
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 022219

DATA DE EMISSÃO: 19/08/2021

LOCAL DE ENTREGA: CBV - RiocentroAvenida  
Salvador Allende, 6500 - Pavilhão 1Riocentro -  
Barra da

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVICOS DE INFORMATICA

Contratação de empresa especializada para realização dos serviços de instalação de pontos da rede  
de dados e fixação de caixas de som, conforme abaixo:

1. Fornecimento de material e mão de obra para a instalação de novos pontos de acesso à rede de  
dados:
2 (dois) pontos na área Jurídica
2 (dois) ponto na Sala Nuzman
1 (um) ponto na área de Compras
1 (um) ponto na área de Governança

2. Fornecimento de material e mão de obra para a fixação de duas caixas de som no teto da Sala  
Nuzman.

DATA DE ENTREGA: 20/09/2021
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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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 022419

DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021

LOCAL DE ENTREGA: CBV - online

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVICOS DE INFORMATICA

Desenvolvimento de um sistema para entrada e gestão da prestação de contas realizados pelas  
Federações de Voleibol, ligadas à CBV.

O sistema deverá ter os seguintes requisitos:
?Hospedagem e acesso via Web.
?Poder ser carregado e executado através de computadores e dispositivos móveis (responsivo).
?Fases do desenvolvimento do sistema.
  - Levantamento dos requisitos: realizar o entendimento do problema, o mapeamento e o desenho  
dos processos, junto às áreas de negócios, para o desenvolvimento do sistema de prestação de  
contas das despesas das Federações.
  - Análise de Requisitos: esta etapa será realizada com um estudo detalhado dos dados levantados  
na atividade anterior. De onde são construídos modelos a fim de representar o sistema de software  
a ser desenvolvido.
  - Desenvolvimento do Projeto – Workflow macro do processo 
    > Início do processo: O início do processo se dá pelo pagamento do repasse. No momento em  
que o financeiro efetua o pagamento, a federação tem 40 dias para prestar contas. O processo  
deve puxar do sistema TOTVS RM o lançamento do pagamento do repasse para a respectiva  
Federação, o que inicia o processo. O processo deve se iniciar de forma automática, após o  
movimento de pagamento ser realizado pelo financeiro, sem necessidade de input manual no  
processo de prestação de contas.
     > Prestação de contas: A etapa de prestação de contas é de responsabilidade da federação  
(cliente/fornecedor da CBV), que deve anexar documentação de despesas, com data posterior a  
data do pagamento do repasse. As despesas devem conter os seguintes dados: Data, Categoria  
(aluguel, funcionários, conta de luz etc), descrição e valor. O sistema deve possibilitar a entrada das  
despesas linha a linha, possibilitando, também, anexar o documento comprobatório de despesa no  
formato de arquivo digital.
     > Cada uma das 27 federações deverá possuir um usuário exclusivo neste sistema para acesso  

DATA DE ENTREGA: 18/10/2021
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remoto ao aplicativo e realização da prestação de contas (via web/smartphone).
     > Análise da documentação: A análise de documentação é de responsabilidade do controle  
interno da CBV, a documentação anexada pela federação é recebida e validada, cada documento é  
analisado individualmente pelo controle interno, caso algum documento não seja validado deve  
retornar para a federação providenciar a correção. Esse processo fica em loop até que todas as  
pendências sejam solucionadas.
     > Finalização: o processo será finalizado após a devida contabilização do movimento no sistema  
contábil (TOTVS RM).

  - Certificação: execução de atividades de testes a fim de se validar o produto de software,  
testando cada funcionalidade de cada módulo, levando em consideração a especificação feita na  
fase de projeto. Onde o principal resultado é o relatório de testes, que contém as informações  
relevantes sobre erros encontrados no sistema, e seu comportamento em vários aspectos. Ao final  
dessa atividade, os diversos módulos do sistema são integrados, resultando no produto de  
software.
  - Homologação: validação de todos os processos desenvolvidos, juntamente com as áreas de  
negócios.
  - Integração com o TOTVS RM: o registro da prestação de contas deverá ser exportado  
diretamente, através do serviço de troca automática de dados, para o respectivo módulo do  
sistema TOTVS RM.
  - Implantação: compreende a instalação do aplicativo para acesso aos usuários que possuem  
perfil de acesso. O que inclui os manuais do sistema, importação dos dados para o novo sistema,  
integração com sistemas existentes e treinamento dos usuários para o uso correto e adequado do  
sistema.

  - Apresentar cronograma do desenvolvimento, de modo que contemple os módulos, evoluções, ou  
integrações de sistemas internos ou externos.
  - Agendar reuniões com integrantes da CBV para compreensão dos módulos e integração com  
outras áreas de negócios.
  - Propor plano de desenvolvimento das tarefas de entrada, processamento, integração e  
contabilização para atenderem às necessidades das áreas de negócios.
  - Deverão ser desenvolvidos relatórios de acompanhamento e finalização do processo de  
prestação de contas.
  - Todas as evidências das transações no sistema deverão estar registradas nas bases de dados.
  - Apresentar o termo de aceite de homologação e produção do sistema para aprovação da CBV.

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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