
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 025174

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022

LOCAL DE ENTREGA:  Arena de Vôlei de Praia -  
Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila  
Velha/ES.

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

ALIMENTAÇÃO

Alimentação 
6ª ETAPA CBVP - Competições: TOP 08 e ABERTO – 22 a 26 de Junho de 2022.

1) FRUTAS E BARRA DE CEREAL AOS ATLETAS:
Bananas, maçã, tangerina, melancia...  
Quinta - 96 pessoas das 08h00 às 18h00
Sexta - 80 pessoas das 08h00 às 20h00
Sábado - 64 pessoas das 9h00 às 21h00
Domingo - 16 pessoas das 8:30h00 às 18h00
OBS: As frutas deverão ser cortadas e servidas em bandejas.

2) AREA VIP (250 pessoas):

- Mini sanduiches de peito de peru, queijo branco com ervas, Mini sanduiche de salame, queijo  
alface e tomate. 
- Mini sanduiche de frango e ricota.
- Sanduiches naturais industrializados.  
- Wrap peito de peru com mozzarella  
- Wrap vegetariano com folhas e frutas. (Vegetariana)  
- Torta salgada. (Vegetariana)
- Brownie de chocolate.
- Wrap Romeu e Julieta. 
- Salada de frutas acondicionada em embalagens plásticas transparentes, com tampas e locais  
apropriados
- Sucos de frutas de sabores variados servidos em locais apropriados e que o cliente consiga se  

DATA DE ENTREGA: 22/06/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

servir sozinho
- Água de coco industrializada, servidas em caixinha ou garrafinha
- Refrigerantes comum, light e diet

Sexta feira - 100 pessoas das 08h00 às 18h00 (APENAS ÁGUA E SUCO)
Sábado manhã - 250 pessoas das 08:30 às 12h
Sábado Noturno - 250 pessoas das 18h30 às 21h
Domingo - 250 pessoas das 08:30h às 18h

3) KIT LANCHE

Sanduiche de presunto e queijo, fruta e suco
- Lanche Box para escolinha - 150 Kits (Entrega na sexta, a ser confirmado a data de entrega,  
sendo metade pela manhã e metade pela tarde)

4) PREMIAÇÃO DO EVENTO:
- 04 espumantes com rolha plástica (Não pode ser cidra)
- Data de Entrega - 24/06

Todos os itens acima devem ser servidos em quantidade que não falte e apresentemos mesas  
fartas.

Local de entrega: Arena de Vôlei de Praia - Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

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: 025177

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila  
Velha/ES.

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

BRIGADISTA

Contratação de 4 brigadistas por dia nos seguintes horários:

DATA / HORARIO

- 4a-Feira 22/06 – 07h às 18h, 
- 5a-Feira 23/06 – 07h às 18h, 
- 6a-Feira 24/06 – 07h às 21h, 
- Sábado 25/06– 07h às 22h,
- Domingo 26/06 – 08h às 18h

Incluso no serviço prancha para locomoção e colocar cervical P, M e GG.

Alimentação e uniforme responsabilidade do contratado

Local: Arena de Vôlei de Praia - Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

DATA DE ENTREGA: 22/06/2022
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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: 025178

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022

LOCAL DE ENTREGA:  Arena de Vôlei de Praia -  
Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

BANHEIRO QUÍMICO

1) CONTRATAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS

 Locação de 07 (sete) banheiros químicos, sendo 01 (um) deles para deficientes físicos (PNE): 03  
Masculinos e 03 Femininos.

Período:

01 Banheiro a partir do dia 11/06/22
06 Banheiros a partir do dia 17/06/22, sendo 01 PNE - (02 Masculino e 03 Feminino)

RETIRADA:

06 Banheiros a partir das 18h00 do dia 26/06/22.
01 Banheiro deve ser mantido após o evento para a desmontagem do mesmo, até o dia 01/07/22.

SERVIÇO:

01 (uma) pessoa nos dias de evento (19/ 20/ e 21/06/2022 e duas pessoas de 22 a 26/06/22) e 01  
(um) caminhão para sucção dos dejetos com mangueira de 100m (cem metros) no mínimo,  
durante todo o período (inclusive montagem). A sucção deverá ser feita diariamente no período das  
22h00 às 6h00.

A locação terá que incluir:

Material de limpeza necessário (Bactericida, produtos para perfumar o ambiente, produtos químicos  

DATA DE ENTREGA: 11/06/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

para higienização, papel higiênico)

Local: Arena de Vôlei de Praia - Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

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: 025179

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022

LOCAL DE ENTREGA:  Arena de Vôlei de Praia -  
Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila  
Velha/ES.

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

CONTAINER BANHEIRO LUXO

CONTRATAÇÃO DE BANHEIROS DE LUXO

Locação de 2 estruturas contendo 4 cabines (2 masculinas e 2 femininas) em cada. Os banheiros  
devem conter caixa de dejetos com capacidade compatível com as estruturas.  
A CBV fornecera ponto de energia e água aos containers, caso seja necessário.
A empresa deverá efetuar todas as instalações hidráulicas e elétricas para utilização dos banheiros.  
O transporte das estruturas, tanto entrega como a retirada, deve ser feito pela contratada.

Caso a empresa possua outro banheiro de luxo que atenda as nossas necessidades, enviar fotos  
para análise.

Período:
Instalação dia 20/06.
RETIRADA:
Dia 26/06 após as 18h.

SERVIÇO:
02 (duas) pessoas nos dias de evento (22 a 26/06) e 01 (um) caminhão para sucção dos dejetos  
com mangueira de 100m (cem metros), no mínimo, durante todo o período (inclusive montagem).  
A sucção deverá ser feita diariamente no período das 22h00 às 6h00.  
O transporte, alimentação e uniforme dos funcionários é de responsabilidade da contratada.
A locação terá que incluir os materiais de limpeza necessários para o serviço, tais como:  
bactericida, produtos para perfumar o ambiente, produtos químicos para higienização, papel  
higiênico etc. A contratada deve considerar a reposição dos itens para atendimento durante os dias  
programados. 

DATA DE ENTREGA: 20/06/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Local
 Arena de Vôlei de Praia - Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

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: 025181

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Elaboração de projeto de Combate a Incêndio e Pânico para liberação e aquisição de alvará  
temporário de evento.

Evento esportivo de vôlei de Praia, em arena montada com estrutura temporária e público estimado  
em 950 (novecentos e cinquenta) pessoas.

Engenheiro com cadastro no CREA apresentando Carteira de Registro Profissional Vigente no estado
Projeto em A0 em 3 cópias com indicação de rota de fuga, distribuição de extintores e toda  
sinalização exigida pelo Corpo de Bombeiros local com ART e mais ART para peças de publicidade  
ARTs com comprovante de pagamento e boleto automático original e mais 2 cópias dos mesmos  
assinado.

Entrega: AOS CUIDADOS DO PRODUTOR RESPONSÁVEL

Almir Gomes (21) 99426-0845

Entrega: liberação/Alvará pronto dia 21/06/22 - AOS CUIDADOS DO PRODUTOR RESPONSÁVEL

Local:  Arena de Vôlei de Praia - Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

DATA DE ENTREGA: 21/06/2022
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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: 025182

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

LYCRA (ARQUIBANCADA)

Lycra para envelopamento de arena com as seguintes medidas:

1. ÁREA DOS ATLETAS
Área de atletas medindo 21 m de comprimento por 7m de profundidade, composta de arquibancada  
de 04 degraus de altura saindo a 1,30m de altura.

2. ÁREA VIP 
Área VIP medindo 35m de comprimento por 9m de profundidade, composta de arquibancada de 06  
degraus de altura saindo a 1,30m de altura em relação ao 01 Rampa de acesso para cadeirantes  
conforme a NBR.
Tenda VIP medindo 10m x 20m, acabamento (rebaixamento) no teto do platô com lycra branca, e  
saia se necessário.

3. ARQUIBANCADAS ARENA PRINCIPAL (COBERTA)
02 arquibancadas de público medindo 35m e 23m de comprimento respectivamente, com 7 degraus  
de altura, saindo a 1,30m de altura em relação ao solo; com tuneis e/ou escadas, e nos espelhos  
dos degraus da arquibancanda

4. CHUVEIRO
Torres com 3m de altura em relação ao solo, sendo uma torre medindo 6m de comprimento por  
2,5m de largura e uma medindo 2,5m de comprimento por 2,5m de largura

5. PRATICÁVEL DE FILMAGEM
02 praticáveis de 2,5m x 2,5m, estrutura tubular metálica e piso praticável, saindo com 1,30m de  
altura em relação ao solo para instalação de câmeras de transmissão de imagem.  

DATA DE ENTREGA: 17/06/2022
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DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Obs. O acabamento deve ser feito com ripas de madeira ou corda na base da arena. As lycras  
podem ser reutilizadas desde não estejam sujas, manchadas, rasgadas ou com variação de  
coloração.

Totalizando 1400 m²

Início da Montagem: 17/06/22
Data de entrega: 21/06/22
Desmontagem: de 26/06 (após às 14h)

Local: Arena de Vôlei de Praia - Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

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: 025184

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Av. Antônio Gil Veloso,  
442-612 - Vila Velha/ES

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

MOBILIÁRIO VIP/DECORAÇÃO

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO VIP

Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de mobiliário VIP,  
conforme especificações abaixo:  

• 10 mesas bistrôs
• 35 bancos bistrôs para acompanhamento das mesas
• 02 mesões rústicos para uso do buffet
• 14 puffts quadrados e/ou redondos brancos (podendo variar entre azul e amarelo)
• 01 armário rústico com portas
• 02 sofás de 3 lugares com base rattan, almofada branca
• 02 sofás de 1 lugar cada com base rattan, almofada branca
• 02 bancos de madeira rústico de 3 lugar escada
• 08 cachepot em rattan sintético redondo para plantas
• 08 plantas fênix ou similar
• 05 bancos rústicos (2 lugares)
• 04 mesas de centro rattan modelo feijão (ou similar)
• 04 arranjos (médios) de flores decorativas para as mesas de buffet
• 10 arranjos (pequenos) de flores decorativas para as mesas bistrôs e de centro.

PERÍODO DE TRABALHO
    - Entrega - 20/06/22 - a partir das 9h
    - Montagem - 21/06/22 - a partir das 9h
    - Retirada - 26/06 - após as 18h

Carregadores para a montagem e desmontagem, alimentação dos mesmos por conta da empresa  

DATA DE ENTREGA: 20/06/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

contratada

Local: Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

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: 025185

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila  
Velha/ES.

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 (TELÃO - PÚBLICO)
A) 2 (dois) Telões - PÚBLICO (quadra principal e entrada de público)
Painel de LED P2 a P4, outdoor virtual Processadoras LEDsync.  
01 Sistemas para processamento de imagens,  
Medidas: 4m x 3m, Refresh rate: 2800 Hz Brightness: 5500 Nit  
04 talhas 1ton e 4 cintas e travas de segurança.

B) 2 PLACARES
Painel de LED P2 a P4, outdoor virtual Processadoras LEDsync. Medidas:2m x 1m, Refresh rate:  
2800 Hz Brightness: 5500 Nit. Suportes em Q15.

CALENDÁRIO:
Montagem // Instalação e testes - 21/06/2022 - das 09:00 às 18:00
Realização do Evento:  
- 4a-Feira 22/06 – 07h às 18h, 
- 5a-Feira 23/06 – 07h às 18h, 
- 6a-Feira 24/06 – 07h às 21h, 
- Sábado 25/06– 07h às 22h,
- Domingo 26/06 – 08h às 18h
EQUIPE TÉCNICA
Técnico a disposição durante toda a realização do evento
Carregadores para a montagem e desmontagem
Transporte dos painéis de LED na ida e volta

ENDEREÇO DE ENTREGA / INSTALAÇÃO

DATA DE ENTREGA: 21/06/2022
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Arena de Vôlei de Praia - Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

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: 025186

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SONORIZACAO

ESPECIFICAÇÕES DE SONORIZAÇÃO PARA VÔLEI DE PRAIA
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 24 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;
- 04 Caixas para subgraves (8 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada);
- 04 Caixas vias médio grave e médio agudo ( 1.000 W RMS cada);
 Amplificadores compatíveis com o sistema;  
- 01 Equalizador estéreo com 32 bandas e filtros de 12 db por oitava;  
- 01 Processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores  
AD/DA de no mínimo 20 bits;  
- 04 Canais compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas;  
- 03 Microfone sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação UHF;
- 04 Canais de GATES com entradas e saídas balanceadas;  
- 02 Monitores tipo Spot passivo/ativo com 300W RMS cada, cabos e conexões para ligar todo o  
sistema;
- 03 kits de caixas de som passivas duas vias de 250W RMS + 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.

CALENDÁRIO:

DATA DE ENTREGA: 21/06/2022
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CALENDÁRIO:
Montagem // Instalação e testes - 21/06/2022 - das 09:00 às 18:00
Realização do Evento:  
- 4a-Feira 22/06 – 07h às 18h, 
- 5a-Feira 23/06 – 07h às 18h, 
- 6a-Feira 24/06 – 07h às 21h, 
- Sábado 25/06– 07h às 22h,
- Domingo 26/06 – 08h às 18h

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

LOCAL DO EVENTO
Arena de Vôlei de Praia - Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

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: 025188

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVICOS DE PROVEDOR - INTERNET

1. DA CONECTIVIDADE
1.1. Fornecer, instalar, configurar e realizar o gerenciamento do circuito para acesso à internet de  
60 Mbps síncrono(a mesma velocidade para download e para upload) link principal e 60 Mbps  
síncrono link Público. O meio físico rede WAN deverá 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.

Link Principal:
- Imprensa: 15 Mbps
- Transmissão: 20 Mbps 
- Área VIP: 10 Mbps
- Área Técnica: 4 Mbps
- Produção: 4 Mbps
- Atletas: 4 Mbps
- Arbitragem: 3 Mbps

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.

Link Público:
- Conexão do público: 60 Mbps. Para acesso  

DATA DE ENTREGA: 20/06/2022
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Obs.:  
1- Em caso de falhas no link principal, o link público assumirá as funções do link principal.  
2- Será necessário a instalação de antenas WI-FI, com até 150 conexões simultâneas em  
cada AP, em torno da arquibancada para um público aproximado de 900 pessoas. Para o acesso a  
internet através do link Público, será necessário a realização de cadastro com os seguintes itens:  
nome completo, e-mail e CPF do usuário.  

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. O cadastro no link  
Público deverá ser realizado através do nome, e-mail e CPF do usuário. Os dados coletados deverão  
ser disponibilizados à CBV ao final de cada dia. 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.  
1.4. Fornecer, para o portal da navegação de autenticação, o termo de consentimento para captura  
dos dados pessoais, em conformidade com a LGPD.
1.5. Fornecer, instalar, configurar e realizar gerenciamento de equipamento switch router com no  
mínimo 12 portas, que servirá como core da rede local.
1.6. Prover endereço IP para cada equipamento conectado à rede (sem bloqueio de acessos à  
internet)
1.7. 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 conexão ao sistema Wi-Fi, 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 Área VIP
No mínimo 1 (uma) antenas na área Produção
No mínimo 1 (uma) antenas na área Arbitragem
No mínimo 1 (uma) antenas na área Atlelas
No mínimo 4 (quatro) antenas para o atendimento ao público

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) 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 8 (oito) 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.
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Para Quadras Externas 2 (dois) line cords por quadra em um total de 10 (dez) line cords com  
distâncias estimadas em 80 metros cada que serão conectados ao switch de distribuição de  
endereços IP.
Para Sala Técnica 4 (quatro) line cords com distâncias estimadas em 8 metros cada que serão  
conectados ao switch de distribuição de endereços IP
Para Sala Narrador 1, 1 (um) line cord com distâncias estimadas em 5 metros que será conectada  
ao switch de distribuição de endereços IP
Para Sala Narrador 2, 1 (um) line cord com distâncias estimadas em 5 metros que será conectada  
ao switch de distribuição de endereços IP
Para caminhão de transmissão 1 (um) line cord com distâncias estimadas em 10 metros que será  
conectada ao switch de distribuição de endereços IP
Realizar a troca ou correção dos cabos de rede e seus conectores RJ-45 que apresentarem defeito
3.2. Caso necessário deverá ser fornecido um switch PoE, que servirá como switch de acesso, para  
atender a todos os pontos indicados.

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
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  
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. PERÍODOS DE USOS DA INTERNET
Instalação e testes: no mínimo dois dias antes do início do evento
Período de desinstalação dos serviços: ao final da premiação no último dia do evento com o de  
acordo da CBV

6. EXTRAS
Equipamentos com garantia contra perda ou furto
Realizar a substituição imediata dos equipamentos ativos da rede de dados que apresentarem  
defeito de funcionamento
Os serviços deverão estar ativos e o técnico no local ao menos 1h antes do início do evento e 1h  
após o seu término

Instalação: 20/06/22
Período utilização: 21 a 26/06/22
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Retirada: 26/02 após de acordo da CBV.

Local:Arena de Vôlei de Praia - Av. Antônio Gil Veloso, 442-612 - Vila Velha/ES

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: 025259

DATA DE EMISSÃO: 03/05/2022

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.

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: 17/06/2022
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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 025271

DATA DE EMISSÃO: 03/05/2022

LOCAL DE ENTREGA: Entrega digital

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)

AMISTOSOS DA SELEÇÃO MASCULINA

Prestação de serviços de foto e vídeo para amistosos da seleção masculina em Brasília

O trabalho dos profissionais será necessário nos dias 1/6 (treino), 2/6 (jogo), 3/6 (treino), 4/6  
(treino) e 5/6 (jogo)

Jornada de até 8 horas diárias para produção de conteúdo – o horário do início da jornada será  
determinado de acordo com a programação de treinos e jogos.  

O material fotográfico digital deve ser entregue com qualidade para impressão em jornais e  
revistas.

Escopo do serviço:

•          Briefing online com a equipe da Comunicação (imprensa e marketing) quatro dias antes do  
evento para discussão de pautas especiais e direcionamento da produção de conteúdo.

Produção de conteúdo por dia

FOTO

DIAS DE TREINO - entrega do link com as fotos até o término do horário da jornada

No mínimo 20 fotos de acordo com as pautas do dia (ação + personagens das pautas especiais)  
No mínimo 10 fotos frias (placa de quadra, blimp, placa aérea, etc)  

DATA DE ENTREGA: 20/05/2022
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DIAS DE JOGOS

No mínimo 20 fotos da partida, com equilíbrio de registros entre as duas equipes
No mínimo 10 fotos da partida com material publicitário à mostra (equipe de  
Comunicação/Marketing vai orientar sobre a captação)
No mínimo 10 fotos frias (placa de quadra, blimp, placa aérea, etc)

VÍDEO

DIAS DE TREINO

Quatro minutos de imagens brutas (sem edição) dos treinos, seguindo briefing da equipe de  
Comunicação - entrega até o término do horário da jornada
2 vídeos de até 40 segundos de atleta/treinador chamando para a partida (um de cada equipe)  –
entrega até o término do horário da jornada

DIAS DE JOGOS

1 vídeo de até 30 segundos contemplando ação promocional realizada ou criação de conteúdo para  
parceiros (briefing da equipe de Comunicação/Marketing) – entrega até o término do horário da 
jornada
2 vídeos de até 1 minuto com declaração de jogador/técnico sobre a partida – entrega até o 
término do horário da jornada
1 vídeo de até 1 minuto com declaração de representante da CBV sobre a partida - entrega até o  
término do horário da jornada
1 vídeo de highlights da partida, com duração entre 2’30’ e 3’ (trilha branca e logos do time e da  
CBV) – entrega até 10h do dia seguinte da partida

Para dirimir dúvidas, as agências interessadas poderão solicitar esclarecimentos através do emails  
elisa.lopez@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 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.  

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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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: 025283

DATA DE EMISSÃO: 04/05/2022

LOCAL DE ENTREGA: Av Salvador Allende  
6555,  portão B -  Pavilhão 1 - Riocentro

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

PESQUISA DE MERCADO

Favor fazer cotação de pesquisa conforme documento enviado por e-mail.  
Quantidade de eventos: 12

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: 28/05/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 025299

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2022

LOCAL DE ENTREGA: Local: Arena de Vôlei de  
Praia: Praia de Itaúna - Saquarema/RJ.

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

DESPACHANTE

Elaboração de projeto de Combate a Incêndio e Pânico para liberação e aquisição de alvará  
temporário de evento.

Evento esportivo de vôlei de Praia, em arena montada com estrutura temporária e público estimado  
em 250 (novecentos e cinquenta) pessoas.

Liberação junto ao corpo de Bombeiros.
Nada a Opor da Polícia Civil
Nada a Opor da Polícia Militar
Nada a Opor INEPAC
Nada a Opor Divisão de Publicidade da Prefeitura
Nada a Opor da Secretaria de Meio Ambiente de Saquarema
Autorização da Prefeitura
Autorização da Secretaria de Patrimônio da União
Licença ou Autorização da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Saquarema

Entrega: liberação/Alvará pronto dia 02/06/22 - AOS CUIDADOS DO PRODUTOR RESPONSÁVEL
Almir Gomes (21) 994260845

Local: Arena de Vôlei de Praia: Praia de Itaúna - Saquarema/RJ

DATA DE ENTREGA: 01/06/2022
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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: 025325

DATA DE EMISSÃO: 06/05/2022

LOCAL DE ENTREGA: Não há entrega física.

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

CONVITE DIGITAL

Convite digital para Eventos de Relacionamento (03/06 e 13/06/2022):

Gerar link para que os responsáveis pela distribuição façam o cadastro das 150 pessoas para cada  
evento e os convites sejam enviados pela plataforma para cada convidado.

Criar uma landing page, específica para os convidados, onde estes finalizarão o cadastro com as  
informações pessoais detalhadas para acesso aos eventos.

Incluir nos termos a autorização padrão para a LGPD e de direito de imagem (ambos com botão de  
aceite). 

Após a finalização do cadastro na landing page, gerar um ingresso com nome, data do evento e um  
QR code por pessoa (que será lido no local que será feito pela recepcionista com telefone da CBV).

A leitura do QR code deve levar para uma página com as informações do convidado e do convite  
cadastrado.

Enviar para a CBV os dados coletados em planilha de Excel ou realizar integração com nossa base  
de CRM.

É necessário que os links e a landing page estejam prontas e aprovadas pela CBV até 23/05.  

Os dados coletados devem ser enviados a CBV no máximo 5 dias após cada evento.

Os eventos acontecerão dia 03/06 e 13/06/2022.

DATA DE ENTREGA: 21/05/2022
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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: 025336

DATA DE EMISSÃO: 09/05/2022

LOCAL DE ENTREGA: Saquarema - Praia de 
Itaúna

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

TRANSMISSÃO DE JOGOS

TRANSMISSÃO STREAMING PARA 04 QUADRAS NA ETAPA DE VÔLEI DE PRAIA EM SAQUAREMA
- A etapa será realizada de 02 a 05 de junho de 2022 na Praia de Itaúna. O material deve estar  
montado até o dia 01 para iniciar a operação no dia 02 pela manhã.

Equipamento Quadra 1.
- Câmera man 1 com movimento central (gravação em full HD)
- Câmera de fundo fixa (gravação em full HD)
- Monitor com a imagem de retorno da transmissão
- 1x ponto de internet será oferecido pela CBV
- Narrador por conta da contratada, narração offtube. O nome deve ser aprovado pela CBV

Equipamento Quadra 2
- Câmera de fundo fixa (gravação em full HD), posicionada a 5m de altura.

Equipamento Quadra 3
- Câmera de fundo fixa (gravação em full HD), posicionada a 5m de altura.

Equipamento Quadra 4
- Câmera de fundo fixa (gravação em full HD), posicionada a 5m de altura.

A CBV irá disponibilizar internet no local

DISPONIBILIZAR SINAL PARA AS SEGUINTES TRANSMISSÕES STREAMING
- Facebook ou Youtube da CBV - Quadra 1
- OTT - Quadras 1, 2, 3 e 4;
- Sistema CBV - Quadras 1, 2, 3 e 4;

DATA DE ENTREGA: 27/05/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

- passagem aérea, hospedagem e alimentação por conta da empresa

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: 025340

DATA DE EMISSÃO: 10/05/2022

LOCAL DE ENTREGA: Nas etapas do CBVP

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

TRANSMISSÃO DE JOGOS

UNIDADE MÓVEL + UP-LINK + 02 GERADORES 75 KVA´S
OU 
SNG COM PRODUÇÃO + 02 GERADORES 75 KVA´S
TRANSMISSÃO HD 1080i/60
Vídeo:
- 4 Câmeras completas;
- 1 microcâmera;
- 1 switcher para seleção de imagens;
- 1 replay (1 EVSs);
- 1 sistema de monitoração de vídeo completo;
- 1 retorno do ar via SKY HD;
- 1 sungun para reportagem

ÁUDIO STÉREO:
- 1 sistema para repórter (fone e microfone com fio + stand by);
- 1 lapela para juiz;
- 0 booms para ambiente;
- 1 sistema de monitoração de áudio completo;
- 1 sistema de intercom e telefonia (matriz de comunicação + 2 híbridas);

TRANSMISSÃO:
- 1 - SNG HD para 1080i/60 – dvb-s 2 16 apsk – mpeg 4 – 4:2:2 em banda c
- 8h de segmento satelital;
- Segmento espacial com pelo menos 40 minutos antes da primeira entrada ao vivo e 20 minutos  
após a premiação para envio de material de jornalismo tais como matérias e reportagens;
- Equipamento de híbrida no caso da nossa contratada para linhas de comunicação não conseguir  
entregar o serviço;”.

DATA DE ENTREGA: 10/06/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

- As etapas e horários poderão sofrer alterações
- Transmissão de 4 jogos: sendo 02 jogos nos sábados e 02 jogos no domingo*;

ETAPAS (podem sofrer alteração)
25 e 26 de junho - Vila Velha/ES (Praia da Costa)
30 e 31 de julho - Campo Grande /MS (Parque das Nações Indígenas)  
20 e 21 de agosto - Aracati ou Fortaleza/CE (localização a definir)  
03 e 04 de setembro - Natal/RN (Praia do Forte dos Reis Magos)  
24 e 25 de setembro - João Pessoa/PB (Praia de Cabo Branco) 
29 e 30 de outubro - Maceió/AL (Praia de Pajuçara) 
03 e 04 de dezembro - Niterói/RJ (Praia de Icaraí)  

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: 025341

DATA DE EMISSÃO: 10/05/2022

LOCAL DE ENTREGA:  Arena de Vôlei de Praia:  
Praia de Itaúna - Saquarema/RJ

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

BANHEIRO QUÍMICO

1) CONTRATAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS

 Locação de 07 (sete) banheiros químicos, sendo 01 (um) deles para deficientes físicos (PNE): 03  
Masculinos e 03 Femininos.

Período:

01 Banheiro a partir do dia 27/05/22
06 Banheiros a partir do dia 01/06/22, sendo 01 PNE - (02 Masculino e 03 Feminino)

RETIRADA:

06 Banheiros a partir das 15h00 do dia 05/06/22.
01 Banheiro deve ser mantido após o evento para a desmontagem do mesmo, até o dia 07/06/22.

SERVIÇO:

01 (uma) pessoa nos dias de evento (01 ao dia 03/06 e duas pessoas nos dias 04 e 05/06/22) e 01  
(um) caminhão para sucção dos dejetos com mangueira de 100m (cem metros) no mínimo,  
durante todo o período (inclusive montagem). A sucção deverá ser feita diariamente no período das  
22h00 às 6h00.

A locação terá que incluir:

Material de limpeza necessário (Bactericida, produtos para perfumar o ambiente, produtos químicos  

DATA DE ENTREGA: 27/06/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

para higienização, papel higiênico)

Local: Arena de Vôlei de Praia: Praia de Itaúna - Saquarema/RJ   

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: 025357

DATA DE EMISSÃO: 10/05/2022

LOCAL DE ENTREGA: Arena de Vôlei de Praia -  
Praia de Itauna - Saquarema/RJ

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO AREA VIP

EMPRESA HABILITADA A FORNECER ALIMENTAÇÃO,  
NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO (lanches), DURANTE O EVENTO, A DISTRIBUIÇÃO DA  
QUANTIDADE DIARIA SERA DE:

03/06 - ÁGUA, SUCO E CAFÉ. Para 20 pessoas

04/06 - ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE (Normal, Light ou Diet), CAFÉ, SALGADOS ASSADOS,  
CROISSANT, BOLOS, SANDUICHES E DOCES VARIADOS E FRUTAS, (Servidos durante todo o dia de  
maneira que não falte entre as 08:00 e 18:00. Para 25 pessoas.

05/06  ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, CAFÉ, SALGADOS ASSADOS, CROISSANT, BOLOS,  
SANDUICHES E DOCES VARIADOS E FRUTAS, (Servidos durante todo o dia de maneira que não  
falte entre as 08:00 e 12:00. Para 35 pessoas.

Data Entrega: A partir do dia 03/06/22
Arena de Vôlei de Praia - Praia de Itauna - Saquarema/RJ

DATA DE ENTREGA: 03/06/2022
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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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