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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO: 

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de portas corta fogo classe P120 que 

atendam as ABNT NBR 11.742 e 22.711, para instalação em vão existente para fechamento de 

área no Museu do Futebol. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 

 As portas já devem vir pintadas, tratamento anti-ferrugem e pintura final na cor cinza 

grafite escuro fosco, tinta anti chamas. 

 Todos os locais já dispõem de batentes, cabe à empresa após análise das fotos informar se 

será necessário a retirada ou não dos batentes existentes, batentes de ferro. 

 Ajustes de alvenaria serão por conta do IDBRASIL( Museu do Futebol). 

 Cabe à empresa vencedora conferir todas as medidas, após a aprovação do serviço. 

 Todas as portas devem ter sua placa de identificação. 

 

a) Sala dos bombeiros: medidas altura 2,92 m e comprimento de 1,20 m, com fechadura dos dois 

lados. 
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b) Sala de máquinas ar condicionado: medidas altura 2,20 m e comprimento 0,90 m, com 

fechadura dos dois lados. 

 

 

c) Sala do Educativo: medidas altura 1,95 m e comprimento 1,50 m, com fechadura dos dois 

lados. 
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d) Sala das Copas: medidas altura 2,10 m x 1,76 m, com barras anti pânico lado interno abertura 

da porta para lado externo. 

e) Sala da Dança do Futebol: altura 2,10 m x 1,76 m, com barras anti pânico lado interno abertura 

da porta para lado externo. 

 

 

3. DO LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: 

Museu do Futebol - Praça Charles Miller s/nº - Pacaembu – CEP: 01234-010 - São Paulo/SP - em 

horário comercial. 

Frete responsabilidade do VENDEDOR. 

 

 

4. DO ENVIO E DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS:  

 A ‘proposta comercial’ e o ‘cadastro de fornecedores’ deverão ser enviados para o e-mail 

compras@idbr.org.br e luis.marcatto@idbr.org.br até às 18h do dia 19/02/2021. 

A proposta deverá conter:  

 Valor unitário;  

 Valor total; 

 O valor do frete deve estar incluso na proposta comercial, bem como, o transporte 

até o Museu do Futebol. 

 Valor total para a mão de obra 

 Prazo de entrega do produto; 

 Prazo de instalação (início e conclusão). 

 

Local Altura Comprimento Batente Anti ferrugem Pintura Acessórios Sentido de abertura

sala dos bombeiros 2,92 m 1,20 m a verificar sim sim fechadura 2 lados com chave abre lado interno

sala do educativo 1,95 m 1,50 m a verificar sim sim fechadura 2 lados com chave abre lado interno

sala ar condicionado 2,20 m 0,90 m a verificar sim sim fechadura 2 lados com chave abre lado interno

sala das copas 2,10 m 1,76 m a verificar sim sim barra anti pânico 1 lado abre lado externo

sala da dança futebol 2,10 m 1,76 m a verificar sim sim barra anti pânico 1 lado abre lado externo

mailto:compras@idbr.org.br
mailto:luis.marcatto@idbr.org.br
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5. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 

 O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários da Diretoria 

Executiva do Museu do Futebol em todas as etapas. 

 A CONTRATANTE indicará o gestor do contrato para acompanhar, fiscalizar e atestar a 

realização dos serviços, e terá a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua 

execução. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados no contrato a ser assinado; 

 Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências 

deste Termo de Referência e do contrato. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 A CONTRATADA será responsável por todas as despesas referente a seus empregados e/ou 

contratados, tais como, mas não limitadas a: salários, adicionais devidos, férias, décimo terceiro, 

seguro de acidentes de trabalho, contribuições ou encargos devidos à previdência social, ao FGTS, 

ao PIS, bem como quaisquer outros encargos de natureza trabalhista, previdenciária ou tributária, 

não tendo a CONTRATANTE qualquer responsabilidade neste sentido; 

 A CONTRATADA será responsável pelo custeio de todos os tributos, taxas, contribuições 

fiscais, parafiscais, previdenciárias, trabalhistas, e de indenizações relativas a acidentes de 

trabalho que incidam ou venham a incidir sobre a prestação de serviços a ser realizada. 

 

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

 A contratação deste serviço não estabelece qualquer forma de associação ou relação entre 

a CONTRATANTE e a CONTRATADA, especialmente as de natureza previdenciária, trabalhista e 

societária, eis que este Contrato determina que todas as relações entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA são de natureza meramente civil. 

 Poderá participar deste processo de seleção toda e qualquer sociedade empresária do 

ramo, conforme CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), que atendam às 

exigências mínimas contidas no presente Termo de Referência, pessoa jurídica de direito privado, 

incluindo Microempresas e/ou aquelas enquadradas como Microempreendedor Individual – MEI.  

 Para fins de formalização do contrato, a empresa vencedora deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

 Contrato Social e alterações – cópia simples; 
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 Inscrição estadual e/ ou municipal; 

 RG e CPF do representante legal; 

 

 

 Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas por escrito através do endereço de email: 

compras@idbr.org.br e e-mail da área solicitante.  

 

 

O IDBrasil se reserva o direito de cancelar ou suspender este processo de contratação. 

 

mailto:compras@idbr.org.br

