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TERMO DE REFERÊNCIA 

     

                

Núcleo Emitente: Núcleo de Tecnologia. 
DATA DE EMISSÃO 

21/02/2022 
Assunto: Aquisição de Câmera 3D para o Museu do Futebol. 

 

1. DO OBJETIVO: 

Aquisição de 01 (uma) câmera de digitalização 3D para registro das exposições 

temporária e permanente do Museu do Futebol. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Detecção 3D: 

 Sensor 3D de luz estruturada (infravermelho); 

 20 segundos de tempo de captura por varredura/varredura; 

 99% de precisão dentro do alcance; 

 Alcance máximo de 15 pés (4,5 m); 

 Registro de dados 3D: Automático; 

 Resolução de profundidade: 10 pontos por grau (3600 pontos no equador, 1800 

pontos no meridiano, cerca de 4 milhões de pontos por panorama). 

Registro fotográfico: 

 Pixels panorâmicos de saída: 134,2 MP, equirretangulares; 

 Exporte imagens de até 8092px x 4552px; 

 Lente: 4K Full Glass; 

 Balanceamento de branco: modelo completo automático; 

 Campo de visão de 360° (esquerda-direita) x 300° (vertical); 

Transferência de dados: 

 WiFi para transferir dados da câmera para o dispositivo iOS através do 

aplicativo Capture; 

 Wi-Fi 802.11 n/ac 5 Ghz; 
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Bateria: 

 Bateria de íon de lítio; 

 Pode digitalizar por 8 horas com uma carga; 

 Tempo de carregamento de 4,5 horas. 

 

GPS: 

 Incluído. 

 

Garantia: 

 Garantia de 1 ano. 

 

3. DO LOCAL DE ENTREGA:: 

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE  

 CNPJ: 10.233.223/0001-52 

MUSEU DO FUTEBOL: Praça Charles Miller s/nº - Pacaembu – CEP: 01234-010 – São 

Paulo/SP. 

 

4. ENVIO E FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 

As propostas e o cadastro de fornecedores preenchidos deverão ser enviados por 

meio eletrônico até às 18h do dia 04/03/2022, para o seguinte endereço: 

compras@idbr.org.br. 

As propostas serão analisadas pelo quesito melhor preço. 

 

5. DO PAGAMENTO: 

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. 
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Os pagamentos das Notas Fiscais serão efetuados apenas nos dias 10 e 25, após 

execução dos trabalhos, conforme segue: 

 

1. Notas Fiscais emitidas e enviadas para o e-mail 

financeiro@museudofutebol.org.br entre os dias 01 e 15, o pagamento será efetuado 

no dia 25 do mesmo mês. 

2. Notas Fiscais emitidas e enviadas para o e-mail 

financeiro@museudofutebol.org.br entre os dias 16 e 26, o pagamento será efetuado 

no dia 10 do mês seguinte. 

3. A NF da respectiva cobrança deverá ser emitida de acordo com o CNAE do serviço 

realizado. 

4. As notas fiscais devem ser emitidas e enviadas para o e-mail 

financeiro@museudofutebol.org.br dentro do mês de competência da 

prestação de serviços, sob pena de não serem aceitas fora do prazo aqui 

estabelecido. 

5. O IDBRASIL recebe notas fiscais emitidas entre os dias 01 e 26 do mês da 

prestação dos serviços. 

6. Notas fiscais emitidas entre os dias 27 e 30/31 não serão aceitas e, deverão ser 

canceladas pelo contratado. 

 

 

 

 

O IDBRASIL SE RESERVA O DIREITO DE SELECIONAR OS PARTICIPANTES, 

CONTRATAR PARCIALMENTE OS ITENS DESTE TR, DE ACORDO COM A 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, CANCELAR OU SUSPENDER ESTE PROCESSO 

SELETIVO. 
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