
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021506

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2021

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

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVICOS DE INFORMATICA

ESCOPO DOS SERVIÇOS

1. Objetivo
Contratação de empresa para realizar o desenvolvimento da Estratégia de Adequação à Lei Geral de  
Proteção de Dados (LGPD), através da prestação de Serviços Especializados de Consultoria de  
Segurança da Informação e Privacidade. O trabalho consiste na identificação dos principais gaps  
que deverão ser endereçados para atender aos requisitos dispostos na LGPD e nas recomendações  
do programa GET do COB e propor um conjunto de recomendações para adequação à lei.

2. Etapas do Projeto
2.1 - PLANEJAMENTO INICIAL 
-  Entender o contexto da organização sobre tratamento de dados pessoais e selecionar os  
representantes da organização que irão participar do projeto.  
-  Definir o cronograma de agendamento das entrevistas e apresentação dos resultados.  

2.2 - WORKSHOP DE INÍCIO DO PROJETO 
-  Realização de um (01) workshop para os participantes do projeto através de videoconferência.  

2.3 - ENTREVISTAS COM OS INTERLOCUTORES 
-  Levantamento geral de informações sobre o tratamento de dados pessoais com os responsáveis  
indicados pela CBV. 

2.4 - IDENTIFICAÇÃO DE GAPS 
-  Identificar os principais Gaps da CBV para aderência à LGPD.
-  Identificar os principais gaps da CBV para atendimento aos requisitos do programa GET do COB.

DATA DE ENTREGA: 12/07/2021
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2.5 - DESENVOLVIMENTO DO RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES E DA APRESENTAÇÃO DOS  
RESULTADOS 
-  Elaboração das recomendações gerais para adequação à LGPD.  
-  Elaboração da apresentação dos resultados do projeto.  

2.6 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DO RELATÓRIO  
-  Apresentação dos Resultados e entrega do Relatório de Recomendações.

3. Entregáveis 

3.1 WORKSHOP SOBRE LGPD 
Disseminar o conhecimento para que os participantes do projeto entendam os princípios básicos da  
LGPD e as demandas do programa GET do COB. Desta forma, espera-se maior engajamento dos  
participantes para possibilitar que os resultados do projeto sejam melhor alcançados.

3.2 RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES DE ADEQUAÇÃO 
Relatório com os resultados do projeto contendo as recomendações de adequação à LGPD e ao  
programa GET do COB.

4. Premissas
-  Não será realizada nenhuma análise de configuração de Sistemas, Ferramentas de TIC ou  
Segurança.
-  Caso não exista classificação prévia das informações fornecidas pela CBV ou elementos que  
determinem o grau de confidencialidade das mesmas, será assumido que os dados são sigilosos e  
envidará todos os esforços para proteção adequada das informações.
-  O projeto não contempla mapeamento ou identificação de informações de dados pessoais  
estruturadas ou não estruturadas armazenados em sistemas ou servidores de arquivos, seja  
realizada de forma manual ou através de ferramenta automatizada (Discovery de Dados).
-  Toda a execução do projeto será realizada de forma remota através de plataformas de  
videoconferência. A plataforma para as videoconferências deverão ser fornecidas pela empresa.
- A CBV deverá formar um grupo de trabalho para atender o desenvolvimento do projeto.
- A empresa contratada deverá apresentar um cronograma com a proposta de desenvolvimento do  
projeto.
- A empresa deverá informar o prazo previsto para desenvimento do projeto e entrega dos  
documentos finais.
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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: 021666

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2021

LOCAL DE ENTREGA: FILIAL BARRA

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL

Ferramenta de Pesquisa de Clima Organizacional com os requisitos básicos abaixo:

1) Totalmente online
2) Que possamos mensurar:
    Produtividade, comunicação, espirito de equipe e integração entre unidades e incentivo ao  
crescimento; 
3) Que possamos analisar, filtrar e exportar resultados;
4) Suporte rápido 24 horas;
5) Biblioteca de recursos;
6) Permitir customização da marca CBV
7) Modelos de perguntas de pesquisa (Biblioteca)
8) Adicionar e reatribuir contas
9) Logotipo, cores e URL do questionário personalizados
10) Relatórios que permitem filtros de análise geral e detalhada

DATA DE ENTREGA: 13/08/2021
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O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ESTÁ CONDICIONADO A ASSINATURA DA ORDEM DE COMPRAS, QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA
JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. "DE ACORDO COM A POLÍTICA DA CBV NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS EM NOME DE FACTORINGS
OU DADOS BANCÁRIOS DE CNPJ DIFERENTE DO EMISSOR DA NOTA FISCAL."

Atenção :

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTOS:

A CBV, em conformidade com as exigências impostas pela Receita Federal em sua Instrução Normativa “IN RFB 971/2009”, realizará,
nas notas fiscais de prestação de serviços envolvendo o uso de mão de obra, a retenção de 11% a título de INSS sobre o valor total da
nota, caso não esteja especificado o valor da mão de obra e ainda a retenção de 1% sobre o valor da nota fiscal a título de retenção de
imposto de renda, sendo a base de cálculo a mesma do INSS. Para notas fiscais não envolvendo serviços de mão de obra haverá a
retenção de 1,5% de imposto de renda e, será recolhido ainda 4,65% (3%- COFINS + 0,65% PIS + 1% CSLL). Serão tratados
individualmente os casos em que for necessário a retenção de ISS (variando entre 2% e 5% dependendo do município e atividade
prestada).
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 021682

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2021

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

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVICOS DE INFORMATICA

ESCOPO DO SERVIÇO

Contratação de solução sistêmica que possibilite realizar a gestão de projetos corporativos e suas  
respectivas tarefas, processos, pessoas e tempo investido.

A solução deverá possuir as seguintes características/facilidades:
- Aplicação SaaS (Software as a Service) e estar hospedada na nuvem pública para acesso remoto  
pelos colaboradores da empresa.
- Permitir alta disponibilidade, escalabilidade e segurança utilizando componentes robustos de  
infraestrutura gerenciados na nuvem.
- Possibilitar a conexão encriptada segura através de SSL RSA 2048 bits ou similar.
- Autenticação de acesso em duas etapas (2-FactorAuthentication).
- Geração de relatórios e indicadores de status e de produtividade.
- Possibilidade de acompanhamento dos quadros / processos / planejamento de pauta.
- Possibilidade de acompanhamento do custo das atividades.
- Disponível em multiplataforma via web, mobile nativo.
- Integração com o Microsoft Active Directory.
- Prever custos de consultoria para instalação, configuração e parametrização e para treinamentos.
- Possibilidade de criação de formulários/relatórios customizados.
- Possibilidade de planejamento de pauta.
- Possibilidade relatório de custos e horas.
- Possibilidade de criação dashboards personalizados.
- Execução da gestão de equipes e lista de tarefas por área e pessoal.
- Prestar suporte técnico através de abertura de ticket ou chamada telefônica.
- Permitir a extração de dados em diversas formas de dados da plataforma (API, extração de  

DATA DE ENTREGA: 21/07/2021
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relatórios em CSV, XLS e PDF etc).
- Criação de trilhas de auditoria.
- Possibilidade emissão de relatório de auditoria, com perfil de acesso especial para auditores.
- Backup diário de dados.
- Toda a gestão e manutenção do ambiente em nuvem ficará por conta da empresa contratada.

Premissas
- Não será realizada nenhuma análise de configuração de Sistemas, Ferramentas de TIC ou  
Segurança.
- A empresa contratada deverá apresentar um cronograma com a proposta de desenvolvimento do  
projeto.
- Os pagamentos serão faturados mensalmente

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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