Plano Anual de Atividades – Museu do Futebol
PRONAC n. 177.453
TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA
REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LOCAL DA EXPOSIÇÃO ITINERANTE
“MUSEU DO FUTEBOL NA ÁREA” EM BELO HORIZONTE-MG.

Realizar o serviço de “liga e desliga” dos equipamentos de tecnologia e
viabilizar, quando necessário, pequenos reparos na cenografia, tecnologia e
demais itens que compõem a exposição itinerante “Museu do Futebol Na
Área” no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Belo Horizonte.
Período da exposição



15 de agosto a 15 de outubro de 2018
Aberta ao público de quarta a segunda, das 9h00 às 21h00.

Liga e Desliga
Realizar, diariamente, o acionamento e o desligamento dos equipamentos de
tecnologia (computadores, tablets, projetores, monitores e sistemas de
som), conforme horários de funcionamento do CCBB-BH.
Manutenção preventiva



Realizar, regularmente, manutenção preventiva na expografia e
equipamentos de tecnologia da exposição todas as terças, no período das
8h00 às 21h00.
No período da exposição, teremos manutenção preventiva nos seguintes
dias: 21 e 28 de agosto, 4, 11, 18 e 25 de setembro e 2 e 9 de outubro.

Manutenção corretiva


De quarta a segunda, quando necessário, sempre antes da abertura da
exposição ao público (antes das 9h00).



Em casos excepcionais o CCBB poderá autorizar a realização de ajustes ou
reparos na exposição durante o período de funcionamento (das 9h00 às
21h00). Para isso, o local deverá ser isolado com restrição de acesso do
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público. Essas intervenções poderão ser solicitadas, mas, em casos
pontuais em que a equipe do Museu do Futebol e do CCBB avaliem a
pertinência ou urgência da mesma.


Caberá a equipe do Museu do Futebol acionar o fornecedor para
realização de uma manutenção corretiva, quando for necessário.

Obs. O CCBB não permite a realização de serviços após as 21h00.
Informações Gerais
A equipe do Museu do Futebol fornecerá materiais básicos para a realização
dos reparos e manutenções, tais como:
-

Fitas Adesivas;
Fitas Isolantes;
Abraçadeiras de Nylon;
Panos e Produtos de Limpeza;
Pen drives;
Outros

Esses materiais ficarão numa caixa de produção, a ser armazenada no CCBB,
que ficará sob a responsabilidade do fornecedor a ser contratado para o
serviço de mantenedor da exposição.
Caso seja necessário, o Museu do Futebol será responsável pela aquisição de
outros materiais, não disponíveis na caixa de produção, para que eventuais
serviços, não previstos inicialmente, sejam realizados.
Caberá ao fornecedor contratado a disponibilização das ferramentas e EPI´s
para realização dos serviços indicados, tais como:
-

Parafusadeira;
Chave de Fenda;
Alicate;
Martelo;
Outros.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
● A exposição itinerante “Museu do Futebol Na Área” acontecerá no
período de 14 de Agosto a 15 de outubro de 2018, Centro Cultural Banco
do Brasil, no bairro Funcionários, Belo Horizonte - MG.
● A equipe do Museu do Futebol indicará as referências/informações
necessárias para auxiliar na realização do serviço do(a) contratado(a);
● O(a) contratado(a) deve considerar em sua proposta os custos com
transporte local e alimentação para o período indicado;
● O(a) contratado(a) deve considerar em sua proposta os custos com
telefonia/internet que se fizerem necessários para a realização do
serviço;
● Para ter mais informações e receber o projeto técnico da exposição, as
empresas interessadas deverão entrar em contato a equipe do Museu do
Futebol através do e-mail: marcio.guerra@museudofutebol.org.br e
maira.machado@museudofutebol.org.br

PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo de seleção será realizado a partir de critérios de técnica e preço.
Além da proposta financeira, será levado em consideração o portfólio da
empresa que deverá ser enviado junto com a proposta de serviço.

O IDBrasil se reserva o direito de comprar parte, cancelar ou suspender este
processo de compra/ contratação.
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