TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO:
Aquisição de 12 TV´s de 50” para o Museu do Futebol.

2. ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:
Tecnologia da Tela: LED;
Tamanho da Tela: 50";
Resolução: 4K UHD;
Resolução de Tela: 3840 x 2160px;
Frequência mínima: 60Hz;
Tamanho máximo: 670x1120x79 mm;
Conexões mínimas:
02 x Entrada HDMI.
01 x Entrada USB.

3. DO LOCAL DE ENTREGA:
A entrega deverá ser realizada no Museu do Futebol, Praça Charles Miller s/nº Pacaembu – CEP: 01234-010 - São Paulo SP - em horário comercial.

4. DAS PROPOSTAS:
 Valor unitário e total com todos os impostos inclusos.
 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 18/01/2021 para o email compras@idbr.org.br.
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5. 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.

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

7. 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:
a) Material 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 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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