TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:
Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de tapume em
aço galvanizado, 4 peças com altura de 2,20m e comprimento de 1,50m, para
instalação em vão existente para fechamento de área.
Para uso no Museu do Futebol.

2. DA JUSTIFICATIVA:
Fechamento de vão existente na saída da escadaria portão 4, manter segurança e
limpeza da área.

3. DAS PEÇAS:
 Serão 4 peças em armação de tubo quadrado parede de 1,2mm, fechamento em
chapa de aço galvanizado, união armação e chapa por solda. Altura 2,20m
comprimento 1,50 m.
 Fixação nas extremidades por parafusos na extremidade chapa x parede, fixação
entre chapas por parafusos, fixação no piso pelos pezinhos com parafuso
parabolt.
 Terá uma porta com abertura para dentro e 2 ferrolhos com porta cadeado para
fechamento.
 Vide esboço.

4. DO LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO:
As peças deverão ser entregues no Museu do Futebol sito a Praça Charles Miller
s/nº bairro Pacaembu CEP 01234-010 São Paulo SP - em horário comercial.
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5. DAS PROPOSTAS:
AS PROPOSTAS COMERCIAIS DEVERÃO CONTER:
 Valor global peças e mão de obra pode discriminar se necessário para emissão de
nota fiscal.
 Cronograma de desembolso Prazo de Entrega; Garantias;
 O Frete deverá ser por conta do VENDEDOR.
 A proposta comercial deverá ser enviada até às 18h do dia 10/12/2020 para o email compras@idbr.org.br e luis.marcatto@idbr.org.br.

6. DA DOCUMENTAÇÃO:
 As empresas interessadas deverão encaminhar formulário de cadastro de
fornecedores conforme modelo disponível em nosso site.
 O IDBRASIL se reserva o direito de selecionar para quais fornecedores cadastrados
enviará as cartas convites.

7. DÚVIDAS:
Dúvidas devem ser encaminhadas para compras@idbr.org.br, as respostas serão
dadas também por e-mail.

8. DOS PAGAMENTOS:
O proponente, ao apresentar a sua proposta comercial, estará ciente dos prazos de
pagamentos estabelecidos pelo Núcleo Administrativo Financeiro, ciente de que não
haverá pagamentos antecipados ou fora do prazo pactuado.
Os pagamentos das Notas Fiscais serão efetuados apenas nos dias 15 e 25, conforme
o cronograma abaixo:
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a) Material/Serviço e Nota Fiscal entregue ao Núcleo Financeiro do Museu do
Futebol entre os dias 01 e 15, o pagamento será efetuado no dia 25 do mesmo mês;
b) Material/Serviço e Nota Fiscal entregue ao Núcleo Financeiro do Museu do
Futebol entre os dias 16 e 30, o pagamento será efetuado no dia 10 do mês
seguinte.

O IDBrasil se reserva o direito de comprar parcialmente os itens deste TR, de
acordo com a disponibilidade financeira, cancelar ou suspender este processo de
contratação.
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