TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED PARA MUSEUS CASA DAS ROSAS
1 OBJETO
Aquisição de Painel de Led para uso no museu Casa das Rosas, incluindo-se a instalação e
todo o serviço e o material necessário.
2 DETALHAMENTO DO OBJETO
As propostas apresentadas deverão seguir as especificações abaixo:
Painel de LED outdoor – P4.0
Item Qtd.

Descrição

01

- Painel de LED outdoor – P4.5
- Resolução: 720 x 480px
- Dimensões: 1,92m(H) x 2,88m (L)
- Sending Box Nova Star
- Digital Player com assinatura inclusa
- Processadora de vídeo
- Estrutura de Fixação Entrega, Instalação e
configuração na cidade de São Paulo-SP
- Garantia de 12 meses
- Prazo de entrega: 30 dias
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Valor Unitário

TOTAL

2.1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES




Equipamento para enviar imagem ao painel
Assinatura inclusa (equipamento para passar o conteúdo remotamente ao painel –
plano básico de assinatura – vitalício)
Processadora de vídeo (equipamento para acoplar mídias digitais, YouTube, imagens
de TV ou microcomputador)

Obs.: A estrutura de fixação deverá ser analisada mediante visita técnica.
3 JUSTIFICATIVA
Justifica a presente contratação a necessidade de contarmos, no jardim da Casa das Rosas,
com painel eletrônico que servirá para exibir imagens relacionadas a exposições realizadas
no local, bem como a atividades realizadas pelo museu, além de possibilitar inserção de
mensagens
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4 LOCAL DE ENTREGA
Museu Casa das Rosas
Avenida Paulista, 37 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-000.
5 PRAZO DE ENTREGA
Em até 30 dias corridos após aprovação da proposta.

6 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 28 (vinte e oito) dias a partir da emissão da nota fiscal.
7 VISITA TÉCNICA
Para realização da proposta será necessária a realização de uma visita técnica no local. A visita
poderá ser agendada com a Supervisora Administrativa Marcia Kina, pelo email
marciakina@casadasrosas.org.br
8 CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor valor.
9 HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
- A empresa deverá enviar 02 (duas) referências comerciais de serviços prestados, compatíveis
ou similares a este Termo de Referência.
10 DESABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Será desabilitada a empresa que não apresentar os requisitos informados no item 9 deste
Termo de Referência, bem como não enviarem, juntamente com a proposta, a documentação
solicitada no item 12 deste Termo de Referência.

11 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
A empresa participante deverá apresentar, na sua proposta, razão social, CNPJ,
endereço, telefone, contato, descrição dos itens solicitados neste termo, preço
unitário, preço total, endereço eletrônico, formas e prazos de pagamento e prazo de
entrega.
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12 DOCUMENTAÇÃO
A contratada, para fins de formalização de processo, deverá apresentar os seguintes
documentos:
- Contrato Social e alterações – cópia simples;
- RG e CPF do (s) representante (s) legal (is);
- Cópia Cartão CNPJ;
- Inscrição estadual e/ou municipal;
- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se
tratando de sociedade comercial/empresarial, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de
sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício.

São Paulo 30 de Junho de 2022.

Marcelo Tápia
Diretor de Museus Literários
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