TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO.
Contratação de serviços de telecomunicações para a implantação, operação e
manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet para o Museu da
Língua Portuguesa.

2. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO.
 Garantia de conexão 24 horas por dia e 7 dias por semana;
 Garantia total da banda contratada com redundância;
 Link Simétrico, mesma velocidade de download e upload;
 Suporte Técnico para o Link, deverá ser prestado 24horas por dia, nos 7 dias da
semana, e solução de problemas técnicos em até 4 horas da abertura do chamado;
 Velocidade do Link de conexão com a Internet de no mínimo 100 Mbps.

3. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.
 A Contratada se responsabilizará pela instalação e fornecimento dos materiais e
equipamentos necessários à prestação do serviço.
 O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários designados
pela diretoria do IDBR em todas as etapas.
 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.

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.
 O prazo para execução dos serviços de instalação será de até 30 dias quando o link
deverá estar operando plenamente;
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 O prazo da prestação de serviços de fornecimento do Link de Internet objeto deste
Termo de Referência será até 120 dias (4 meses) podendo ser prorrogado à critério
do IDBRASIL.
 A proposta comercial deve contemplar o direito do contratante de optar pela
prorrogação por até 36 meses da prestação de serviço, já com as condições
comerciais para este possível prazo contratual, definidas na proposta.
 A proposta comercial deve prever também a possibilidade de alteração de
titularidade do contratante com a manutenção das condições comerciais
pactuadas para o Museu da Língua Portuguesa.

5. DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS.
 As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de técnica e preço. A
empresa deverá enviar currículo e/ou portfólio, juntamente com a proposta
comercial.
 A proposta comercial deverá contemplar todos os custos que envolverão
deslocamento e alimentação da Contratada.
 Poderá participar deste processo de seleção toda e qualquer sociedade empresária
do ramo, conforme CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), que
atendam às exigências mínimas contidas no presente Termo de Referência.

As

propostas

deverão

ser

enviadas

para

o

e-mail

eduardo.zambianco@museudofutebol.org.br até o dia 28/08/2019, às 18 horas.

6. DO PAGAMENTO.
Os pagamentos pela prestação dos serviços serão efetuados apenas nos dias 15 e 25,
conforme o cronograma abaixo:
Notas Fiscais entregues ao financeiro entre os dias 16 e 30, o pagamento será
efetuado no dia 15 do mês seguinte.
Notas Fiscais entregues ao financeiro entre os dias 01 e 15, o pagamento será
efetuado no dia 25 do mesmo mês;
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O Proponente estará ciente que, os pagamentos serão realizados mediante
apresentação da Nota Fiscal, que deverá apresentar o CNAE de acordo com o
serviço realizado e estará condicionada à aprovação formal da CONTRATANTE dos
serviços prestados.

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS.
 A contratação deste serviço não estabelece qualquer forma de associação ou
relação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, especialmente as de natureza
previdenciária, trabalhista e societária, eis que este Contrato determina que todas
as relações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA são de natureza meramente
civil.
 A execução dos serviços (instalação e fornecimento de do Link de Internet) será
feita no Prédio da Estação da Luz, na sede do Museu da Língua Portuguesa.

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