TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO
Contratação de Empresa especializada em transporte e armazenamento de estrutura do tipo
poltrona de auditório.

2.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS








Visita ao espaço para definições e alinhamentos técnicos juntamente à equipe do museu pra
execução do serviço.
Estudo, análise e alinhamento referente à execução do serviço.
Embalagem individual das estruturas em material específico que garanta a integridade dos
equipamentos durante o transporte e período de armazenamento.
Transporte do museu até o local de armazenamento e transporte de retorno.
Armazenamento em local adequado e seco que mantenha a integridade dos equipamentos
durante todo período.
Seguro que cubra a estrutura contra eventuais incidentes/acidentes no deslocamento do
transporte e no período de armazenamento.
Total: 174 poltronas.

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 e,
de tudo, dará ciência, à Diretoria da Empresa.

3.3.

A CONTRATADA é responsável pela reposição de material danificado ou desviado constatado na
prestação do serviço de transporte e armazenamento. Deverá ser apontado antes da realização do
serviço todo e qualquer dano já existente nas estruturas.

4.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1.

A execução do projeto deverá seguir a risca o cronograma abaixo:
Retirada: 18/mai (14h)
Período de Armazenamento: 18/mai – 04/ago
Entrega: 06/ago (09h)
Obs. qualquer alteração no cronograma ocorrerá mediante necessidade e/ou aprovação do museu.

5.

DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

5.1

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

6.

DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA
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6.1

A empresa deverá apresentar portfólio de serviços executados com transporte e armazenamento de
estruturas.
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