
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 025578

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2022

LOCAL DE ENTREGA: Local: 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:

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

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (EVENTOS)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA

- Perfil: Pessoas do sexo masculino e Feminino com idade acima de 18 anos.

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

Período: 10 (dias) entre os dias 21/06 e dia 29/06, e um dia pós-evento, 06/07/22.

Carga Horária e efetivo:

21/06 - 7h00 às 17h00 (5 pessoas) 
22/06 - 7h00 às 17h00 (10 pessoas)
23/06 - 7h00 às 19h00 (10 pessoas)
24/06 - 7h00 às 21h00 (10 pessoas)
25/06 - 7h00 às 23h00 (10 pessoas)
26/06 - 7h00 às 18h00 (10 pessoas)
27/06 - 7h00 às 17h30 (5 pessoas) 
28/06 - 7h00 às 17h30 (5 pessoas)
29/06 - 7h00 às 15h00 (5 pessoas)
06/07 - Data de previsão do término da desmontagem - (10 pessoas)

Obs: A data de desmotagem poderá sofrer alteração, caso haja, infomaremos posteriorrmente.

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

DATA DE ENTREGA: 21/06/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

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

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

LISTA ESTIMADA DE MATERIAL

400 sacos de lixo preto de 100 litros.
05 veja
03 alcool
5 Litros de Cloro
5 Litros Desinfetante
120 panos
5 pás de lixo
10 rodos
4 limpa vidros
luvas para manuseio. 
Obs.: O material deverá ser entregue a produção 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: 025657

DATA DE EMISSÃO: 01/06/2022

LOCAL DE ENTREGA: RIOCENTRO

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

SERVICOS DE AUDITORIA

Contratação de Prestação de serviços de auditoria independente (Auditoria das demonstrações  
financeiras referentes aos exercícios sociais a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 e 2023 com  
objetivo de emitir opinião “parecer” sobre essas demonstrações de acordo com as normas  
profissionais aplicáveis), conforme escopo mencionado a seguir:

DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

O escopo básico dos trabalhos para o exercício de 2022 e 2023 compreende:

. Acompanhamento dos procedimentos contábeis realizados durante o exercício.

. Conferência dos registros contábeis fiscais, incluindo os registros auxiliares.

. Conferência dos clientes e fornecedores, credores, e devedores de natureza diversa.

. Conferência dos bens patrimoniais e de seus controles e registros.

. Exame das receitas e despesas (revisão analítica) para o período de jan/22 à dez/22 e jan/22 à  
dez/22 com análise das principais variações, bem como o confronto com os valores orçados.
. Emissão do parecer de auditoria, assessoramento na elaboração das demonstrações contábeis e  
das notas explicativas, assim como sobre o tratamento contábil a ser atribuído a qualquer evento  
que venha a ter reflexos diretos sobre as demonstrações contábeis referente ao exercício findo.
. Apresentação dos resultados das análises e exames de auditoria das demonstrações contábeis do  
exercício, com a emissão do relatório de auditoria na forma curta (parecer dos auditores  
independentes) sobre as demonstrações contábeis auditadas, bem como relatório de Auditoria, na  
forma longa, com indicação de procedimentos corretivos, se pertinente.

Os trabalhos de auditoria independente serão conduzidos de conformidade com a Resolução CFC -  
Conselho Federal de Contabilidade nº 820/97, de 17.12.1997 (Normas de Auditoria Independentes  
das Demonstrações Contábeis), Resolução CFC nº 821/97 de 17.12.1997 (Normas Profissionais de  
Auditor Independente), normas instituídas pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil  

DATA DE ENTREGA: 18/07/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

(Ibracon), Normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e legislação específica do Contratante,  
caso haja.

Valor já está incluso alimentação e transporte.

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: 025678

DATA DE EMISSÃO: 01/06/2022

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

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

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

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

ALIMENTAÇÃO

Alimentação de até 50 pessoas por dia durante 07 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 01/07/2022 a 07/07/2022.

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
6. Café (em garrafas térmicas, trocadas a cada 40 minutos)

DATA DE ENTREGA: 24/06/2022
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

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

b) O Almoço e o jantar:
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

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
28. picolé (chocolate, coco, limão, uva, tangerina e abacaxi) – qualidade de primeira linha
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

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.

Obs03: O preço de referência por pessoa por dia é R$ 96,00.

Obs04: A quantidade de diárias de alimentação consumidas variará de acordo com a demanda  
(quantidade de envolvidos no evento de treinamento) e período de permanência no local.

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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