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Termo de Referência
1. OBJETO

Contratação de empresa ou profissional especializado em Analise e Avaliações de bens móveis.
1.1. APRESENTAÇÃO

O objetivo é a contratação de serviços especializados de análise e avaliação dos bens a valor justo e
cálculo da vida útil residual, conforme disposto na NBR 14653 e CPCO01 da lei 11.638/07 e demais
normas e legislações pertinentes, relativas a bens que serão integrados ao ativo imobilizado.
2. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Referidos trabalhos consistirão em:
a) Diagnóstico sobre a recuperação e valor e valor justo dos Bens do Ativo Imobilizado e
Intangível (IMPAIRMENT) conforme bens constantes nas listagens disponibilizadas;
b) Atender às normas contábeis brasileiras (CPC01) determinadas através da Lei 11.638 / 07;
c) Determinação do Método para Realização do Teste: Valor em uso x Valor líquido de venda;
d) Metodologia que atenda as determinações da NBR 14.653;
e) Vistoria técnica dos ativos: obedecendo aos mesmos critérios de abertura de componentes
dos registros contábeis para poder realizar o teste de impairment de forma a poder
comprovar a sua veracidade;
f) Pesquisa de mercado: valor do bem no mercado;
g) Método do custo / depreciação: valor de mercado do bem considerando o desgaste pelo
uso – valor do bem no mercado menos o valor de desgaste pelo uso (depreciação);
h) Determinação da vida útil remanescente e taxa de depreciação;
i) Classificação do estado de conservação dos itens;
j) Revisão do(s) relatório(s) produzidos;
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k) Preparação de relatório de avaliação contendo analiticamente a: descrição técnica (Tipo de
meio, características técnicas e funcionais, tecnologia aplicada, marca, modelo, etc.); local
físico e identificação do bem; idade aparente do bem e vida útil remanescentes; valor novo;
fator de depreciação; valor de mercado; valor residual ou valor Sucata e registro
fotográfico;
l) Apresentação do Laudo Técnico devidamente fundamentado;
m) ART e identificação do(s) responsável(eis) técnico(s).

3. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
3.1.

Locais atuação:
Museu da Língua Portuguesa: Praça da Luz s/n° - São Paulo/SP.
Sede do IDBrasil: Praça Charles Miller s/n° - Pacaembu – São Paulo/SP.

3.2.

O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários do Museu em todas as
etapas;

3.3.

São aproximadamente 1.500 itens distribuídos nos seguintes grupos: Mobiliário,
Equipamentos de Escritório, Equipamentos de Informática, ar condicionado, Instalações, etc.;

3.4.

O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários do Museu em todas as
etapas;

3.5. As empresas interessadas poderão agendar visita técnica que será feita com um

representante do Museu através

3.6.

compras@museulp.org.br:

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 e, de tudo, dará ciência, à Diretoria da Empresa, em observância ao que dispõe o
art. 67 da Lei nº 8.666/93.
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4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo para execução dos serviços será de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado a critério do CONTRATANTE.
5. DA PROPOSTA/CADASTRO

As empresas interessadas deverão encaminhar formulário de cadastro conforme modelo
disponível no link: http://idbr.org.br/?page_id=191 para compras@museulp.org.br.
As propostas orçamentárias deverão ser encaminhadas após recebimento da carta convite.
6. DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e adequação
técnica:
 Experiência comprovada através de duas cartas de referência;
 Portfólio.

As propostas deverão apresentar / conter:


Orçamento contemplando preços individualizados;



Taxas e impostos previstos;



Condições / cronograma de execução e Pagamento;



Validade da Proposta.

O IDBRASIL se reserva o direito de selecionar os itens a serem contratados.
Este processo não gera obrigatoriedade de contratação de empresa selecionada por parte do
IDBRASIL.
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