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ÁREA EMITENTE: Núcleo Operacional
ASSUNTO:

RELIGAÇÃO DOS HIDRANTES DE PAREDE

Termo de Referência
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para Religação do Sistema de Proteção e
Combate a Incêndios por hidrantes de parede do Museu da Língua Portuguesa.
2. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
2.1. Testes no sistema (bombas, quadros elétricos e prumadas) e a respectiva ligação deste sistema;
2.2. Tamponamento das tubulações comprometidas;
2.3. Religação de 08 (oito) pontos de hidrantes;
2.4. As bombas devem ser testadas após sistema operante e se necessário enviar orçamento à parte para
sua manutenção.
2.5. Deverá ser emitida ART por engenheiro qualificado.

3. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

3.1. O trabalho deverá ser executado no térreo e no 1º andar da ala Oeste do Museu da Língua Portuguesa,
situado a Praça da luz s/nº - São Paulo - SP
3.2. O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários do Museu em todas as etapas.
3.3. 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.

4. 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.

Museu da Língua Portuguesa
Praça da Luz, s/nº Centro - São Paulo - SP
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5. DA GARANTIA
Todos os equipamentos e componentes devem ser entregues testados e em perfeitas condições de
funcionamento. No ponto mais desfavorável do sistema.
6. VISITA TECNICA
As empresas interessadas deverão agendar visita técnica que será feita com um representante do
Museu de 2ª às 6ª feiras através até 18/05/2018:
•

Contatos:

Luis Marcatto e/ou Marcelo

•

Telefones:

3664-3845 ou 3229 0727

•

Emails:

luis.marcatto@idbr.org.br
marcelo.reis@museulp.org.br

O Termo da Visita Técnica cujo formulário está disponível na publicação do site, e deverá ser entregue
ao final da mesma preenchida com os dados solicitados.
7. DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço, prazo de entrega e
adequação técnica:
✓

Experiência comprovada com atestado de capacidade técnica.;

As propostas deverão apresentar / conter:

✓ Orçamento contemplando preços individualizados inclusive do Material, Mão de Obra;
✓ Taxas e impostos previstos;
✓ Condições / cronograma de execução e Pagamento
✓ Prazo de Execução;
✓ Portfólio da empresa;
✓ Validade da Proposta.
As propostas não deverão apresentar / conter:

✓ Material de uso em hidrantes (mangueiras, bicos e chaves).
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.

Museu da Língua Portuguesa
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