TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

1.1

Contratação de Vans para transporte gratuito de visitantes do Museu do Futebol, da
região da Av. Paulista/Rua da Consolação (local a definir) ao Museu.

2.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1

Transporte de ida e volta de visitantes do Museu do Futebol, com as seguintes
especificações:


Serão realizadas no mínimo 10 viagens ida e 10 viagens volta por dia
contratado, distribuídas entre as 9h (saída da Av. Paulista) e 18h (saída do
Museu do Futebol).



Os grupos serão compostos com o número equivalente à lotação de uma Van
(15/20 pessoas);

2.2

A empresa/prestador dos serviços deverá disponibilizar Vans acessíveis para a
eventual necessidade de transporte de pessoas com deficiência física, seja cadeirante
ou com mobilidade reduzida.

3.

DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

3.1

Os horários da prestação de serviços definidos de comum acordo pela CONTRATANTE
e CONTRATADA deverão ser seguidos rigorosamente.

3.2

A CONTRATADA deverá disponibilizar o transporte levando em conta o roteiro
circular a das viagens:
Embarque na região da Paulista/Rua da Consolação;
Desembarque no Museu do Futebol;
Embarque no Museu do Futebol;
Desembarque na região da Paulista/Rua da Consolação

3.3

O veículos deverão estar com a identificação (imãs ou outro meio) do transporte
gratuito ao Museu do Futebol. O material necessário para a identificação do veículo
poderá ser objeto de negociação com a equipe gestora do Museu do Futebol. A arte
deverá ser desenvolvida pela equipe do Museu do Futebol.

3.4

Todas as licenças necessárias para a operação (DTP, CET, SPTrans e Prefeitura do
Município de São Paulo e outras) deverão ser obtidas pelo prestador dos serviços.
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3.5

4.

Para a formalização do contrato de prestação de serviços, é indispensável Apólice de
Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros, vigente, com valor mínimo de
cobertura na quantia de R$ 50.000,00 por passageiro.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA DO CONTRATO E PAGAMENTO.

4.1.

A vigência do contrato se dará pela realização do transporte nos dias 30 de setembro,
12, 14 e 21 de outubro, e dias 02 e 04 de novembro de 2018, para visitantes do
Museu do Futebol.

4.2.

O cronograma para a execução do serviço pode ser alterado conforme decisão da
Diretoria do Museu do Futebol.

4.3.

Os pagamentos pela prestação dos serviços serão efetuados em até 10 dias após a
efetiva prestação dos serviços.

5.

DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA

5.1

Exige-se como comprovação técnica a experiência registrada da empresa em
transporte executivo de passageiros e a disponibilidade de Vans e Micro-ônibus
acessíveis.

6.

DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

6.1

As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor técnica, estado
de conservação dos veículos e preço.

6.2

As propostas deverão informar o preço por viagem.

Dúvidas deverão ser encaminhadas ao email compras@museudofutebol.org.br.

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