Plano Anual de Atividades – Museu do Futebol
PRONAC n. 177453
TERMO DE REFERÊNCIA
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE CORTINA CÊNICA PARA
EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO DO MUSEU DO FUTEBOL

1.
1.1

2.

OBJETO
Contratação de empresa especializada em confecção de cortina cênica para Exposição de Longa
Duração do Museu do Futebol.
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Confecção 2 (duas) cortinas duplas para a Exposição de Longa Duração do Museu do Futebol,
seguindo as seguintes especificações:

2.1.

02 cortinas duplas, em veludo 100% algodão, 650g/m, ignifugado com certificado, miolo em bidim,
medindo 220m x 270m altura, na cor cinza grafite.

2.2.

Para confecção do orçamento fazer visita técnica para ver referência “in loco” na sala Rito de
Passagem da Exposição de Longa Duração do Museu do Futebol, pois as novas cortinas devem ser
idênticas as existentes.

3.

DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

3.1.

O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários 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.

A execução e instalação das cortinas deve seguir rigorosamente as especificações fornecidas pelo
Museu do Futebol.

3.4.

A instalação das cortinas no espaço expositivo do Museu do Futebol será de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

3.5.

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

4.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1.

O prazo para execução dos serviços será de 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do
contrato.

4.2

O prazo de contratação do serviço acima descrito pode ser prorrogado conforme decisão da
Diretoria do ID Brasil.
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5.
5.1.

6.

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

DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1

O presente projeto está planejado para realização na área de exposição do Museu do Futebol.

6.2

A empresa contratada para realizar a instalação deverá deixar o ambiente nas mesmas condições
encontradas.

6.3

A empresa contratada deverá produzir provas e amostras dos elementos. Devem ser avaliados e
aprovados pelas equipes do Museu do Futebol antes da produção final.

6.4

Todas as medidas devem ser conferidas no local antes da instalação.
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