, e passarelas de 1,20m
saindo a 1,30m de altura em relação ao solo, com escada lateral de acesso com
corrimão.

6 - CAIXAS DÁGUA
10 caixas d’água com Capacidade de 1000l cada

Montagem - de 27/05 a 01/06

DATA DE ENTREGA: 27/05/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Desmontagem - 05/06
Local de montagem: Arena de Vôlei de Praia - Praia de Itauna - Saquarema/RJ

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: 024975

DATA DE EMISSÃO: 12/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Praia de Itauna - Saquarema/RJ

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)

Quantidade:
01 (uma) ambulância completa (tipo UTI móvel) equipada de acordo com as normas da vigilância  
sanitária, contendo maca retrátil, cinto de segurança, cilindro de oxigênio com válvulas, bomba de  
infusão, monitor cardíaco, respirador, material para entubação (adulto e infantil), desfibrilador  
(cardioversor), umidificador, nebulizador, oximetro, prancha longa, colar cervical, talas de  
imobilização, cadeira de rodas, laringoscópio.   
      • Maleta de medicamentos uso oral e injetável  
      • Kits para imobilização provisória D4:I4
      • Kits Queimadura 
      • Kit parto 

      • Equipe: 01 (um) médico, 02 (dois) enfermeiro padrão, 01 (um) motorista. Todos os  
profissionais citados deverão se apresentar com as devidas documentações comprobatórias  
referentes à atividade profissional a qual estão sendo contratados

- 5a-Feira 02/06  – 07h às 18h, 
- 6a-Feira 03/06  – 07h às 18h, 
- Sábado  04/06  – 07h às 18h,
- Domingo 05/06 – 07h às 12h

       • Firmar convênios com clínicas e hospitais, visando o atendimento de emergência dos atletas  
e demais envolvidos no evento. Caso haja alteração na programação dos jogos, será necessária a  
permanência da ambulância até o término do ultimo jogo do dia vigente.

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

DATA DE ENTREGA: 02/06/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Obs.: Não poderá ocorrer ausência ou atraso nos serviços e equipamentos descritos acima, uma  
vez que o evento somente terá início com a presença de todos os itens.

Data Entrega: 02/06/22
Arena de Vôlei de Praia - Praia de Itauna - Saquarema/RJ

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: 024998

DATA DE EMISSÃO: 14/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: inásio Nilson Nelson -  
Srpn Trecho 1, Brasília - DF, 70070-705

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

TRANSPORTE TERRESTRE/MATERIAIS-EQUIPAMENTOS (EVENTOS)

01 Caminhão baú de 11 metros para devolução do material

-Retirada 30/04 as 8h00: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF, 70070-705

-Entrega 02/05 as 10h00:  Centro de Desenvolvimento do Voleibol - Av. Ministro Salgado Filho,  
7000 - Barra Nova – Saquarema – RJ – Brasil Cep: 28990-212

Obs: O caminhão deve possuir pessoal de apoio (3 pessoas), e rampa elevatória.

Relação de material, confomre e-mail com planilha envida.

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).

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

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024999

DATA DE EMISSÃO: 14/04/2022

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:

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

ASSISTENCIA MEDICA E FARMACEUTICA (EVENTO)

ASSISTENCIA MEDICA E FARMACEUTICA

LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA/UTI MÓVEL:
01 (uma) ambulância completa (tipo UTI móvel) equipada de acordo com as normas da vigilância  
sanitária, contendo maca retrátil, cinto de segurança, cilindro de oxigênio com válvulas, bomba de  
infusão, monitor cardíaco, respirador, material para intubação (adulto e infantil), desfibrilador  
(cardioversor), umidificador, nebulizador, oxímetro, prancha longa, colar cervical, talas de  
imobilização, cadeira de rodas, laringoscópio.   
      • Maleta de medicamentos uso oral e injetável  
      • Kits para imobilização provisória  
      • Kits Queimadura 
      • Kit parto 

      • Equipe: 01 (um) médico, 02 (dois) enfermeiro padrão, 01 (um) motorista. Todos os  
profissionais citados deverão se apresentar com as devidas documentações comprobatórias  
referentes à atividade profissional pela qual estão sendo contratados.
       • Firmar convênios com clínicas e hospitais, visando o atendimento de emergência dos atletas  
e demais envolvidos no evento. Caso haja alteração na programação dos jogos, será necessária a  
permanência da ambulância até o término do último jogo do dia vigente.

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

PERÍODO DE PERMANÊNCIA
08h00 AS 21h00

COMPETIÇÕES:

DATA DE ENTREGA: 19/09/2022
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DE PRODUTOS/SERVIÇOS

20 a 24/09/2022 CBS FEMININO – SUB 17 – 2ª DIVISÃO

20 a 24/09/2022 CBS MASCULINO – SUB 18 – 2ª DIVISÃO

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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