
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 024681

DATA DE EMISSÃO: 21/03/2022

LOCAL DE ENTREGA: Av. Salvador Allende,  
6555 Pavilhão 1 -Rio Centro - Barra da Tijuca -  
RJ Cep; 2278

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Prazo de Contrato: 12 Meses, informar valor mensal.
Incio de contrato: a partir de maio/22.

Característica dos serviços:

Limpeza e Conservação: 

A) Diariamente:

Varrer todos os pisos não acarpetados e passar Mop úmido;
Aspirar todos os pisos acarpetados;
Remover o lixo e papeis inserviveis das lixeiras interns
Limpar as mesas, armários e demais móveis e utensilios com flanela úmida
Desinfetar os aparelhos telefonicos
Limpar as Portas Blindex
Lavar e desinfetar os pisos e paredes e louças sanitárias dos banheiros;
Substituir os sacos de lixo de proteção das lixeiras dos sanitários;
Repor materiais de higiene nos dispensers (sabonete, papel toalha e papel higienico);
Limpar os locais para a guarda de magteriais
Remover o lixo para o local adequado;
Lavar e desinfetar os coletores de lixo da Copa;
Lavar e higienizar os pisos com Mop úmido e desinfetar a Copa;
Limpas as mesas, pias e bancadas e dispensers da copa;
Substituir os sacos plásticos dos depósitos de lixo da Copa

DATA DE ENTREGA: 20/05/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

B) Semanalmente:

Lavar o piso da copa
Limpar e polir metais,placas e ferragens Blindex;
Limpar as parerdes e lambris da recepção e dos corredores internos
Limpar os móveis e utensilios das salas, retirar as manchas sobre os armários etc.
Remover manchas das paredes das salas e corredores.

Mensalmente:

Limpeza geral em todos os ambientes das empresa;

C) Serviço de Coperagem:

A mão de obra a ser fornecida estará treinada e preparada para, no periodo em que se econtra a  
disposição da empresa, executar os serv iços de Copa dentre outros a baixo relacionados:

1) Confeccionar café e chá nas quantidades indicadas pelo cliente;
2) Servir diretores,gerentes e demais funcionários e visitantes;
3) Controlar o material de Copa;
4) Solicitar quando necessário, a compra de materiais de copa
5) Manter a Copa Limpa
6) Lavar e desinfetar os parelhos de confecção e substituição do café;
7) Limpar geladeira, lavando-a semanalmente;
8) Consumo de material de copa.

Manutenção Predial

A empresa contratada será responsável pelo atendimento de todas as demandas relacionadas a  
manutenção corretiva, assim como a execução das manutenções preventivas e garantia de  
execução de boas práticas nas dependências da empresa por terceiros contratados para a  
manutenção de equipamentos específicos supervisionando, orientando e validando os serviços.

Todos os serviços de manutenção corretiva solicitados , terão seu primeiro atendimento no prazo  
máximo de 24hs.

Manutenção Elétrica:

1) Manutenção preventiva dos quadros de distribuição de energia;
2) Verificação do estado de Conservação dos dispositvos de proteção e manobra( Principalmente  
quanto ao desgaste,provocado por arcos e afrouxamento de contatos)
3) Ajuste de dispositivos de proteção e a sua correta utilização;
4) Verificação de luminárias fluorescentes, incandescentes etc.
5) Verificação de tomadas e interruptores quando a sinais de aquecimento;
6) Subistituição de peças por quebra ou defeito, troca de contatos, susbstiruição de fios e cabos.  
etc..
7) Substituição de fios e cabos,
8) Reposicionamento ou troca de luminárias ou interruptores;
9) Reparo da fiação ou rede de dados
10) Reposiconamento de pontos de telefonia ou dados.
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Manutenção Hidraulica

1) Verificação em geral: Vazamento, infiltrações, emtupimentos, corrosões etc...
2  Limpeza geral (drenos, ralos, condutores, desinfecção e corrosões
3 Pintura de tubuções, conferência de medidores com a conta ajustes, reparos etec..
4) Manutenção preventiva dos Mictórios, lavatórios, duchas, bacias sanitária e demais sistemas  
hidraulicos;

Manutenção Cívil

1) Verificação geral, tricas, manchas, umidade, goteriras, vazamentos, infiltrações;
2) Limpeza em geral(drenos, ralos, condutors estc...
3) Pequenos reparos de alvenaria com posterior emassamento e pintura.
4) Pintura de pequenas proposrções
5) Regulagem das molas de Portas;
6) Substiuição de peças por quebra ou defeito;
7) Reparo em vazamento de pias, vasos sanitários e torneiras.

Manutenção de Mobiliário.

1) Reoparo em cadeiras, mesas ou arquivos de escritórios
2) Reparo ou substiruição de fechaduras ou dobradiças e puxadores
3) Outros serviços correlatos.

Manutenção de Ar Condicicionado.

1) Limpeza de Condensadora
2) Limpeza de Filtro evaporadora
3) Limpeza de drenos
4) Verificação de partes eletricas
5) Troca de filtros
6) Mão de obra para carga de gás.

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: 024698

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022

LOCAL DE ENTREGA: Av. Salvador Allende,  
6555 Pavilhão 1 Entrada B - Rio Centro RJ -  
Cep: 22783-127

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVIÇOS DE GUARDA DE MATERIAIS

Contrato de 12 meses.
Guarda e Gerenciamento de Documentos e Arquivos.

A) Avançadas ferramentas para gestão de arquivos,dotadas de eficicientes dispositivos de  
segurança,física e lógica.

B) Soluções que permitem a guarda e gerenciamento de documentos,oferecendo alternativas ágeis,  
seguras e confortáveis para:

1) Arquivos de documentos em papel.
2) Arquivos de mídias: fitas magnéticas, DLT DAT, discos ópticos, microfilmes,microfichas, entre  
outros.
3) Arquivos de lãminas e blocos de laboratórios
4) Digitalização
5) Microfilmagem

Consultoria em processos na gestão de conteudo:

A) Soluções de serviços de consultorias tradicionais.
B) Trabalho de análise para implemementar soluções eficazes, para garantia de uma gestão  
adequada.

Soluções para:

A) Planos de retenção de documentos.

DATA DE ENTREGA: 20/05/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

B) Elaboração de tabela de temporalidade documental.
C) Organização e inventário
D) Procedimentos de destruição confidência
E) Politica de gestão documental.

Obs: Todos os processos deverão ser realizados por profissionais especializados em bibioteconomia  
e em gestão de infromação.
         Equipe com Know-how e experiência para oferecer opções adequadas as necessecidades do  
cliente,independente do ramo de negócio que atua           ou de sua estrutura interna.

         Obs: Enviar valores conforme tabela enviada em anexo.

Equipe de profissionais co Know-how e experiência em oferecer opções adequadas necessárias para  
o cliente

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: 024796

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Av. Salvador Allende,  
6555 - Pavilhão 1 Entrada B Rio Centro - RJ

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVICOS DE CONSERVACAO E MAN. DE EQUIP

1)  Serviços de reparo de de Ar Condiconado nos seguintes Aparelhos:
 Manutenção  preventiva e corretiva de Split 30.000 Btus.

2)  Limpeza manutenção preventiva nos seguintes Aparelhios de Ar Splist;

Obs: 11 Aparelhos de Ar Condicionado Split de 18.000 Btus da Marca: Carrier.
         01 Aparelho de Ar Condicionado Split de 18:000 BTus da Marca: Egim.

Obs: Ar condicionado do CPD de 30.000 Btus não esta refrigerando.

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: 16/05/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 025001

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: CBV - 
RIOCENTROAvenida Salvador Allende, 6555 -  
Pavilhão 1 - Portão BRiocentro

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

LICENCA DE USO DE SOFTWARE

Renovação anual  das licenças de uso dos produtos FORTIGATE abaixo descritos:

Renovação - Fortinet FG-Fortigate 100E – 1 licença 24x7 FortiCare plus FortiGuard Bundle –
Contrato por 1 ano
SERIAL NUMBER: FG100E4Q16005254

Renovação - Fortinet FG- Fortigate 90E – 1 licença 24x7 FortiCare plus FortiGuard Bundle –
Contrato por 1 ano
SERIAL NUMBER: FGT90E4Q17000898

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: 02/06/2022
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