TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA DE SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA
1. OBJETO
Contratar Assessoria para avaliar as condições de segurança por meio de análise de
riscos, os recursos existentes para prevenção e proteção do patrimônio, e sugerir de
medidas corretivas, onde couber.
2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS







Diagnóstico de segurança;
Análise operacional, verificação das normas e procedimentos, e novo manual
de normas e procedimentos de segurança;
Recomendar ações de segurança passiva e ativa para melhorar a eficiência e a
eficácia da segurança das áreas e instalações;
Identificar e quantificar os riscos e ameaça as quais o empreendimento está
sujeito;
Identificação dos pontos fortes e fracos na gestão de segurança, e
recomendações de ajustes se necessárias;
Relatório de recomendação com medidas corretivas, preventivas e integradas;

3. PRAZO DE EXECUÇÃO


Até 30 (trinta) dias após aprovação do pedido de compra.

4. DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS





As propostas devem ser apresentadas em papel timbrado, informando o valor
total bruto (incluindo impostos e taxas) e condições de pagamento;
A proposta deve ter a validade mínima de 30 dias;
Museu do Futebol: Contempla toda a instalação do Museu;
Museu da Língua Portuguesa: Somente a área preservada P3, P4, Térreo Oeste
e 1° andar Oeste.

Observação: As propostas deverão ser elaboradas individualmente:
- Museu do Futebol.
- Museu da Língua Portuguesa.
5. DO PAGAMENTO
O pagamento pela prestação do serviço será efetuado 10 dias após a quinzena na qual
a nota fiscal atestada pelo Núcleo Requisitante, 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.
6. DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e análise
de portfólio da empresa, bem como análise do currículo dos profissionais envolvidos
na equipe.
Este processo não gera obrigatoriedade de contratação da empresa selecionada por
parte do IDBRASIL
7. CONDIÇÕES GERAIS
Caso seja necessário visita técnica agendar através do e-mail luismarcatto@idbr.org.br

