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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO: 

Aquisição Desktop para Design do Museu do Futebol. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 

Hardware:  

 All in One;  

 Tela de 27”;  

 Processador Intel Core i5-10TH GEN 6 núcleos 3,3GHz até 4,5GHz; Memória RAM: 

8GB DDR4, 2666MHz;  

 HD: SSD 512GB; 

 USB 3.0; 

 Placa de Rede integrada Gigabit; 

 Placa de vídeo integrada Radeon Pro 5300 XT 4GB GDDR6; 

 Placa de Áudio integrada; 

 Fonte bivolt;  

 Teclado;  

 Mouse;  

 Estar em linha de produção ativa do fabricante, não se admitindo equipamento 

descontinuado ou fora de linha de produção. 

 Sistema Operacional MacOS X El Captain. 

 Garantia: Garantia de 1 (um) anos on-site. 

 

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

 As propostas deverão ser encaminhadas por email até às 18h do dia 14/06/2021, 

para o endereço compras@idbr.org.br.  

● Proposta comercial deverá conter valor unitário;  

● Cronograma de desembolso;  

● Prazo de Entrega;  

● Fabricante;  
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● Garantias;  

 Poderá participar deste processo de seleção toda e qualquer sociedade 

empresária do ramo, conforme CNAE (Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas) que atenda às exigências mínimas contidas no presente Termo de 

Referência. 

 

4. DOS PAGAMENTOS: 

O IDBRASIL NÃO REALIZARÁ PAGAMENTOS ANTECIPADOS. 

 

O pagamento pelo fornecimento será efetuado à vista em uma única parcela em 

até 05 dias após a entrega do equipamento no Museu. 

 

Os documentos fiscais das respectivas cobranças deverão ser emitidos de acordo 

com o código do equipamento fornecido. 

 

 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 selecionar os participantes, comprar 

parcialmente os itens deste TR, de acordo com a disponibilidade financeira, 

cancelar ou suspender este processo de compra. 
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