
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021223

DATA DE EMISSÃO: 21/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro  
- RJ, 2

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

LOCAÇÃO DE ARENA

ARENA

1 - Arquibancada Arena principal
01 Arquibancada, quadra 1, medindo 6,99m 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.

2 - Estrutura para Captação de Imagem e Transmissão
02 (dois) torres medindo 4,66m x 2,33m, estrutura tubular metálica e piso praticável, saindo com  
4,00m de altura em relação ao solo. Guarda corpo por toda sua extremidade e cobertura em  
sistema de avance. Escada tipo marinheiro.

3 - Iluminação da Quadra Principal e Quadra 2
Serviço de iluminação quadra principal e quadra 2, composta por: 24 refletores de 2.000 whats
cada em LED de potência correspondente; Estrutura em box truss compatível com a
quantidade de refletores; cabeamento necessário e compatível com a amperagem dos
refletores; serviços de instalação; eletricista de plantão durante o evento torres em
estrutura tubular e box truss para fixação dos refletores.

4 - Mastros
Conjunto com 30 mastros de ferro de 2 polegadas x 6m de altura; e abraçadeiras para
tubos de 2 polegadas

5 - Pórtico

DATA DE ENTREGA: 05/06/2021
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Estrutura em box truss (Q30) com as seguintes peças (montagem de acordo com orientação do  
produtor do evento) 4 sapatas,12 cubos, varas de 1m = 2, varas de 2m = 4, varas de 3m = 2,  
varas de 4m = 4. Incluir suporte para estaqueamento necessário (exemplo cinta, ponteiras...) e  
todos os parafusos necessários para a montagem.
Obs.: segue em anexo layout da arena e do pórtico.

6 - Praticável de filmagem 
02 (dois) 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.  

7 - Sala Técnica / Imagem / Som
01(um) platô coberto medindo 13,98m de comprimento por 5,83m de largura, saindo a aprox.  
1,40m de altura em relação ao solo, com salas em octanorme medindo 12,00 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 medindo 13,00m x 5,00m e fechamentos laterais  
transparente. Rampa de acesso nos padrões exigidos pelo bombeiro em acessibildiade e escada de  
acesso.

8 - 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 de cada quadra, para  
instalação de computadores e câmeras – Presença de eletricista full time na montagem e no  
evento; Instalação elétrica nas tendas e iluminação – 8 pontos de energia ao redor da quadra  
principal para alimentar bolão inflável e placares. 3 pontos em cada quadra externa para alimentar  
mesa central e câmeras; 

9 - Tenda Aranha
02 (duas) Tendas modelo Aranha, medindo 6,00m x 6,00m com lona na cor amarela.
Acompanha 1 Mastro central telescópico c/ guincho, 6mastros laterais de 3,00m, 6
estacas e 6 cintas de 6,00 m, com piso 4,66x4,66 saindo a 0,15 cm de altura em relação
ao solo, sem acabamento, sala 2 x 2 em cada tenda em octanorme, luz na sala e na área externa.

10 - Tendas
07 (sete) 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, com piso 4,66x4,66 saindo a 0,15 cm de
altura em relação ao solo, sem acabamento, configuradas da seguinte forma:
- 1 tenda (apoio) com piso 4,66 x 4,66 e sala em octanorme e iluminação;  
- 1 tenda (imprensa) com piso 4,66 x 4,66 e sala em octanorme e iluminação, com bancada nas  
laterais e 8 pontos de tomadas para uso de computadores da imprensa;
- 1 tenda (apoio) com piso 4,66 x 4,66 e sala em octanorme, ar-condicionado e iluminação;
- 1 tenda (fisioterapia) com piso 4,66 x 4,66 e sala em octanorme, ar-condicionado, 3 pontos de  
tomada e iluminação;
- 1 tenda (sala médica) com piso 4,66 x 4,66 e sala em octanorme, ar-condicionado, 3 pontos de  
tomada e iluminação;
- 2 tendas 5 x 5 (área de atletas) instaladas coladas com fechamento em 2 laterais, piso em toda  
tenda, sala em octanorme 4 x 4 com prateleira de 3 níveis em 3 metros com ar-condicionado, 5  
pontos de tomada e iluminação;

11 - Torre de Captação de Imagem
Torre em estrutura tubular metálica e piso praticável, medindo 2,33m x 2,33m, com 10,00m de  
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

altura em relação ao solo, guarda corpo por toda sua extremidade e cobertura em sistema de tenda  
piramidal.

12 - Estruturas para comunicação visual. 
Estruturas em torres tubular metálica com aproximadamente 5,00m de altura em relação ao solo, e  
profundidade de 4,66m de largura. 01 estrutura para frente TV de 20,97mtl, e 02 estruturas da  
house mix de 4,66mtl nas laterais

ART de montagem, estrutura e elétrica
Toda documentaçãonecessária para a realização do evento

Montagem - 5 a 15 de junho
Competição - 16 a 25 de junho
Desmontagem - 25 a 30 de junho
Arena de Vôlei de Praia - Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22291-090 / Escola de  
Educação Fisica do Exército, Fortaleza de São Joao.

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: 021233

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro  
- RJ, 2

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UTI MÓVEL (EVENTO - INTERNO)

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  
      • Kits Queimadura 
      • Kit parto 

      • Equipe: 01 (um) médico, 01 (um) 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

       • 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

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 DE ENTREGA: 16/06/2021
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Datas de entrega: 
- 16 a 20 de Junho 
Dias da semana e horários dos eventos:
- 4ª Feira - 08h às 18h,
- 5a-Feira  – 08h às 18h, 
- 6a-Feira   – 08h às 22h, 
- Sábado   – 07h às 22h,
- Domingo  – 08h às 13h

- 22 a 25 de Junho
- 3ª-Feira  – 08h às 18h, 
- 4ª-Feira  – 08h às 22h, 
- 5ª Feira  – 07h às 22h,
- 6ª Feira  –  08h às 13h

Arena de Vôlei de Praia - Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22291-090 / Escola de  
Educação Fisica do Exército, Fortaleza de São Joao.

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: 021234

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro  
- RJ, 2

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

TELÃO LED

PAINÉIS DE LED (2 TELÕES)
Paineis de LED P2 a P4, outdoor virtual Processadoras LEDsync.
02 Sistema2 para processamento de imagens+backup
Medidas:4000mm x 2500mm Refresh rate: 2800 Hz Brightness: 5500 Nit
04 talhas 1ton e 4 cintas e travas de segurança.

PAINÉIS DE LED (2 PLACARES)
Paineis de LED P4 ou superior, outdoor virtual Processadoras LEDsync + backup
Medidas:2000mm x 1000mm Refresh rate: 2800 Hz Brightness: 5500 Nit
Suportes em Q15.
15 placas de LED extras como backup.

Datas de entrega/montagem:
- 12 de Junho a partir das 8h até 25 de junho de 2021
- Montagem
12 a 14 de junho - montagem
14 e 15 de junho - Testes
- Retirada/desmontagem:
25 de junho após as 14h00.

SERVIÇO:
- 16 a 20 de Junho
Dias da semana e horários dos eventos:
- 4a- Feira - 08h as 18h.
- 5a-Feira – 08h às 18h,

DATA DE ENTREGA: 12/06/2021
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- 6a-Feira – 08h às 22h,
- Sábado – 07h às 20h,
- Domingo - 07h as 14h
- 22 a 25 de Junho
- 3a-Feira – 08h às 18h,
- 4a-Feira – 08h às 22h,
- 5a Feira – 07h às 21h,
- 6a Feira - 07h as 14h

EQUIPE TÉCNICA
Técnico a disposição durante toda a realização do evento
Carregadores para a montagem e desmontagem
Transporte dos paineis de LED na ida e volta

ENDEREÇO DE ENTREGA / INSTALAÇÃO
Arena de Vôlei de Praia - Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22291-090 / Escola de  
Educação Fisica do Exército,
Fortaleza de São Joao.

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 7 de 98CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021235

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro  
- RJ, 2

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SEGURANÇA

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 7h00 às 19h00 e Noturno 19h00 às 7h00

- Quantidade:

Inicio dia 12/06/2021
                                Diurno    Noturno
12 a 14/06                    1             1
15 a 25/06                    2             2

- 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 - Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22291-090 / Escola  
de Educação Fisica do Exército, Fortaleza de São Joao.

DATA DE ENTREGA: 12/06/2021
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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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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021236

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro  
- RJ, 2

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

GERADOR

Descritivo: 
02 (dois) geradores de 180Kva ligados em paralelo, configurados para 220v (com 3 saídas), 100m  
de cabo para cada saída, 1 caixa distribuidora, 2 extintores (na validade), ART dos 2 geradores, 1  
operador durante todo o período da locação.

Datas de entrega: 
- 12 a 20 de Junho 
- 21 a 25 de Junho

Programação semanal:
Sábado 12/6 - Chegada, Instalação  e teste dos 02 (dois) geradores; Instalação das 08:00 às 18h
Domingo 13/6 -  01 gerador das 08h às 18h e 01 gerador para testes de iluminação;
Segunda 14/6 - 01 gerador das 08h às 13h e teste no outro gerador para testes de 13h as 18h;
Terça 15/6 -  01 gerador das 08h às 20h e 01 gerador de backup, em stand-by;
Quarta 16/6 - 01 gerador das 08h às 12h e 01 gerador de backup, em stand-by;
Quinta 17/6 - 01 gerador das 06h às 20h e 01 gerador de backup, em stand-by;
Sexta - 18/6 01 gerador das 06h às 22h e 01 gerador de backup, em stand-by;
Sabado 19/6 - 01 gerador das 07h às 22h e 01 gerador de backup, em stand-by das 07h às 17h e,  
das 17h às 22 ligado em paralelo.
Domingo 20/6 - 01 gerador das 07h às 14h e 01 ligado em paralelo;.

Segunda 21/6 - 01 gerador das 08h às 18h 01 gerador de backup, em stand-by;
Terça -  22/6 - 01 gerador das 08h às 18h e 01 gerador de backup, em stand-by;
Quarta - 23/6 - 01 gerador das 06h às 22h e 01 gerador de backup, em stand-by;
Quinta - 24/6 - 01 gerador das 07h às 22h e 01 gerador de backup, em stand-by das 07h às 17h e,  

DATA DE ENTREGA: 12/06/2021
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das 17h às 22h, ligado em paralelo.
Sexta - 25/6 - 01 gerador das 06h às 14h e 01 gerador ligado em paralelo.

Alimentação: Por conta da CONTRATADA

Uniforme: Por conta da CONTRATADA. 

Observações importantes: 
- O coordenador deverá se apresentar ao produtor do evento, todos os dias, antes do início da  
utilização dos geradores;
- A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE o telefone de contato do responsável para sanar  
qualquer possível problema;
- Os geradores ficarão alocados até 100 metros de distância do local em que o caminhão  
conseguirá chegar. A empresa deve se responsabilizar pela colocação e retirada dos geradores;
- Os geradores serão utilizados para fornecer energia para todas as salas, bombas de água,  
sonorização, iluminação, placares, telão de LED e iluminação.
- A contratada devera fornecer ART dos geradores, e extintores para os geradores.

 Arena de Vôlei de Praia - Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22291-090 / Escola  
de Educação Fisica do Exército, Fortaleza de São Joao.

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: 021237

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro  
- RJ, 2

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

INTERNET

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS
ESCOPO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 

1. DA CONECTIVIDADE
1.1. Fornecer, instalar, configurar e realizar o gerenciamento do circuito para acesso à internet de  
100 Mbps síncrono, ou seja, a mesma velocidade para download e para upload. O meio físico  
poderá ser fibra ótica ou rádio. Não pode ser instalada a solução através do recurso 4G.

1.2. Configurar o serviço de distribuição da largura de banda (QoS) do circuito, conforme abaixo. O  
balanceamento deverá ser dinâmico, ou seja, a VLAN que tenha disponibilidade de banda cederá  
banda para a VLAN que estiver com demanda. 50 Mbps download / 50 Mbps upload para  
Transmissão
Obs.: Será realizado o serviço de “up load” de vídeos “on line” para o Facebook a partir de um HOT  
SITE VIA STREAMING utilizando esta banda do circuito. A transmissão será responsiva para  
smartfones, tablets, smart tv e computadores, para, no mínimo, 1000 conexões simultâneas.
20 Mbps download / 30 Mbps upload para Imprensa
25 Mbps download / 25 Mbps upload para o produção
Obs.: a solução deve permitir o balanceamento das velocidades de bandas conforme necessidade  
do evento, podendo balancear entre download e upload, mantendo a velocidade total contratada.

1.3. Fornecer, instalar e configurar ferramenta que permita a realização da navegação de forma  
autenticada, possibilitando a identificação de quem está conectado na rede. A autenticação pode  
ser realizada através do e-mail ou CPF do usuário. O sistema deverá fornecer uma senha para a  
navegação. A solução de autenticação deverá possuir um banco de dados que mantenha o registro  
dos usuários conectados e os sites que foram acessados por cada usuário durante todo o evento.

DATA DE ENTREGA: 12/06/2021
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1.4. Fornecer, instalar, configurar e realizar gerenciamento de equipamento 02 Switchs de 24 portas  
POE gerenciável e gigabit 10/100/1000;
1.5. Prover endereço IP para cada equipamento conectado à rede (sem bloqueio de acessos à  
internet)
1.6. Fornecer e instalar ferramenta de monitoramento do circuito de acesso à internet.

2. DA REDE SEM FIO (Wi-Fi)
2.1. Fornecer, instalar, configurar e realizar o gerenciamento dos equipamentos Roteadores da rede  
Wi-Fi (Access Point – AP). Os roteadores/APs devem possuir as seguintes características técnicas:
Operação em dual band (2.4 e 5 Ghz)
Operar no padrão 802.11 ac
Utilização da faixa de 5 Mhz para os serviços de streaming de vídeos
Velocidade dos equipamentos de, no mínimo, 750 Mbps, possibilitando maior poder de  
processamento entre os equipamentos conectados
Possibilitar até 150 conexões simultâneas em cada AP
2.2. Realizar o gerenciamento dos canais de operação dos roteadores, evitando conflito entre os  
mesmos.
2.3. Fornecer e instalar ferramenta de monitoramento dos equipamentos da rede sem fio e dos  
pontos de acesso
2.4. As antenas do sistema Wi-Fi deverão ser instaladas nas seguintes áreas:
No mínimo 1 (uma) antena na Sala da Imprensa  
No mínimo 1 (uma) antena na Sala da Transmissão
No mínimo 3 (três) antenas na área VIP

3. DA REDE CABEADA
3.1. Fornecer pontos cabeados LAN, padrão Cat5e ou superior, nos locais identificados pela CBV.  
Para a sala de imprensa fornecer um Switch (10/100/1000) de 8 portas com quatro line cords  de 5  
metros cada. A distância estimada entre o switch core e essa sala é de 80 metros.
Para a sala de Transmissão fornecer 4 (quatro) line cords de 3 metros, que serão conectados ao  
switch router de distribuição de endereços IP. A distância estimada entre o switch core e essa sala é  
de 10 metros.
Para a área VIP lançar os cabos para conexão dos equipamentos roteadores da rede Wi-Fi com o  
equipamento switch router que ficará na área de Transmissão.
Realizar a troca ou correção dos cabos de rede e seus conectores RJ-45 que apresentarem defeito

4. DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTEO
Realizar o monitoramento constante da rede sem fio, de forma a minimizar interferências com os  
canais dos pontos de acesso identificados no evento.
Manter técnico local para suporte, administração do ambiente e operação assistida durante todo o  
evento
Fornecer, instalar e operar ferramenta de monitoramento do desempenho do circuito de acesso à  
internet
Prover o reparo ou troca de cabos e equipamentos logo após a detecção da falha
Realizar testes gerais no dia anterior ao início do evento
Realizar desmonte logo após ao término do evento
Apresentar relatório ao final do evento com: total utilizado do circuito; total de conexões  
simultâneas; total de conexões na rede Wi-Fi; desempenho das bandas por VLAN e total
Possuir ao menos 1 (um) IP público e válido.
Todas as portas liberadas, porém, com opção de bloqueio caso solicitado pela CBV.
Possibilidade de conectar equipamento da CBV, caso necessário, como, por exemplo, switches e  
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impressoras de rede.
Apresentar um diagrama de blocos da rede representando a solução proposta, bem como  
especificar todos os equipamentos utilizados.
Disponibilizar os contatos das pessoas da equipe técnica e demais pessoas envolvidas no evento.
Caso necessário, apresentar o relatório de vistoria do local do evento identificando necessidades  
específicas para a implantação da solução, como por exemplo, o uso da infraestrutura local e o  
cabeamento extra a ser executado.

5. PERÍDOS DE USOS DA INTERNET
Dia 12/06 instalação e testes
competição e uso - 13 a 25/06

Período de desinstalação dos serviços: ao final da premiação no último dia do evento 25/06, com o  
de acordo da CBV

6. EXTRAS
Equipamentos com garantia contra perda, danos ou furto., Todos os ativos têm que ter backups no  
local
Os serviços deverão estar ativos e o técnico no local ao menos 1h antes do início do evento e 1h  
após o seu término

Arena de Vôlei de Praia - Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22291-090 / Escola de  
Educação Fisica do Exército, Fortaleza de São Joao.

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: 021238

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro  
- RJ, 2

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (EVENTOS)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA

Perfil: Pessoas com idade acima de 18 anos.

Função: Realizar serviços de conservação e limpeza das areas do evento e realizar a separação dos  
residuos.

Periodo/ Carga Horária:

09 a 13/06 - 8h00 às 18h00 (1 pessoa)
14/06 - 8h00 às 18h00 (2 pessoas)  
15 a 25/06 - 7h00 às 17h00  (5 pessoas)
Extras
18, 19 e 24/06 - 17 as 22h00 (2 pessoas)
30/06 - 8 às 18h00 (5 pessoas) limpeza final

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

Uniforme - Jaleco fornecido pela CBV ( obrigatório o uso de tenis)

OBS: Todo o material de limpeza ( vassoura, rodo, papel, produtos, sacos de lixo) deverá ser  
fornecido pela empresa contratada.

LISTA DE MATERIAL

DATA DE ENTREGA: 09/06/2021
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320 sacos de lixo preto de 100 litros.
10 veja
10 alcool
2 alcool gel
100 panos
5 pás de lixo
10 rodos
2 limpa vidros
luvas para manuseio. 

Arena de Vôlei de Praia - Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22291-090 / Escola de  
Educação Fisica do Exército, Fortaleza de São Joao.

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 16 de 98CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021239

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro  
- RJ, 2

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SOFTWARE PLACAR ELETRONICO

Contratação de Software para Placar de LED e LIVE SCORE.

Layout Personalizado para o Evento; 
Controle para pontuações;
Indicação de Serviço;
Nomes das duplas;
Informação sobre Estado ou País de Origem da Dupla;
Live Score;
Gerador de Caracteres para TV e transmissão WEB;
Fotos dos atletas;
Opções de tela de espera (Logo CBV ou Patrocinadores);
Seletor de Cores do Uniforme;
Timer;
Armazenamento dos Resultados;

PERÍODO DE TRABALHO
   - 4a-Feira   16/06  – 07h as 15h, 
    - 5a-Feira   17/06  – 06h as 18h, 
    - 6a-Feira   18/06  – 06h as 19h, 
    - Sábado  19/06 – 07h as 21h,
   - Domingo 20/06 – 07h as 13h
  - 3ªa-Feira   22/06  – 06h as 18h, 
  - 4ª-Feira   23/06  – 06h as 19h, 
  - 5ª Feira  24/06 – 07h as 21h,
  - 6ª Feira 25/06 – 07h as 13h

DATA DE ENTREGA: 16/06/2021

Página 17 de 98CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Arena de Vôlei de Praia - Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22291-090 / Escola de  
Educação Fisica do Exército, Fortaleza de São Joao.

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: 021240

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro  
- RJ, 2

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

MOBILIÁRIO PLÁSTICO

Descritivo Mobiliario Plástico

150 cadeiras
40 mesas

Entrega dia 14/06 as 9h00
Retirada dia 25/06 as 17h00

Endereço de entrega:
Arena de Vôlei de Praia - Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22291-090 / Escola de  
Educação Fisica do Exército, Fortaleza de São Joao.

DATA DE ENTREGA: 14/06/2021
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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: 021244

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro  
- RJ, 2

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SONORIZACAO

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO

Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização, sem equipamentos  
de palco, conforme especificações abaixo:  
- Montagem, desmontagem e operação técnica interagindo com a transmissão Web e a transmissão  
da TV;
- 01 Mixing console com no mínimo 16 canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 vias  
auxiliares, 04 bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas  
deverão ser balanceadas com no mínimo 04 vias de monitor;
 Amplificadores compatíveis com o sistema;  
- 01 Processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores  
AD/DA de no mínimo 20 bits;  
- 03 Microfone sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação UHF;
- 02 Monitores tipo Spot passivo/ativo com 300W RMS cada, cabos e conexões para ligar todo o  
sistema;
- 04 kits de caixas de som passivas duas vias de 250W RMS (ou superior) + pedestais tipo tripé  
com altura ajustável + cabeamento para cerca de 40 m;
Cabos e conectores para a instalação do sistema considerando passagem de cabos para as quadras  
externas;
- 01 Operador técnico.

Datas de entrega/montagem:  14 de Junho apartir das 8h

SERVIÇO:
16 a 25 de Junho.

DATA DE ENTREGA: 14/06/2021
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Dias da semana e horários:
- 4ª - Feira 16/6 - 07h às 18h
- 5a-Feira  17/6 – 07h às 19h, 
- 6a-Feira 18/6 – 07h às 19h, 
- Sábado 19/6 – 07h às 21h,
- Domingo 20/6 - 07h as 14h
- 3a-Feira 22/6 – 07h às 18h, 
- 4a-Feira 23/6 – 07h às 19h, 
- 5a feira 24/6 – 07h às 21h,
- 6a feira 25/6 - 07h as 14h

EQUIPE TÉCNICA
Técnico a disposição durante toda a realização do evento, alimentação dos mesmos por conta da  
empresa contratada
Carregadores para a montagem e desmontagem, alimentação dos mesmos por conta da empresa  
contratada

Arena de Vôlei de Praia - Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22291-090 / Escola de  
Educação Fisica do Exército, Fortaleza de São Joao.

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: 021246

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Entrega na Confederação 
Brasileira de Voleibol (BARRA) - Av. Salvador  
Allende 6.55

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)

Suporte para álcool gel, com mecanismo de pedal, em formato de Totem.
Medidas:
- 100 cm de altura
- 35 cm de largura (sugestão)

Total de 05 (cinco) unidades

Fabricado em Alumínio, pois o mesmo ficará exposto em área comum ao ar livre.

Entrega na Confederação Brasileira de Voleibol (BARRA) - Av. Salvador Allende 6.555/ Pavilhão 1,  
entrada portão B, Riocentro, CEP: 22783-127, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

DATA DE ENTREGA: 14/06/2021
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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: 021310

DATA DE EMISSÃO: 28/05/2021

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:

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

CENOGRAFIA/LOOK

- Fantasminha (3,90 x 1,03m) - total 04 unidades - arte vai ser enviada depois - (Dupla face  
(fantasminha em Lycra Plotada,  impressão dupla face, costurada nas laterais e em cima e aberta  
na parte debaixo).

- 01 Backdrop de Entrevista (3,85 x 1,35m) - 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.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.

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: 16/06/2021
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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021313

DATA DE EMISSÃO: 28/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro  
- RJ, 2

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

ENTRETENIMENTO

- Equipe:  1 operador de Mesa de Corte ( O operador da mesa de corte é necessário para incluir no  
telão os vídeos dos patrocinadores, informações ao público e ações de entretenimento como  
câmera do Beijo, câmera do tambor, câmera baby, entre outras.) A partir da quinta-feira para  
inclusão dos vídeos dos patrocinadores.
                 1 cinegrafista (para sexta, sábado e domingo) O cinegrafista é usado para as ações de  
entretenimento. 
Equipamentos:
                Mesa de corte que atenda o evento( switcher ou mixer de vídeo) e estrutura técnica  
necessária para levar o sinal para o telão( cabo SDI, HDMI, XLR e UTP se necessário) e 1 câmera  
full hd (Sony Nx5, Nikon Fullframe, Canon EOS Rebel t3i ou similar)
(por favor, especificar na proposta os equipamentos que a empresa disponibilizará para atender  
essa demanda)
- Atividades: A CBV disponibiliza telão e a empresa deve disponibilizar todo equipamento técnico e  
viabilizar conteúdo interativo para o telão como câmera do beijo, câmera da dança entre outras,  
além das telas de ace e paredão. Todas as atividades de telão serão criadas e executadas pela  
equipe contratada. A CBV disponibilizará um coordenador que irá supervisionar o trabalho e  
integrar a equipe com o animador e DJ.
Período do Evento
16 a 25 de junho

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

ENTRETENIMENTO

DATA DE ENTREGA: 15/06/2021
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Arquibancasa
Operação de sistema de Arquibancada virtual e Vídeoboard com os seguintes itens abaixo
. 3 notebooks I5
. 3 monitores de 20”
. 2 servidores
. 1 software Zoom
. 2 técnicos de suporte

- RIO DE JANEIRO
- Instalação e teste – 13 a 15/06 - 08h às 18h 
- Jogos 
19, 20, 24 e 25/6

Desmontagem logo após o último jogo, dia 25/06

A empresa deverá comparecer nos horários marcados acima, sem haver atrasos.  
Retirada no dia após o evento.
Alimentação dos técnicos é por conta da contratada.
Considerar que a empresa deve disponibilizar técnico no local durante todo o evento.  

Arena de Vôlei de Praia - Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22291-090 / Escola de  
Educação Fisica do Exército, Fortaleza de São Joao.

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

TRANSMISSÃO DE JOGOS

TRANSMISSÃO
Quadra 1
-  Câmera man 1 com movimento central
- Câmera man chão de quadra 
- Câmera fundo (fixa de boa qualidade)
- Câmera Sportv (recebimento de sinal limpo da câmera central a partir das semifinais)
- Mesa de corte com replay com profissional experiente
- Microfone headset com opção de mutar
- Câmera portátil no narrador
- Monitor com a imagem de retorno da transmissão
- 1x ponto de internet

Quadra 2
- Câmera man 1 com movimento
- Câmera de fundo com qualidade
- Narrador aprovado pela CBV
- microfone headset com opção de mutar
- Monitor com a imagem de retorno da transmissão
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- 1x ponto de internet

Quadra 3
- Câmera de fundo fixa
• Transmissão via internet de todos os jogos e de todas as quadras, com narrador nas  
quadras 1 e 2.

DISPONIBILIZAR SINAL PARA AS SEGUINTES TRANSMISSÕES STREAMING
- Facebook CBV - Quadra 1
- OTT - Quadras 1, 2 e 3;
- TVN – Quadras 1, 2 e 3
16 a 25 de junho

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: 021314

DATA DE EMISSÃO: 30/05/2021

LOCAL DE ENTREGA:  Al. Floriano Peixoto, s/n  
- Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22291-090 / Escola  
de Educ

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

LYCRA (LONAS/ESTRUTURAS/ADESIVOS)

Locação
Locação lycra azul para envelopamento de toda estrutura e arquibancada nas duas laterais e forro  
para as lycras plotadas abaixo
Lycra plotada na estrutura para frente TV  e house mix (conforme layout enviado por e-mail)

1 – 2 (duas)Estruturas de câmera central
02 (dois) platô medindo 4,66m x 2,33m, estrutura tubular metálica e piso praticável, saindo com
4,00m de altura em relação ao solo. Guarda corpo por toda sua extremidade e cobertura
em sistema de avance. Escada tipo marinheiro.

2 – 2 (dois) Praticáveis câmeras Fundos de quadra
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.

3 - House Mix
01 platô coberto medindo 11,65m de comprimento por 5,83m de largura, saindo a aprox.
1,40m de altura em relação ao solo, com salas em octanorme medindo 10,00 x 4,00.
Lycra plotada para frente da house mix
1 (uma) rampa medindo 25 metros de comprimento saindo de 10 cm ao chão e chegando a 2  
metros de altura, envelopamento de lycra

4 – Frente TV
01 estrutura para frente TV de 20,97mt x 4,66 mt de largura
Lycra plotada para frente da estrutura “Frente TV medindo 21 x 4,66

DATA DE ENTREGA: 14/06/2021

Página 29 de 98CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

5 - Torre de filmagem
Torre em estrutura tubular metálica e piso praticável, medindo 2,33m x 2,33m, com
10,00m de altura em relação ao solo, envelopamento com lycra até 3 metros de altura

6 - Arquibancada
1 (uma) Arquibancada medindo 6,99m 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, lycra envolvendo e envelopando a arquibancada

Montagem – 14 e 15 de junho
Desmontagem – 25 de junho.

Arena de Vôlei de Praia - Al. Floriano Peixoto, s/n - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22291-090 / Escola de  
Educação Fisica do Exército, Fortaleza de São Joao.

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: 021315

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

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

Recarga para extintores do CDV.

07 extintores  CO2  06 kg
25 Extintores AP     10 lts.
40 Extintores  PQS 6 kg.

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: 15/07/2021
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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021316

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UTI MÓVEL (EVENTO - INTERNO)

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UTI MÓVEL

SUL-AMERICANO DE SELEÇÕES ADULTO MASCULINO

AMBULÂNCIA 1 - TREINOS 
- 1 ambulância UTI móvel com equipes de 1 médico, 2 enfermeiros padrão, 1 motorista (todos  
documentados). Por período de 2 dias.
- GINÁSIO 1 - Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF  
- 30 e 31/08 (utilização de 14 horas/dia)

AMBULÂNCIA 2 - TREINOS
- 1 ambulância UTI móvel com equipes de 1 médico, 2 enfermeiros padrão, 1 motorista (todos  
documentados). Por período de 6 dias.
- GINÁSIO 2 - À DEFINIR 
- 30/08 a 04/09 (utilização de 14 horas/dia)

AMBULÂNCIA 3 - JOGOS
- 1 ambulância UTI móvel com equipes de 1 médico, 2 enfermeiros padrão, 1 motorista (todos  
documentados). Por período de 5 dias.
- GINÁSIO 1 - Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF  
Período: 01 a 05/09 (utilização de 16 horas/dia)

POSTO MÉDICO  
- 1 Estrutura posto médico montada pela contratada com equipe independente (seguindo as  
normas de legislação vigente).  

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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Montagem: 30/08 – 09:00. Sem utilização, aberto apenas para vistoria, a definir data.
Utilização: 01 a 05/08 (utilização de 12 horas/dia)

Obs: A mesma ambulância que estará nos treinos do ginásio de jogo poderá atua nos jogos por se  
tratar do mesmo local.
Evento sem a presença de público.

Local: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF

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: 021318

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

BRIGADISTA

BRIGADA DE INCÊNDIO 

- Equipe com 5 brigadistas uniformizados

Não será fornecido alimentação e nem transporte para os funcionários da empresa contratada.  

A empresa deverá levar todos os equipamentos necessários para a prestação do serviço (cadeiras  
de rodas, colar cervical e demais equipamentos necessários para o atendimento).
.
Evento sem a presença de público.

DATA / HORÁRIOS:

Sul-americano de Seleções Adulto Masculino

Jogos: 01 a 05/09 (utilização de 12 horas/dia)

Local: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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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: 021319

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

GERADOR

LOCAÇÃO DE GERADORES

A) Locação de 2 geradores a diesel trabalhando em paralelo com a iluminação do ginásio, com  
capacidade mínima de 350 kva, trifásico, 220 volts, extintores, caixa acústica e com cabos de 200m  
de no mínimo 120mm para instalação e com técnico no local durante a duração do evento

- GERADOR 1 - na energia da casa, durante 30 e 31/08 período de 14hs dia;

- GERADOR 2 - funcionando em paralelo (durante os jogos de 01 a 05 setembro, período de 12hs  
por dia) 

B) Locação de 2 geradores a diesel trabalhando em paralelo com capacidade mínima de 180 kva,  
220 volts, trifásico, extintores, 1 cx de passagem ( ou main power), caixa acústica e com cabos de  
200m de no mínimo 120mm para instalação e com técnico no local

- GERADOR 1 - durante os dias de contratação, 30 e 31 de agosto (os mesmos serão utilizados  
para alimentar serviços como LED, sonorização, bancada de imprensa e etc., no período de 14hs  
por dia.

- GERADOR 2 -  funcionando em paralelo (durante os jogos, 01 a 05 de setembro, período de 12hs  
por dia) 

A locação deve incluir 20 metros de passa cabo.

DATA / HORÁRIOS:

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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Instalação - 27/08
Teste - 28/08 (utilização de 8 horas/dia)
Treinos: 29, 30 e 31/08 (utilização de 14 horas/dia)
Jogos: 01 a 05/05 (utilização de 12 horas/dia)

Obs:. Os horários podem variar dependendo da necessidade do evento.
A empresa deverá manter um técnico no local, a alimentação e transporte é de responsabilidade da  
contratada. 
A empresa deverá emitir e apresentar a ART dos geradores, logo após a confirmação da  
contratação.

2 - DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA NO GINÁSIO, IMPRETERIVELMENTE COM  
ATERRAMENTO
Contratação de serviço de distribuição de cabeamento elétrico na área de jogo, nas salas da  
organização, sala de imprensa, sala dos delegados internacionais e outras salas de apoio ao evento.  

   4 pontos de energia para 2 computadores no fundo de quadra;
   4 pontos de energia para 2 computadores em cada fundo de quadra à esquerda da mesa de  
controle;
   4 pontos de energia na mesa do delegado técnico;
   4 pontos de energia na mesa de controle;
   2 pontos de energia em cada banco de reserva;
   4 pontos de energia na mesa da coordenação técnica;
   4 pontos de energia na house mix;
   12 pontos de energia espalhados a cada 3 metros ao redor da quadra, atrás do painel de led,  
para uso das câmeras do Challenger;
   4 pontos de energia no guardo corpo da arquibancada de fundo da quadra;
   2 pontos de energia em cada poste de rede;
   4 pontos de energia no teto do ginásio, sendo um em cada extremidade, para uso das câmeras  
do Challenger.

Área do Challenger
   4 pontos para laptop e monitores 
É necessário a presença de um técnico in loco para dar suporte ao evento durante a realização do  
evento.
 A alimentação do eletricista é por conta da contratada
Todo material (cabeamento, réguas, tomadas etc..) por conta da contratada

Todo o cabeamento deverá ser do tipo PP para atender as normas vigentes de segurança.

MONTAGEM E DESMONTAGEM - Brasília/DF
Montagem: 27/08 início da tarde
Utilização a partir do dia 28/08 a 05/09.

Evento sem a presença de público.

Local: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF
Responsável no local Willmar Guimaraes - Tel: 21 99188-2924

Página 37 de 98CBV - 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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DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021320

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (EVENTOS)

EQUIPE DE LIMPEZA, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO ABAIXO:

- Ginásio 1 - Jogo

- Equipe de 5 pessoas + 1 coordenador de limpeza para treinos, montagem e desmontagem

DIAS DE MONTAGEM / DESMONTAGEM / TREINOS 
- 27 a 31/08 e 06/09
- Considerar período de 12h de trabalho.

Local: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF

DIAS DE JOGOS
- 01 a 05/09 
- Considerar período de 14h de trabalho.

Evento sem a presença de público.

Local: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF

- Ginásio 2 - Treino

- Equipe de 2 pessoas para limpeza

DIAS DE MONTAGEM / DESMONTAGEM / TREINOS 

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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- 27/08 a 05/09
- Considerar período de 10h de trabalho.

Local: à definir

A empresa deverá realizar a limpeza de todo o ginásio antes, durante e depois do evento. Efetuar a  
reposição constante dos insumos e retirada do lixo dentro do ginásio durante as partidas.
Todos os ASG e coordenadores devem estar uniformizados, com identificação de equipe de limpeza;
Material de limpeza e insumos (papel higiênico, papel toalha, sabonete, álcool gel, saco de lixo,  
pano de chão etc.) por conta da contratada.

Custos de alimentação e transporte por conta da contratada.

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: 021321

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

MONTAGEM QUADRA COBERTA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE QUADRA

- GINÁSIO 1 treinos e Jogos - Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF

Descarregamento do material do caminhão para a quadra no dia 27/08 à noite. O pessoal de apoio  
é de responsabilidade do contratado (03 pessoas).

Colocação de piso oficial com as devidas demarcações, postes, rede e placas (material de quadra) -  
arrumação da área externa da quadra de jogo.

Limpeza do piso com máquina.

O montador deve considerar a compra das fitas necessárias para montagem e marcação de quadra  
(dupla faces, fitas brancas, fitas verdes, fitas vermelhas etc...).  
As fitas deverão ser da marca 3M

Considerar 3 dias de montagem, 2 dias de treino e 5 dias de jogos.

Manutenção e limpeza da quadra durante todos os dias

Colocação e retirada de todo material necessário para treino e jogo

Colocação de água, insumos e limpeza da quadra para a realização do jogo.

A montagem no dia 27 (área de jogo) e 28/08 (restante da montagem).  

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021

Página 41 de 98CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Treinos: 30 e 31/08
Jogos: 01 a 05/09

- GINÁSIO 2 Treinos - À DEFINIR

Descarregamento do material do caminhão para a quadra no dia 27/08 à noite. O pessoal de apoio  
é de responsabilidade do contratado (01 pessoa nos treinos).

Colocação de piso oficial com as devidas demarcações, postes, rede e placas (material de quadra) -  
arrumação da área externa da quadra de jogo.
Limpeza do piso com máquina.

O montador deve considerar a compra das fitas necessárias para montagem e marcação de quadra  
(dupla faces, fitas brancas, fitas verdes, fitas vermelhas etc...).  
As fitas deverão ser da marca 3M

Colocação e retirada de todo material necessário para treino de treino

Colocação de água, insumos e limpeza da quadra para a realização dos treinos.

A montagem no dia 27 e 28 (área de treino).  

Treinos: 30/08 a 05/09

A desmontagem poderá ocorrer após o último dia de treino, impreterivelmente com carregamento  
do caminhão.

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: 021322

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

SEGURANÇA

SEGURANÇA DESARMADA

- Função do segurança desarmado: Guarda patrimonial e controle de acessos
- Alimentação: A alimentação deverá ser fornecida pela própria empresa contratada
- Uniforme: O uniforme deverá ser fornecido pela própria empresa contratada
- Documentação: A empresa deverá apresentar seu registro junto à Polícia Federal
- Evento: Sul Americano Masculina

GINÁSIO 1

SEGURANÇA DESARMADO

- Local: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF

                 06 às 18h  18 às 06h
27/8      2                         2
28/8      2                         2
29/8      5                         5
30/8      5                         5
31/8      5                         5
01/9             5                                         5
02/9      5                                                 5
03/9      5                                  5
04/9      5                                  5
05/9             5                                   5

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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GINÁSIO 2 TREINO 
Local: À DEFINIR

2) SEGURANÇA DESARMADO

06 às 18h  18 às 06h
27/8      2                         2
28/8      2                         2
29/8      2                         2
30/8      2                         2
31/8      2                         2
01/9      2                         2
02/9      2                         2
03/9      2                         2
04/9      2                         2
05/9      2                         2

O Evento não terá a presença de público.
Local: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF

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: 021323

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

SONORIZACAO

SONORIZAÇÃO

Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização, sem equipamentos de palco,  
conforme especificações abaixo:  

- Montagem, desmontagem e operação técnica;
- Mesa de Som 16 canais soundcraft;
- 2 Microfones sem fio;
- 2 Microfones com fio para utilização na campainha da mesa de controle da arbitragem;
- 4 caixas de 3 vias 300 wats RMS cada uma;
- 2 caixas de Sub grave 800 wats RMS;
- 01 Técnico de som;
- Periféricos compatíveis com o equipamento e toda a fiação necessária + cabeamento para cerca  
de 40 m;
- Cabos e conectores para a instalação do sistema considerando passagem de cabos para as  
quadras externas.

Observações
- Considerar que a empresa deve disponibilizar técnico no local durante todo o evento;
- Alimentação e transporte dos operadores são por conta da contratada;
- A empresa deverá comparecer nos horários marcados acima, sem haver atrasos;  
- Os horários podem variar dependendo da necessidade do evento. Alimentação e transporte dos  
operadores são por conta da contratada.
Considerar que a empresa deve disponibilizar técnico no local durante todo o evento, período  
aproximado de 12 horas de serviço. 

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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Alimentação e transporte do técnico é por conta da contratada.

Data de Montagem: 29/08 
Teste: 30/08
Horário a combinar
Dias de evento: 01 a 05/09
Horário: 12h por dia
Data desmontagem: 05/09 após o término do evento.

Evento sem a presença de público.

Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF

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 46 de 98CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021324

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

TRANSPORTE TERRESTRE/MATERIAIS-EQUIPAMENTOS (EVENTOS)

CAMINHÃO 01

01 Caminhão baú de 9 metros com rampa elevatória (ou elevador) de carga e 3 ajudantes para  
transporte de material conforme trajeto abaixo:
IDA
Saída: 26/08 de manhã
- Saquarema (Centro de Desenvolvimento do Voleibol)
Av. Ministro Salgado Filho, 7000 – Barra Nova – Saquarema – RJ – CEP: 28.990-212

Chegada 27/08 (de manha):
-  Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF, 70070-705

VOLTA
Saída: 06/09 (de manha):
-  Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF, 70070-705

Chegada 08/09 (de manha):
-  Saquarema (Centro de Desenvolvimento do Voleibol)
Av. Ministro Salgado Filho, 7000 – Barra Nova – Saquarema – RJ – CEP: 28.990-212

CAMINHÃO 02

01 Caminhão baú de 9 metros com rampa elevatória (ou elevador) de carga e 3 ajudantes para  
transporte de material conforme trajeto abaixo:

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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IDA
Saída: 28/08 (de manhã):
- Sesi de Taguatinga
St. F Norte QNF 24 - Taguatinga, Brasília - DF, 72125-740

Chegada 28/08 (de tarde):
-   AABB - (Previsão, podendo ser alterado)
Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul, Brasília - DF, 70200-020

VOLTA E ENTREGA
Saída: 06/09 (de até as 15h00):
-   AABB - Local a definir
Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul, Brasília - DF, 70200-020

Chegada 08/09 (de manha):
- Sesi de Taguatinga
St. F Norte QNF 24 - Taguatinga, Brasília - DF, 72125-740

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: 021325

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

SOFTWARE PLACAR ELETRONICO

Serviço de software de placar eletrônico

- Software para placar eletrônico que atenda às necessidades técnicas. Ponto/ Tempo/ Substituição/  
Sets/ Equipes/ cronômetro 
- Instalação - 30/08
- Computador para operação
- Teste - 31/08
- Uso - 01 a 05/09 (12h)

Necessidade de técnico no local no período de 12h

Local: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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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: 021326

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

CARPETE

Locação e colocação de Carpete ao redor da quadra na cor azul royal

Aproximadamente 1800 m² ao redor da quadra, escondendo os fios e com acabamento bem feito.

Montagem nos dias 30 e 31/08

Todo material fornecido pela contratada

Desmontagem dia 05/09 após o jogo

Todo material fornecido pela contratada

Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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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: 021328

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

GRADE/GRADIL

GRADES 

- 300 metros de grade por um período de 6 dias. Essa grade será utilizada para orientação e  
formação de filas externas, isolamento de áreas restritas e controle de acesso

Considerar que as grades podem ser abertas e devem ser menores do que 2,10 metros
Carregamento, descarregamento, montagem e desmontagem por conta da contratada

Entrega - 29/05
Retirada - 05/09, após o término dos jogos

Local do evento: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF, 70070-705

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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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: 021329

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

MOBILIÁRIO PLÁSTICO

Aluguel de mobiliário para quadra e Ginásio

1) MOBILIÁRIO QUADRA
- 100 mesas de plástico quadradas 
- 200 cadeiras de plástico 
- 60 cadeiras técnicas de ferro (pretas)  
- 100 toalhas pretas para mesas.  

Freezer - 1 freezer para armazenar gelo
Frigobar - 2 frigobares
Maca - 4 macas para massagem

O mobiliário ficará em uso pelo comitê organizador por período de 8 dias.
Entrega dia 29/08
Retirada dia 05/09, após as partidas
Carregamento e descarregamento por conta da contratada

Local do evento: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF, 70070-705

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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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: 021330

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

RADIOS COMUNICADORES

LOCAÇÃO DE RÁDIOS

Contratação de empresa especializada em rádios comunicadores conforme abaixo especificado:

25 Rádios Comunicadores, com fones de ouvido com suporte de orelha, microfone com clip e PTT   
lapela para a comunicação da área técnica da competição na arena.

- Documentação vigente de liberação de uso junto a ANATEL

– Entrega dia 24/08
– Retirada dia 06/09

- Local entrega: CBV (Barra) Av. Salvador Allende 6.555/ Pavilhão 1, entrada portão B, Riocentro,  
CEP: 22783-127, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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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: 021331

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

LOCACAO DE ESTRUTURAS

Estrutura para sustentação de painel de Led

Estrutura de Q30 no formato retangular com base de sustentação tipo pé de galinha com formato  
final de 26m x 5m para sustentação de 2 painéis de LED de 5 x 3m conforme layout.  

Montagem: 27/08/21 - Instalação das 10:00 às 18h
     Desmontagem: 5/09 - 13h00h

Presença de um técnico no local e ART de montagem e estrutura conforme os dias informados

Local do evento: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF, 70070-705

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

LOCACAO DE ESTRUTURAS

A) Contratação de praticáveis nas seguintes medidas  
    2un - 3m x 2m x 0,30cm
    1un - 8m x 2m x 0,30cm
    1un - 2m x 2m x 0,30cm 
    2un - 2m x 2m x 1,10cm com guarda corpo (grade de proteção)

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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    1un - 6m x 2m x 1,10cm com guarda corpo (grade de proteção)

Todos com acabamento com carpeto (de cor azul royal)
Instalação: 28/08
Retirada: 05/09

Presença de um técnico no local e ART de montagem e estrutura conforme os dias informados

Local do evento: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF, 70070-705

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: 021332

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (EVENTOS) (INTERNOS)

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

- Laptop: 02 (duas) unidades

    No mínimo com Intel Pentium I5 (ou superior); 8 GB memória no mínimo; HD 500 GB; no  
mínimo; tela de 13” no mínimo; saída HDMI; 2 saídas USB;     entrada Ethernet RJ45; WLAN;  
Microsoft Windows 10 em inglês,
Word, Excel e Power Point em inglês

- Impressora multifuncional colorida: 02 (duas) unidades

Energia e Voltagem
Voltagem : 220v

    Resolução mínima de 600 x 600 dpi; Memória RAM interna (buffer): mínimo de 128 MB;  
formatos de papel: Letter e A4;  Bandeja com entrada de 100     folhas (no mínimo), 4 resmas de  
papel (A4) e cartuchos reservas (P&B e color).

- Técnico local: 01 (um)

   Período: 29/08 a 05/09

- A empresa deverá disponibilizar um técnico durante todo o período (8h de serviço) para quaisquer  
problemas e suporte que se fazem necessários;  

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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- Alimentação e uniforme do técnico e de responsabilidade da contratada;

Local de entrega: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF, 70070-705

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: 021333

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

ILUMINACAO

REFORÇO DE ILUMINAÇÃO

Apresentação de projeto de luz e execução para que a luminosidade atinja 2000 lumens para a  
realização da partida de vôlei. Incluir na execução estrutura para fixação, cabeamento necessário  
até a caixa de distribuição, além de qualquer material humano, entende-se highers, técnicos,  
engenheiro, etc. Com apresentação de ART.

Instalação: 27 e 28/08
Teste: 28/08
Utilização: 29/08 a 05/09
Desmontagem: 05/09 após a partida

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

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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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: 021335

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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) ATLETAS 
Mesa com Barras de cereal, diversas frutas (banana/maçã/tangerina), suco e café.  
Lanche para 20 atletas, total de 6 equipes (2 jogos por dia).  

2) IMPRENSA/PRODUÇÃO
IMPRENSA - Mesa com térmicas de café, frutas e 2 tipos de biscoitinhos (1 salgado e 1 doce) para  
em torno de 20 pessoas.
PRODUÇÃO - Mesa com térmicas de café, frutas e 2 tipos de biscoitinhos (1 salgado e 1 doce) para  
10 pessoas.

4) SALA DELEGADO
- Snacks, frutas, água, suco e café para 4 pessoas

5) ARBITRAGEM
Snack, fruta, café e suco em 2 vestiários, com mesa e toalha, total de 8 pessoas em cada vestiário

6) BOLEIROS
10 kits lanches entregues 2 horas antes do início da partida contendo 1 sanduíche de pão de forma  
com presunto e queijo, uma maçã, um suco de caixinha e um bolinho doce.
A empresa deverá fazer a reposição dos alimentos para as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 durante todo o  
tempo de serviço

DATA SULAMERICANO

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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Data e hora do evento 
01/09 - 6 horas de serviço
02/09 - 6 horas de serviço
03/09 - 6 horas de serviço
04/09 - 6 horas de serviço
05/09 - 6 horas de serviço

- O serviço deverá estar em condições 2 horas antes de cada partida.

Evento sem a presença de público.
Local de entrega: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF, 70070-705

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: 021337

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

DESPACHANTE

Serviço de liberação junto aos órgão competentes

- Corpor de Bombeiros
- Prefeitura
- Seguranção pública
- Vigilância Sanitária

Organização de documentos e apresentação nos órgão necessários
Período montagem e treinos: 27 a 31/08
Data do evento: 01 a 05/09

Evento sem a presença de público.

Local do evento: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF, 70070-705

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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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: 021338

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

INTERNET

INSTALAÇÃO DE INTERNET E CABEAMENTO
Sul-americano de Seleções Adulto Masculino

1. DA CONECTIVIDADE
1.1. Fornecer, instalar, configurar e realizar o gerenciamento do circuito para acesso à internet de  
100 Mbps síncrono, ou seja, a mesma velocidade para download e para upload. O meio físico  
poderá ser fibra ótica ou rádio. Não pode ser instalada a solução através do recurso 4G.

1.2. Configurar o serviço de distribuição da largura de banda (QoS) do circuito, conforme abaixo. O  
balanceamento deverá ser dinâmico, ou seja, a VLAN que tenha disponibilidade de banda cederá  
banda para a VLAN que estiver com demanda. 50 Mbps download / 50 Mbps upload para  
Transmissão
Obs.: Será realizado o serviço de “up load” de vídeos “on line” para o Facebook a partir de um HOT  
SITE VIA STREAMING utilizando esta banda do circuito. A transmissão será responsiva para  
smartfones, tablets, smart tv e computadores, para, no mínimo, 1000 conexões simultâneas.
20 Mbps download / 30 Mbps upload para Imprensa
25 Mbps download / 25 Mbps upload para o produção
Obs.: a solução deve permitir o balanceamento das velocidades de bandas conforme necessidade  
do evento, podendo balancear entre download e upload, mantendo a velocidade total contratada.

1.3. Fornecer, instalar e configurar ferramenta que permita a realização da navegação de forma  
autenticada, possibilitando a identificação de quem está conectado na rede. A autenticação pode  
ser realizada através do e-mail ou CPF do usuário. O sistema deverá fornecer uma senha para a  
navegação. A solução de autenticação deverá possuir um banco de dados que mantenha o registro  
dos usuários conectados e os sites que foram acessados por cada usuário durante todo o evento.

DATA DE ENTREGA: 05/07/2021
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1.4. Fornecer, instalar, configurar e realizar gerenciamento de equipamento 02 Switchs de 24 portas  
POE gerenciável e gigabit 10/100/1000;
1.5. Prover endereço IP para cada equipamento conectado à rede (sem bloqueio de acessos à  
internet)
1.6. Fornecer e instalar ferramenta de monitoramento do circuito de acesso à internet.

2. DA REDE SEM FIO (Wi-Fi)
2.1. Fornecer, instalar, configurar e realizar o gerenciamento dos equipamentos Roteadores da rede  
Wi-Fi (Access Point – AP). Os roteadores/APs devem possuir as seguintes características técnicas:
Operação em dual band (2.4 e 5 Ghz)
Operar no padrão 802.11 ac
Utilização da faixa de 5 Mhz para os serviços de streaming de vídeos
Velocidade dos equipamentos de, no mínimo, 750 Mbps, possibilitando maior poder de  
processamento entre os equipamentos conectados
Possibilitar até 150 conexões simultâneas em cada AP
2.2. Realizar o gerenciamento dos canais de operação dos roteadores, evitando conflito entre os  
mesmos.
2.3. Fornecer e instalar ferramenta de monitoramento dos equipamentos da rede sem fio e dos  
pontos de acesso
2.4. As antenas do sistema Wi-Fi deverão ser instaladas nas seguintes áreas:
No mínimo 1 (uma) antena na Sala da Imprensa  
No mínimo 1 (uma) antena na Sala da Transmissão
No mínimo 3 (três) antenas na área VIP

3. DA REDE CABEADA
3.1. Fornecer pontos cabeados LAN, padrão Cat5e ou superior, nos locais identificados pela CBV.  
Para a sala de imprensa fornecer um Switch (10/100/1000) de 8 portas com quatro line cords  de 5  
metros cada. A distância estimada entre o switch core e essa sala é de 80 metros.
Para a sala de Transmissão fornecer 4 (quatro) line cords de 3 metros, que serão conectados ao  
switch router de distribuição de endereços IP. A distância estimada entre o switch core e essa sala é  
de 10 metros.
Para a área VIP lançar os cabos para conexão dos equipamentos roteadores da rede Wi-Fi com o  
equipamento switch router que ficará na área de Transmissão.
Realizar a troca ou correção dos cabos de rede e seus conectores RJ-45 que apresentarem defeito

4. DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTEO
Realizar o monitoramento constante da rede sem fio, de forma a minimizar interferências com os  
canais dos pontos de acesso identificados no evento.
Manter técnico local para suporte, administração do ambiente e operação assistida durante todo o  
evento
Fornecer, instalar e operar ferramenta de monitoramento do desempenho do circuito de acesso à  
internet
Prover o reparo ou troca de cabos e equipamentos logo após a detecção da falha
Realizar testes gerais no dia anterior ao início do evento
Realizar desmonte logo após ao término do evento
Apresentar relatório ao final do evento com: total utilizado do circuito; total de conexões  
simultâneas; total de conexões na rede Wi-Fi; desempenho das bandas por VLAN e total
Possuir ao menos 1 (um) IP público e válido.
Todas as portas liberadas, porém, com opção de bloqueio caso solicitado pela CBV.
Possibilidade de conectar equipamento da CBV, caso necessário, como, por exemplo, switches e  
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impressoras de rede.
Apresentar um diagrama de blocos da rede representando a solução proposta, bem como  
especificar todos os equipamentos utilizados.
Disponibilizar os contatos das pessoas da equipe técnica e demais pessoas envolvidas no evento.
Caso necessário, apresentar o relatório de vistoria do local do evento identificando necessidades  
específicas para a implantação da solução, como por exemplo, o uso da infraestrutura local e o  
cabeamento extra a ser executado.
Necessário técnico de plantão durante todos os dias (8h de serviço)  
- Alimentação transporte e uniforme por conta da contratada.

Montagem a partir do dia 28/08 e funcionamento a partir do dia 29/08.
Treinos 30 e 31/08
Jogos 01 a 05/09

Desmontagem após o término do último jogo dia 05/09 (com aval da assessoria de imprensa)

Evento sem a presença de público.

Local: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF
Responsável no local Willmar Guimaraes - Tel: 21 99188-2924

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: 021371

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2021

LOCAL DE ENTREGA: Brasília/DF

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

ENTRETENIMENTO

Evento: Sul-americano Adulto Masculino
Local: Ginásio Nilson Nelson – Brasília/DF
Data: 01 a 05 de setembro
Horário: 13h30 a 21h30
Quantidade de jogos:
1º dia – 2  jogos
2º dia – 2 jogos
3º dia – 2 jogos
4º dia – 3 jogos
5º dia – 2 jogos
Total: 11 jogos

Por favor, informar o preço considerando diária de trabalho da equipe.

1 - Equipe Base de Entretenimento

01 MC
01 DJ
01 Coordenador para Arquibancasa (coordenar ações de interação e de patrocinadores com o  
público online)
01 Humanizador de Mascote nos jogos do Brasil (4 partidas em 4 dias diferentes)

2- Ensaio
É necessário realizar ensaio1 dia antes para ajuste de som, telão (interação com o público na  
Arquibancasa - convidados online da CBV e dos patrocinadores para assistir as partidas),  
orientações com a equipe entre outras atividades. Para o ensaio será necessária toda equipe  
contratada.

DATA DE ENTREGA: 10/08/2021
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3 – Informações Gerais
Será acordado com a CBV a cada dia o horário de chegada da equipe ao ginásio.
A empresa é responsável por toda logística da equipe de trabalho.
A CBV disponibilizará uniforme para o Animador (menos tênis), o resto da equipe deve estar de  
calça comprida, blusa preta e tênis sem marca ou com a marca coberta com fita.

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: 021372

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2021

LOCAL DE ENTREGA: Brasília/DF

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

TRANSMISSÃO DE JOGOS

Evento: Sul-americano Adulto Masculino
Local: Ginásio Nilson Nelson – Brasília/DF
Data: 01 a 05 de setembro
Horário: 15h30 a 21h30 (previsão)

Produções de transmissões por Streaming das partidas do Campeonato Sulamericano de Voleibol

Por favor, informar o preço considerando diária de trabalho da equipe.

Duração das transmissões
1º dia – 2 jogos
2º dia – 2 jogos
3º dia – 2 jogos
4º dia – 3 jogos
5º dia – 2 jogos
Total: 19 jogos (previsão máxima)
Observação: Todas as partidas devem ter o mesmo padrão e a TV pode escolher alguns jogos para  
realizar e isso vai diminuir a quantidade de partidas por streaming e acarretar abatimento do  
pagamento final.

Equipamento, formato e equipe de produção
• 4 câmeras broadcast operadas
• 1 coordenador de produção in loco
• 1 narrador off-tube em estúdio 
• 1 comentarista off-tube em estúdio
• 1 repórter de campo in loco

DATA DE ENTREGA: 10/08/2021
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• 1 produtor no estúdio 
• 1 operador de GC no estúdio 
• 1 mochilink 4G para back up de sinal
• Geração de conteúdo pré evento, highlights durante o evento e vídeos
de pós-venda após o evento

Pós-produção • Pacote gráfico personalizado com placar, cronômetro, escalações,
substituições, estatísticas, tabela de classificação e próximos
confrontos

Plataforma de exibição
• Todos os jogos devem ser produzidos e entregues em formato a ser recebido por OTT, youtube e  
facebook.
• Recepção de sinal no modelo SRT para caso a CBV tenha que entregar o sinal para a TV, sendo os  
custos adicionais de uplink, satélite ou incremento da produção cobertos pela TV.

Toda a Logísitca será de responsabilidade da empresa contratada

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: 021422

DATA DE EMISSÃO: 04/06/2021

LOCAL DE ENTREGA: Brasília/DF

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

DECORACAO DE GINASIO/ARENA

Evento: Sul-americano Adulto Masculino
Local: Ginásio Nilson Nelson – Brasília/DF
Data: 01 a 05 de setembro
Montagem: 27 e 28 de Agosto.

1. Produção
A produção do material deve seguir as orientações enviadas em planilha pela CBV. As  
especificações técnicas dos materiais, quantidade e layout enviados não poderão ser modificadas.  
Qualquer dúvida deve-se consultar a CBV antes da produção.

2. Instalação
A instalação deverá acontecer nos dias 27 e 28 de Agosto.
 A empresa contratada para realizar a montagem deve disponibilizar no mínimo 2 pessoas em  
horário de 8h (à combinar) para atender a montagem podendo ser necessário trabalhar sábado e  
domingo, dependendo do calendário dos dias de jogos e da quantidade de serviço necessário.  
A empresa que realizará a montagem deverá possuir todo o material para a aplicação do look,  
como lacres, grampeadores e grampos, fita vhb, ou qualquer outro item necessário.
O cronograma indicado acima poderá ser alterado para mais ou para menos em decorrência de  
especificidades do ginásio ou equipe disponível. A empresa deve prever o tempo de trabalha em  
função da planilha de material a ser produzido.

3. Manutenção
Será necessário que nos dias de evento antes do início das partidas a empresa disponibilize por 2h  
uma pessoa para checagem de todo o material instalado e correção caso necessário. O material  
necessário para tal fim deve ser disponibilizado pela empresa.  

DATA DE ENTREGA: 21/06/2021
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4. Desinstalação
Após o último jogo do último dia, todo material instalado deve ser retirado com cuidado, embalado  
e entregue a equipe de desmontagem do evento 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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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021459

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

TELÃO LED

1 - CONTRATAÇÃO DE PAINÉIS DE LED – INDOOR

ESPECIFICAÇÕES DO LED: 

TELÕES LED

1) PAINÉIS DE LED (2 TELÕES)

Paineis de LED P2 a P4, indoor virtual Processadoras LEDsync.  
02 Sistemas para processamento de imagens,  
Medidas:5000mm x 300mm Refresh rate: 2800 Hz Brightness: 5500 Nit 
04 talhas 1ton e 4 cintas e travas de segurança.
- Backup (placas e sistema)
- Laptop backup
- Processadora backup

2) Placares eletrônicos

Contratação de 2 painéis de LED, para placar eletrônico, informações dos jogos. com 6m², 3 x 2 de  
painel de LED INDOR, com resolução máxima de P6 e mínima de P8, estrutura de suporte (Q30,  
talhas, fitas de sustentação etc.) equipamentos de backup e técnicos de plantão durante todo o  
período do evento:

- 2 processadoras de vídeo (Hd – Sdi), 2 notebook, 3 técnicos de plantão com operador
- Ajuste técnico de material

DATA DE ENTREGA: 10/07/2021
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- Sistema de energia com man power e cabeamento
- Capa protetora
- Backup (placas e sistema)
- Laptop backup
- Processadora backup

- Equipe de apoio para reparos emergenciais durante as partidas

Montagem - 29 e 30/08
teste – 30 e 31/08 
Operação jogo -01 a 05/09
Carga horária de 12h por dia.

OBS.: Os horários podem variar dependendo da necessidade do evento.

Local do evento: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF, 70070-705

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: 021462

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2021

LOCAL DE ENTREGA: A definir conforme  
necessidade.

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)

Contratação pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) de agência fotográfica para prestação  
de serviços fotográficos jornalísticos durante os anos de 2021 e 2022, entre os meses de julho de  
2021 e dezembro de 2022. 

A critério da CBV, podem ser demandadas serviços fotográficos jornalísticos de:  
- eventos corporativos ou institucionais, com organização direta da CBV ou não;
- jogos e treinos de equipes brasileiras (seleções de quadra e duplas de praia, em todos os naipes e  
categorias);
- jogos e treinos de clubes (excetuando-se a Superliga Banco Do Brasil);
- registro fotográfico de pessoas ou de ambientes, material de marketing e merchandising, entre  
outros, com finalidade jornalística.

Por serviços fotográficos jornalísticos a serem entregues à CBV são compreendidos os seguintes  
itens:
- Produção de material fotográfico digital, com qualidade jornalística para impressão em jornais e  
revistas, dos serviços a serem demandados pela CBV, a partir de briefing oferecido pela CBV;
- Entrega de um mínimo de 15 fotos por serviço, durante a realização da jornada, em momentos a  
serem determinados pela CBV, para disponibilização imediata (publicação no site da CBV e  
distribuição à imprensa). Esta entrega deverá ser feita no local do serviço a representante da CBV,  
em arquivo digital salvo em pen drive, ou através de e-mail a ser indicado pela CBV.
- Entrega de 2 (duas) cópias do material completo à CBV, em HD externo ou pen drive, até cinco  
dias úteis após cada jornada, com no mínimo 30 fotos selecionadas por serviço. Esta entrega  
servirá como balizador para medição da entrega do serviço.

Estão aptas a oferecer propostas empresas com objeto social de acordo com os serviços  
jornalísticos anteriormente discriminados e fotógrafos com experiência em cobertura jornalística de  

DATA DE ENTREGA: 24/07/2021
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esportes.

Solicitamos que a proposta seja formulada obedecendo obrigatoriamente os seguintes critérios:  
1.            Valor de jornada de cinco horas, a contar do início do serviço e de seu término, não  
incluído tempo para deslocamento, para serviços realizados no Grande Rio, Grande São Paulo,  
Grande Belo Horizonte e Distrito Federal;
2.            Valor de jornada de oito horas, a contar do início do serviço e de seu término, não  
incluído tempo para deslocamento, para serviços realizados no Grande Rio, Grande São Paulo,  
Grande Belo Horizonte e Distrito Federal;
3.            Valor de jornada de cinco horas, a contar do início do serviço e de seu término, não  
incluído tempo para deslocamento, para serviços realizados em Saquarema, onde encontra-se o  
Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV). Alimentação, se necessária, será fornecida pela CBV,  
no refeitório de funcionários ou no restaurante de atletas;  
4.            Valor de jornada de oito horas, a contar do início do serviço e de seu término, não  
incluído tempo para deslocamento, para serviços realizados em Saquarema, onde encontra-se o  
Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV). Alimentação, se necessária, será fornecida pela CBV,  
no refeitório de funcionários ou no restaurante de atletas;  
5.            Valor de jornada de cinco horas, a contar do início do serviço e de seu término, não  
incluído tempo para deslocamento, para serviços realizados nas demais capitais estaduais.  
6.            Valor de jornada de oito horas, a contar do início do serviço e de seu término, não  
incluído tempo para deslocamento, para serviços realizados nas demais capitais estaduais.  

A critério do proponente, podem ser incluídos serviços em outras cidades, desde que obedecidas as  
jornadas de cinco e de oito horas.

As propostas devem ser encaminhadas até o dia 9 de julho de 2021.

Para dirimir dúvidas, as agências interessadas poderão solicitar esclarecimentos através do emails  
clarissa.laurence@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, para todo os  
anos de 2021 e 2022 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.

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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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: 021469

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2021

LOCAL DE ENTREGA: - Instalação Brasília/DF -  
Ginásio Nilson Nelson 

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

CENOGRAFIA/LOOK

Painel em Lona UV Fosca com ilhós tamanho 26x5m com sangria de 10 cm em cada lado. Tamanho  
total 26,2 x 5,2m cada. 
O Painel terá dois cortes para exibição de telão, é necessário orçar estrutura para fixar o painel na  
área do corte. O Painel será fixado em estrutura box truss Q30 (não é necessário orçar o box  
truss).
- Instalação Brasília/DF - Ginásio Nilson Nelson – 29 a 31 de agosto - 08h às 18h

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: 07/07/2021
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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021470

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2021

LOCAL DE ENTREGA: - Brasília/DF - Ginásio  
Nilson Nelson

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

ENTRETENIMENTO

Operação de sistema de Vídeoboard com os seguintes itens abaixo
. 3 notebooks I5
. 3 monitores de 20”
. 2 servidores
. 1 software Zoom
. 2 técnicos de suporte

- Brasília/DF - Ginásio Nilson Nelson
- Instalação e teste – 29 a 31 de agosto - 08h às 18h 
- Jogos: 01 a 05 de setembro
Desmontagem logo após o último jogo, dia 05/09

A empresa deverá comparecer nos horários marcados acima, sem haver atrasos.  
Retirada no dia após o evento.
Alimentação dos técnicos é por conta da contratada.
Considerar que a empresa deve disponibilizar técnico no local durante todo o evento.

DATA DE ENTREGA: 07/07/2021
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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: 021476

DATA DE EMISSÃO: 10/06/2021

LOCAL DE ENTREGA: Av. João de Camargo, 
510 - Centro, Santa Rita do Sapucaí - MG, 
37540-000

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

ALIMENTAÇÃO

Projeto VB 017/21 DES - Voleibol de Quadra - Treinamento de Campo - Seleção Masculina Sub-19
Alimentação de 26 pessoas durante 12 dias na cidade de Santa Rita do Sapucaí /MG, no campus do  
Inatel (Av. João de Camargo, 510 - Centro, Santa Rita do Sapucaí - MG, 37540-000) ou local  
próximo a ser indicado.
Refeições em buffet com 3 refeições (almoço, café e jantar) em horários a combinar.
Evento no período de 28 de junho a 09 de julho de 2021.

Termo de referência - alimentação:

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

O serviço consiste no fornecimento de 3 (três) refeições (almoço, lanche da tarde e jantar) por dia,  
denominado diária, na porção desejada para atletas e profissionais.
As refeições serão compostas preferencialmente de:

a) lanches: 

Bebidas:

1. 02 tipos de suco natural de frutas (sem adição de água)  
2. 01 tipo de refresco de frutas (com adição de água para menor concentração da polpa  
da fruta)
3. Água mineral natural e gasosa
4. Leite desnatado gelado
5. Leite desnatado quente

DATA DE ENTREGA: 25/06/2021
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6. Café (em garrafas térmicas, trocadas a cada 40 minutos)
7. Chás variados (com máquina de água quente)
8. Pó de leite desnatado (qualidade de primeira linha)
9. Café solúvel (qualidade de primeira linha)
10. Pó para achocolatado (qualidade de primeira linha, Nescau ou similar)

Queijos e Frios:

11. queijo minas frescal
12. queijo minas light ou ricota
13. requeijão light
14. saches de manteiga
15. geleia sortida,colocada em potes apropriados com pedaços de frutas
16. geleia diet
17. frios de aves LIGHT(qualidade de primeira linha, fatiados na hora em que forem ser  
servidos, para não alterarem seus caracteres organolépticos)
18. queijo prato LIGHT(qualidade de primeira linha)

Pães:

19. Francês
20. pão de forma integral light
21. pão branco de forma light
22. pão de grãos light

Frutas:

23. frutas inteiras diariamente: banana, maçã, pera e uvas
24. 03 outros tipos de frutas cortadas

Composição da mesa:

25. aveia em flocos
26. farinha de aveia
27. granola
28. mel
29. farinha láctea
30. farinha de 03 cereais
31. mel
32. corn flakes
33. biscoito salgado LIGHT
34. biscoito doce LIGHT(sem recheio)
35. adoçante e açúcar em todas as mesas
36. *deverá conter adoçantes:aspartame,ciclamato e sucralose.

Iogurtes:

37. Iogurte de fruta LIGHT (qualidade de primeira linha)
38. Iogurte natural desnatado
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b) O Almoço e o jantar:

1. arroz branco longo fino tipo 1
2. risoto
3. feijão preto ou de cor
4. sopa (somente no jantar)
5. farofa

Carnes:
6. 01 preparação de Carne vermelha (filé mignon, alcatra, lagarto redondo)
7. 01 preparação de Frango (sem pele ou filé de peito)
8. 01 preparação de Peixe (badejo, cação, meca, dourado, linguado, bacalhau) em dias  
alternados, conforme solicitação do/a nutricionista da CBV.
*sem limite de quantidade por pessoa
*uma das preparações do dia deve ser grelhada

Massas:
9. 01 massa simples (grano duro) com molho a parte. No caso de molho a bolonhesa, só  
usar chã de dentro ou patinho
10. 01 massa recheada

Legumes:
11. 01 ou mais preparações com legumes quentes

Saladas:
12. 08 tipos de saladas, sendo: 03 de folhas / 02 com tomate / 03 variadas

Molhos que devem compor a mesa:
13. molho shoyo
14. molho de mostarda
15. azeite extra virgem até 0,3% de acidez
16. aceto balsâmico
17. vinagre de vinho branco
18. vinagre de vinho tinto
19. sache de sal
20. molhos a base de Iogurte natural desnatado

Bebidas;
21. 01 tipo de Suco de polpa de frutas (Del Vale – similar ou superior)
22. 02 tipos de Refresco de frutas
23. refrigerantes diet, zero e comum (em embalagens individuais)

Obs.: Deverá haver disponibilidade de preparo de ovos quentes, mexidos e omeletes, quando  
solicitados.

Sobremesas;
24. arranjo de frutas inteiras
25. 02 tipos de Frutas fatiadas
26. gelatina diet e comum
27. 01 doce de frutas
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28. picolé (chocolate, coco, limão, uva, tangerina e abacaxi) – qualidade de primeira linha

Obs01: Todas as porções deverão ser livres, podendo se servir de qualquer quantidade de qualquer  
alimento, durante a refeição, sempre com reposição imediata, assim que necessário.

Obs02: Os cardápios serão analisados individualmente e deverão ter aprovação prévia.

ENVIO DAS PROPOSTAS:
As cotações devem ser enviadas em PDF para o e-mail:  
selecoes@volei.org.br/compras@volei.org.br.
Os orçamentos deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados:
• Razão Social;
• CNPJ;
• Endereço completo;
• Telefone e e-mail;
• Nome e cargo do responsável pelo orçamento;
• Data de emissão do orçamento;
• Validade da proposta (máximo 90 dias);
• Descrição completa dos produtos/serviços;
• Valor unitário dos produtos/serviços;
• Valor total
1. Não serão aceitas propostas que não atendam aos requisitos mínimos descritos neste termo.
2. A proponente vencedora deverá encaminhar, por e-mail, em formado PDF a cópia do contrato  
social, cartão CNPJ e as certidões de regularidade fiscal (FGTS, RFB/INSS, CNDT, CERTIDÕES  
MUNICIPAIS E ESTADUAIS).

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: 021528

DATA DE EMISSÃO: 14/06/2021

LOCAL DE ENTREGA: Local do evento: 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:

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

LOCACAO DE ESTRUTURAS

Estrutura de 4 vestiários em containers
Cada Vestiário de conter:
- Instalação elétrica
- Instalação hidráulica
- Instalação de esgotamento de degetos
- 3 vazos sanitários
- 3 pias com espelhos
- 3 chuveiros
- Área livre de 20 m2 para montarmos sala de preparação de atletas com espaço para 25 cadeiras
- ART de montagem e estrutura
- Manutenção presente no local

Montagem - 27 a 29/08
Operação - 30 e 31 de agosto - treinos das 8h00 as 22h00
                   - 01 a 05 de setembro - Jogos das 8h00 as 22h00
Desmontagem - 05 de setembro a partir do último jogo

Observações
- Alimentação e transporte dos operadores são por conta da contratada;
- A empresa deverá comparecer nos horários marcados acima, sem haver atrasos;  
- Os horários podem variar dependendo da necessidade do evento. Alimentação e transporte dos  
operadores são por conta da contratada.
- Considerar que a empresa deve disponibilizar técnico no local durante todo o evento, período  
aproximado de 14 horas de serviço. 

DATA DE ENTREGA: 10/07/2021
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Local do evento: Ginásio Nilson Nelson - Srpn Trecho 1, Brasília - DF, 70070-706

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: 021531

DATA DE EMISSÃO: 15/06/2021

LOCAL DE ENTREGA: Av. João Luís Alves, s/n,  
Fortaleza de São João Urca -Rio de Janeiro/RJ  
– CEP 2229

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UTI MÓVEL (EVENTO - INTERNO)

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  
      • 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.

    Local: Av. João Luís Alves, s/n, Fortaleza de São João Urca -Rio de Janeiro/RJ – CEP 22291-090

   3ª Etapa Challenger
    - 3a-Feira   02/07  – 07h às 18h, 
    - 4a-Feira   03/07  – 07h às 18h, 
    - 5a-Feira   04/07  – 07h às 14, 

4ª Etapa Challenger  
     - 3a-Feira   05/07  – 07h às 18h, 
     - 4a-Feira   06/07  – 07h às 18h, 

DATA DE ENTREGA: 01/07/2021
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     - 5a-Feira   07/07  – 07h às 14, 

2ª Etapa Sub 19
     - 3a-Feira   08/07  – 07h às 18h, 
     - 4a-Feira   09/07  – 07h às 18h, 
     - 5a-Feira   10/07  – 07h às 14, 

3ª Etapa Sub 19  
     - 3a-Feira   11/07  – 07h às 18h, 
     - 4a-Feira   12/07  – 07h às 18h, 
     - 5a-Feira   13/07  – 07h às 14,

Etapa Sub 17
     - 3a-Feira   16/07  – 07h às 18h, 
     - 4a-Feira   17/07  – 07h às 18h, 
     - 5a-Feira   18/07  – 07h às 14,

3ª Etapa Sub 21
     - 3a-Feira   19/07  – 07h às 18h, 
     - 4a-Feira   20/07  – 07h às 18h, 
     - 5a-Feira   21/07  – 07h às 14,

4ª Etapa Sub 21
     - 3a-Feira   22/07  – 07h às 18h, 
     - 4a-Feira   23/07  – 07h às 18h, 
     - 5a-Feira   24/07  – 07h às 14,

       • 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
- Não termos a presença de público

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.
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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: 021534

DATA DE EMISSÃO: 15/06/2021

LOCAL DE ENTREGA: Av. João Luís Alves, s/n,  
Fortaleza de São João Urca -Rio de Janeiro/RJ  
– CEP 2229

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

MOBILIÁRIO PLÁSTICO

MOBILIÁRIO PLÁSTICO

- 150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS PLÁSTICAS
- 40 (QUARENTA) MESAS PLÁSTICAS

Entrega 30/06
Retirada 24/07, após o evento.

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: 30/06/2021
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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021650

DATA DE EMISSÃO: 25/06/2021

LOCAL DE ENTREGA: Av. Salvador Allende  
6.555/ Pavilhão 1, entrada portão B,Riocentro,  
CEP: 22783-1

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

OUVIDORIA

O Serviço de Assessoria em Ouvidoria, serviço independente e imparcial, com a responsabilidade de  
assegurar observância dos direitos e deveres de seus clientes e atuar como canal de comunicação,  
inclusive na mediação de conflitos. A partir da análise destas demandas, a Ouvidoria também pode  
recomendar alterações nos processos da empresa, com o objetivo de aprimorar o atendimento ao  
cliente.

A Ouvidoria assegura o direito à livre expressão, estimulando o diálogo e zelando pelo cumprimento  
dos direitos dos clientes.

A Ouvidoria deve seguir o regulamento que está disponível no site da CBV  
https://cbv.com.br/pdf/regulamento-ouvidoria-cbv-2015.pdf
O profissional da ouvidoria deve possuir experiência comprovada na atividade e ser certificado pela  
Associação Brasileira de Ouvidores.

Período do contrato: 3 meses

DATA DE ENTREGA: 12/07/2021
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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: 021691

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2021

LOCAL DE ENTREGA: Av. Salvador Allende  
6.555/ Pavilhão 1, entrada portão B,Riocentro,  
CEP: 22783-1

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SEGURO PREDIAL

Contratação do Seguro contra Incêndio e Roubo para o Riocentro e CDV.

Início da vigência dia: 11/08/2021 - Término: 11/08/2022

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: 15/08/2021
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