
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021891

DATA DE EMISSÃO: 16/07/2021

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Ministro Salgado  
Filho, 7000Barra NovaSaquarema/RJ

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SISTEMA DE DESAFIO

"ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EQUIPAMENTO DESAFIO

Aquisição de uma solução informatizada para aferição de possíveis infrações não observadas pela  
arbitragem durante uma competição de voleibol de quadra (sistema de desafio do voleibol). A  
solução é composta de um aplicativo informatizado (software), de computadores e equipamentos  
de conectividade, tipo switch de rede, equipamento para projeção de vídeos em telões e de um  
conjunto de câmeras importadas de alta precisão que fazem a captação das imagens. A solução  
realiza também o armazenamento, a distribuição e reprodução das imagens, de forma a possibilitar  
a análise das supostas infrações requeridas pelos clubes ou pela própria arbitragem.

O sistema deverá possibilitar a gravação dos jogos, através de câmeras instaladas em posições  
específicas ao longo da quadra de jogo. As imagens são armazenadas em um disco rígido de um  
computador principal e tratadas através de um sistema informatizado que recupera trechos das  
imagens gravadas, conforme requiridas pelos clubes ou pela arbitragem, para posterior análise.  

A empresa contratada deverá realizar o fornecimento, a instalação, a configuração, a  
parametrização e a atualização periódica do software fonte do sistema, bem como de seus  
componentes, além do treinamento para as equipes indicadas pela CBV.

A solução deve possibilitar o armazenamento, através da gravação das jogadas, utilizando câmeras  
e respectivas lentes, posicionadas ao longo da quadra de jogo; a recuperação de cenas curtas  
específicas, conforme a requisição da infração a ser analisada; a reprodução no formato de câmera  
lenta; a transmissão para telões instalados nos locais de competição das partidas, utilizando  
equipamento específico para conectividade entre o computador e o telão do ginásio e o  
congelamento de determinada cena, possibilitando uma verificação mais minuciosa, de possível  
infração ocorrida, no trecho do vídeo em análise.
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Como composição do sistema, devem ser fornecidos o sistema informatizado (aplicação de  
software) que gerencia as imagens; as câmeras e lentes, com as respectivas configurações e  
requisitos técnicos específicos, a fim de realizar a correta captura das imagens; os protetores das  
câmeras, para evitar exposição direta e acidentes; a solução de  gravação do seu conteúdo  
capturado das câmeras; a transmissão da imagem em análise para telão do ginásio. Essas câmeras  
serão instaladas em pontos estratégicos da quadra de jogo, possibilitando a gravação, para  
posteriores análises, de possíveis infrações ocorridas em toque na rede, toque no bloqueio e  
eventos ocorridos nas linhas da quadra, tipo bola dentro ou fora e invasão da linha de 3 metros.

A empresa deverá fornecer todos os itens que compõem a sua solução, contemplando software  
(sistema aplicativo informatizado, software para gravação e recuperação das imagens, software  
para transmissão de imagens para o telão do ginásio etc), hardware (computadores, switches,  
conversor de vídeo dos PCs para o telão do ginásio), produtos que compõem a solução (cases para  
armazenamento e transporte, protetores metálicos das câmeras para montagem em tripés, cabos  
tipo USB, mochilas para armazenar as câmeras etc) e alocação de pessoal especializado para  
serviços (instalação, configuração e treinamento)."

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: 021893

DATA DE EMISSÃO: 16/07/2021

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Ministro Salgado  
Filho, 7000Barra NovaSaquarema/RJ

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

RADIOS COMUNICADORES

"Rádio de comunicação para a arbitragem: 
• Rádios comunicadores compostos do sistema VOX (mãos livres, transmissão operada por voz),  
sema necessidade de pressionar botões para iniciar a comunicação.
• Sistema sonoro e visual de carga da bateria.  
• Facilidade no cancelamento de ruído ambiente.  
• Faixa de banda 2,4 GHz 
• Sem a necessidade de licença de operação por parte da Anatel.  
• Deve acompanhar os seguintes produtos: Carregador, Capa braçadeira, Fone auricular com  
microfone, bateria e clip para Cinto"

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: 20/08/2021
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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021894

DATA DE EMISSÃO: 16/07/2021

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Ministro Salgado  
Filho, 7000Barra NovaSaquarema/RJ.

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

CASE

"CASE COM DIVISÓRIAS INTERNAS PARA (15) TRIPÉS E CABOS DE REDE  
DIMENSÕES EXTERNAS 90 X 65 X 65 CM DE ALTURA  
QUANTIDADE: 08 UNIDADES 

- (08) CANTOS PROTETORES INOXIDÁVEIS
- (02) FECHOS BORBOLETA PENN L 944/528 COM MOLA TENSORA 
- (04) ALÇAS PENN DE PLACA H 4054 
- PERFIL MACHO E FÊMEA COM ABERTURA
- REVESTIMENTO INTERNO COM ESPUMA ETHAFOAM DE 5 CM 
- DOBRADIÇA INTEIRIÇA
- (01) SUPORTE PARA CADEADO PENN EMBUTIDO 
- (02) LIMITADORES INOX PARA A ABERTURA DA TAMPA À 90 GRAUS  
- RODÍZIOS GIRATÓRIOS E COM FREIO 4’’COM ARO EM FERRO FUNDIDO."

DATA DE ENTREGA: 20/08/2021
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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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DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021895

DATA DE EMISSÃO: 16/07/2021

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Ministro Salgado  
Filho, 7000Barra NovaSaquarema/RJ

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

MATERIAL DE INFORMÁTICA

"Tipo de dispositivo: Monitor LCD com retroiluminação LED - 23.8""
Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz
Conectores de Entrada: HDMI, VGA, DisplayPort
Revestimento de Tela: Anti-ofuscamento
Relação de Aspecto: 16:9
Padrões de conformidade: RoHS
Tamanho diagonal: 23.8""
Relação de Contraste: 1000:1
Suporte de Cor: 16,7 milhões de cores
Padrões Ambientais: TCO Certified Displays, Qualificado para ENERGY STAR
Pacote de Serviços: Serviço de Troca Avançada de 3 Anos e Garantia de Painel Premium"

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: 20/08/2021
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