Plano Anual 2020 - Museu do Futebol - PRONAC 193.044
TERMO DE REFERÊNCIA
Contratação de Empresa Especializada em Produção Cultural

1.
1.1

OBJETO.
Contratação de Empresa Especializada em Produção Cultural para exposição Pelé, a
ser realizada no Museu do Futebol em maio de 2020.

2.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS.

2.1

Assistente de direção e produção de conteúdo;

2.2

Assistente para desenvolvimento e execução de vídeos para projeto expográfico;

2.3

Gerenciamento de cronograma pré-estabelecido e planilha de custos;

2.4

Organização da logística e planilhas de custos da produção áudio visual;

2.5

Acompanhamento e organização dos textos que servirão de base para os vídeos da

exposição;
2.6

Coordenação dos animadores (designers que farão as computações gráfica da

produção áudio visual);
2.7

Gerenciamento do prazo para edição e finalização dos vídeos;

2.8

Interlocução com a equipe de automação da exposição para garantir que os

arquivos, em suas versões atualizadas, estejam em suas respectivas instalações e
funcionando de acordo.

3.

DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.

3.1

O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários do Núcleo de
Exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol 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.
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.
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4.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA DO CONTRATO E PAGAMENTO.

4.1

O prazo para execução dos serviços será de 120 dias corridos (4 meses), com

eventuais demandas por presença aos sábados, domingos e/ou feriados, contados a partir
da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério do CONTRATANTE.
4.2

Os pagamentos pela prestação dos serviços serão efetuados 10 dias após a quinzena

na qual a nota fiscal for recebida pelo financeiro do Museu do Futebol, ou seja, notas
recebidas entre os dias 01 e 15 o pagamento ocorrerá no dia 25 do mesmo mês, notas
fiscais recebidas entre os dias 16 e 31 o pagamento ocorrerá no dia 10 do mês seguinte.

5.

DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA.

5.1. Exige-se como comprovação técnica a experiência da empresa em projetos culturais,
com o envio do currículo junto da proposta financeira.

6.

DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS.

6.1. As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor técnica e
preço.

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