TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO
•

2.

Contratação de empresa
presa especializada em execução e instalação de projeto cenográfico de exposições para a
Exposição Temporária “CITIUS|ALTIUS|FORTIUS|
CITIUS|ALTIUS|FORTIUS| O Futebol e as Olimpíadas”.
Olimpíadas

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Execução e instalação de projeto expográfico da Exposição Temporária “CITIUS|ALTIUS|FORTIUS| O
Futebol e as Olimpíadas”,, mediante a execução das seguintes atividades:

2.1
2.2

Execução, instalação e acabamento das estruturas expográficas, incluindo marcenaria, serralheria e pintura
conforme projeto executivo e memorial descritivo anexos;
anexos
Transporte das estruturas e materiais necessários para a montagem.

2.3

A execução do ANEXO 3 poderá
poderá sofrer variação na quantidade, oscilando entre 3 e 5 estruturas. Posto isso, é
desejável que o orçamento do ANEXO 3 seja enviado de modo unitário.

3.

DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

3.1.

O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários da Diretoria Técnica do Museu do
Futebol em todas as etapas.

3.2.

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.

3.3.

Todo conteúdo que servirá de base para o desenvolvimento do material (fotos, textos) será enviado pela
contratante.

3.4.

Todos os produtos e documentação gerados durante o processo deverão ser entregues à equipe da Diretoria
Técnica do Museu do Futebol
bol no final do contrato.

4.
4.1.

5.
5.1

6.
6.1

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo para execução dos serviços será de 75 (setenta e cinco)) dias, contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado a critério do CONTRATANTE..
CONTRATANTE.

DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e técnica.
técnica

DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA
se como comprovação técnica a realização de pelo menos 03 (três) exposições.
Exige-se
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