
 

  

TERMO DE REFERECIA - TR 

 
Página 1 de 4 

 
Núcleo Emitente: Exposições 

Data Emissão 
30/10/2020 

ASSUNTO: TRANSPORTE E EMBALAGEM DAS PEÇAS DA EXPOSIÇÃO LÍNGUA SOLTA DO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA.  

 

         
 

1.OBJETO: 

Contratação de Empresa Especializada em transporte de obras de arte para realizar o transporte e embalagem das peças da exposição 

temporária Língua Solta, a ser realizada de 25 de janeiro de 2021 a 31 de junho de 2021, no Museu da Língua Portuguesa com sede na 

Praça da Luz s/nº - Portão 4 – Luz – CEP 01120-010 – São Paulo. 

                                          :  

Contato permanente é direto até o final do processo com a empresa responsável pela produção da mostra, Automática Produção 

Contemporânea Ltda. 

Até 5 de dezembro de 2020, ter o agendamento completo da coleta das obras.  

Verificar em todos os endereços se a coleta deve ser realizada em dezembro/2020 ou janeiro/2021.  

Coleta das obras com equipe especializada. 

 Embalagem e manuseio de obras em Pernambuco (11 endereços) 

 Embalagem e manuseio de obras em Minas Gerais (3 endereços) 

 Embalagem e manuseio de obras no Rio de Janeiro (13 endereços) 

 Embalagem e manuseio de obras no Rio Grande de Sul (1 endereço) 

 Embalagem e manuseio de obras em São Paulo (25 endereços) 

 Embalagem e manuseio de obras em Goiás (2 endereços) 

 Embalagem e manuseio de obras no Paraná (2 endereços) 

Incluso todo o material necessário para embalagem e reembalagem das obras, conforme especificação contida na lista de obras e visitas 

técnicas realizadas pelo contratado. 

                                            -                                                              ). 

Armazenamento das obras em galpão especializado, caso necessário. 

Entrega e desembalagem das obras no Museu da Língua Portuguesa/SP, considerando (05) dias para a desembalagem das obras.  

Agendamento da devolução das obras. 

Devolução das obras: 

Após a desmontagem, reembalagem e manuseio de obras no Museu da Língua Portuguesa, considerando (05) dias para reembalagem 

das obras. 

                                   ; Pernambuco; Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. 

 Embalagem e manuseio de obras em Recife, PE (10 endereços); 

 Embalagem e manuseio de obras em Pernambuco (11 endereços); 

 Embalagem e manuseio de obras em Minas Gerais (3 endereços); 

 Embalagem e manuseio de obras no Rio de Janeiro (13 endereços); 

 Embalagem e manuseio de obras no Rio Grande de Sul (1 endereço); 

 Embalagem e manuseio de obras em São Paulo (25 endereços); 

 Embalagem e manuseio de obras em Goiás (2 endereços); 

 Embalagem e manuseio de obras no Paraná (2 endereços); 
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Em complemento a este Termo de Referência, a lista contendo os endereços e as informações sobre as embalagens serão 

disponibilizados aos interessados na participação deste processo de seleção mediante solicitação e do encaminhamento do formulário de 

cadastro de fornecedores disponível no link: http://idbr.org.br/?page_id=191 para o e-mail  compras@museulp.org.br. 

Não inclui:  

Seguro all risks  

                                                           

Serviços de laudos museológicos 

                                               :  

“Em razão da necessidade do IDBrasil colaborar com as autoridades públicas de saúde quanto à necessidade de proteção da sociedade, 

face às ameaças de transmissão do corona vírus (Covid-19), inclusive atendendo às recomendações constante na Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional dada pela OMS, em 30 de janeiro de 2020; na Portaria Federal nº 188/GM/MS, 

que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN); e no Decreto Municipal nº 59.283, de 16 de março de 2020, 

que declarou situação de emergência no Município de São Paulo, a Diretoria Executiva INFORMA que a contratação, cujo objeto é o 

Transporte de Obras de Arte, será feita de forma exclusivamente remota e sem a realização de sessão de abertura dos envelopes.  

Desse modo, as propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail compras@museulp.org.br, até às 18h do dia 23/11/2020. O anúncio 

do proponente vencedor será apresentado exclusivamente no site do IDBrasil.  

Por fim, o IDBrasil reitera seu compromisso e a total observância aos princípios gerais da Administração Pública, garantindo-se a ampla 

participação, concorrência e isonomia entre os interessados”.  

  É obrigatório a apresentação de currículo/portfólio, com a realização de serviços para pelo menos três exposições de médio ou grande 

porte, em museus e/ou instituições culturais, nos últimos dois anos e declaração de no mínimo duas destas instituições atestando a 

realização dos serviços. 

    obrigatório   apresentação                                   .  

  O Proponente, ao apresentar a sua Proposta Comercial,                                                                   

Administrativo Financeiro (item a seguir), não                                                                                      

        ;  

                                                                                                                                  em 

consonância com as execuções para o valor proposto;  

 As propostas deverão ser enviadas somente após recebimento da Carta Convite. 

 

 

http://idbr.org.br/?page_id=191
mailto:compras@museulp.org.br
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4. AS EMPRESAS INTERESSADAS DEVERÃO                                                 JUNTO À 

PROPOSTA: 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 Ato constitutivo da pessoa jurídica; 

 Certidões negativas de protestos; 

 Certidões negativas do INSS E FGTS; 

                               :  

                                                                                                                                 

                                                        , seguro de acidentes                                                              

                                                                                                                               

CONTRATANTE qualquer responsabilidade neste sentido;  

                                                                                                                               

                                                                                                                                      

realizada;   

                                                                                                                    , bem como 

realizar o manuseio e a embalagem/desembalagem das obras no Museu da Língua Portuguesa e nos locais de coleta e devolução das 

peças.  

                                :  

                                                                                                                   , plantas baixas, 

projetos executivos e afins;  

  Rejeita                                                                                                , do contrato e das 

necessidades do projeto.  

                            :  

                                                                      Museu da Língua Portuguesa em todas as etapas.  

                                                                                                                                       

                                                        .  

8. D                                          :  

                                                                    , incluindo coleta e devolução das obras;  

                                                                                        a Portuguesa;  
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9. DO PAGAMENTO:  

                                                                15 e 25, conforme o cronograma abaixo:  

a) Notas Fiscais entregues ao financeiro entre os dias 01 e 15                                   25 do mesmo    . 

b) Notas Fiscais entregues ao financeiro entre os dias 16 e 31                                   10 do mês seguinte;  

                                                                                                                                  

de a                                                                                                            .  

                        :  

                                                                                                                        

                                                                                                                                     

                                                          .  

                                                                                                                                    

                                                                                                  .  

                                                                     -mails: compras@museulp.org.br; mariana.chaves@idbr.org.br ;  

O IDBrasil se reserva o direito de contratar parcialmente os itens deste TR, cancelar ou suspender este processo de contratação. 

 

mailto:compras@museulp.org.br
mailto:mariana.chaves@idbr.org.br

