
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 023360

DATA DE EMISSÃO: 24/11/2021

LOCAL DE ENTREGA: CBV - RiocentroAvenida  
Salvador Allende, 6555 Pavilhão 1 -  
RiocentroBarra da

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVICOS DE INFORMATICA

ESCOPO DO SERVIÇO

Contratação de solução corporativa de antivírus em nuvem com Endpoint Security recursos XEDR  
(eXtended Endpoint Detection and Response), proteção para DataCenter.

Produto: Bitdefender Gravity Zone Ultra Suite

A solução deve oferecer:
> Facilidade de redução da superfície de ataque, através da integração de um firewall bidirecional,  
controle de aplicativos, controle de conteúdo e gerenciamento de patches.
> Proteção de dados através de criptografia completa de disco.
> Detecção automatizada investigação e reparo local, através de análises de logs de eventos do  
endpoint e análise de ameaças por comportamento no endpoint.
> Detecção baseada em aprendizagem de máquina e comportamento que aborda ameaças  
desconhecidas na fase de pré-execução e no início da execução.
> Detecta e bloqueia malware roteirizado, sem arquivos, oculto e personalizado, com reparo  
automático.
> Proteção de memória para evitar exploits.
> Reduz a superfície de ataque, permitindo controles de segurança de TI.
> Proteção para o DataCenter.
> Camada de segurança para redes de terminais desenhada para detectar e prevenir tentativas de  
ataques que usam as vulnerabilidades da rede.
> Prevenção e capacidades de detecção, baseadas no comportamento para interceptar e prever que  
ameaças avançadas sejam executadas na infraestrutura da empresa. Uma vez identificada a  
ameaça, ativa-se uma resposta automática para bloquear danos adicionais ou movimentos laterais.

DATA DE ENTREGA: 25/01/2022
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> Uso de tecnologias sem assinatura, incluindo aprendizagem de máquina avançada local e em  
nuvem, tecnologias de análise comportamental, sandbox integrado e trabalho de solidificação de  
dispositivos atuam como uma proteção em camadas efetiva contra ameaças avançadas.

A arquitetura deve ser centralizada para terminais e data center.
O gerenciamento deve possuir as seguintes facilidades:
> Análise de ameaças com sandbox analyzer com funcionamento da nuvem, com filtragem de  
comportamento nas atividades do sistema.
> Alerta de incidentes.
> Visualização de incidentes.
> Investigação de incidentes.
> Resposta a incidentes.

Benefícios esperados da solução:
> Visualização do endpoint em tempo real.
> Destaque das atividades suspeitas.
> Investigação total com um único clique.
> Protocolo de intervenção antes de alertas e visualização de incidentes.
> Rastreamento de ataques ativos e movimentos laterais.
> Resposta rápida.
> Redução dos alarmes falsos.
> Redução do volume de incidentes com prevenção eficaz de ameaças.
> Detecção e Resposta para Terminais eXtended (XDR).

Serviço de suporte para instalação e configuração inicial do produto.

Quantidade de licenças: 110 (cento e dez)
Período de licenciamento: 24 (vinte e quatro) meses.

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: 023421

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2021

LOCAL DE ENTREGA: CBV - RiocentroAvenida  
Salvador Allende, 6555 Pavilhão 1 -  
RiocentroBarra da

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVICOS DE INFORMATICA

ESCOPO DO SERVIÇO

Suporte Técnico especializado para Infraestrutura de TI

Prestação de serviços técnicos mensais especializados de informática para suporte ao ambiente de  
Tecnologia da Informação (T.I.) dos sites Barra e Saquarema, da Confederação Brasileira de  
Voleibol, contemplando:

- Soluções de problemas e apoio para questões técnicas dos produtos em operação nas instalações  
da organização.
- Apresentação do problema e imediata classificação.
- Acesso remoto para início de atendimento e solução do problema.
- Acesso local para solução do problema (caso não tenha sido resolvido de forma remota),  
conforme agendamento com o cliente.
- Monitoramento da infraestrutura através de alertas por e-mail.
- Visitas técnicas agendadas para revisão do ambiente.
- Consultoria para direcionamento estratégico dentro das necessidades do negócio.
- Gestão do ambiente de infraestrutura computacional em nuvem.
- Gestão de equipamentos servidores de rede de dados.
- Apoio especializado para técnicos da CBV na implantação, configuração e gestão de softwares em  
ambientes de rede de dados.
- Apoio na gestão das soluções de segurança do ambiente computacional dos sites do Riocentro e  
Saquarema, através da implantação, configuração e gestão dos equipamentos Firewall e Switches  
Core da organização.
- Suporte nos processos de funcionamento contínuo do ambiente computacional do sistema de  

DATA DE ENTREGA: 17/12/2021
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gestão empresarial (ERP) TOTVS RM, instalado em ambiente de nuvem pública.
- Os chamados técnicos devem ser realizados através de ferramenta na nuvem ou através de  
chamado telefônico. 

O serviço deverá ser realizado de segunda a sexta no horário comercial. Os finais de semana serão  
atendidos por técnico de plantão.

Informar na proposta quando o limite da franquia mensal de horas for excedido, indicando os  
valores dos serviços adicionais, que serão cobrados com base na taxa horária, conforme abaixo:
Hora de atendimento excedente (horário comercial): R$ (*)
Hora de atendimento (horário comercial apôs às 18 h): R$ (*)
Hora de atendimento (sábados, domingos e feriados): R$ (*)

Obs.: (*) informar os valores

Valores pagos mensalmente pelo período de doze meses.
Todos os impostos devem estar inclusos na proposta comercial.

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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