Plano Anual de Atividades – Museu do Futebol
PRONAC n. 177.453
TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO PARA A EXPOSIÇÃO ITINERANTE “MUSEU DO FUTEBOL NA
ÁREA” EM BELO HORIZONTE-MG.

ESCOPO DO SERVIÇO
Serviço relativos à Proteção Contra Incêndio para a “Exposição Itinerante –
Museu do Futebol Na Área”, a ser realizada com Lei Federal de Incentivo à
Cultura (Lei Rouanet – MinC), no Centro Cultural Banco do Brasil em Belo
Horizonte.
LOCAL E CRONOGRAMA
Local: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
Praça Da Liberdade, Funcionários - Belo Horizonte, Minas Gerais.
Período de montagem: de 7 a 14 de agosto de 2018.
Período da exposição: de 15 de agosto a 15 de outubro de 2018.
Período de desmontagem: de 16 a 20 de outubro de 2018.
DETALHAMENTO DO SERVIÇO
 Elaboração de Projeto de Segurança Contra Incêndio para a exposição Museu
do Futebol Na Área, adequando, caso necessário, o layout da exposição e
indicando os itens de segurança a serem implementados de acordo com as
normas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais;
 Tramitar o referido processo junto ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
viabilizando a entrega de documentos, o acompanhamento das vistorias e
todas as demais etapas até a entrega da autorização para realização da
exposição;

 Emissão do Atestado de Registro Técnico (ART) referente ao serviço.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Será de responsabilidade do Museu do Futebol:
 Repassar todos os documentos que se fizerem necessários para que o projeto
seja tramitado junto ao Corpo de Bombeiros;
 Plantas do espaço onde será realizada a exposição, assim como os layouts da
exposição a ser montada (em formato digital: PDF/DWG);
 Pagamento do DAEM ou taxa correspondente referente a tramitação junto ao
Corpo de Bombeiro.

Será de responsabilidade do Contrato(a):
 Impressão dos documentos necessários para tramitar o processo junto ao
Corpo de Bombeiros;
 Ao final do serviço, entregar projeto impresso em 2 (duas) vias e em formato
digital, incluindo plantas e demais documentos referentes ao processo.
 Considerar em sua proposta os custos com transporte local e alimentação
para o período indicado;
 Considerar em sua proposta os custos com telefonia/internet que se fizerem
necessários para a realização do serviço;
 Para ter mais informações técnicas sobre o projeto as empresas deverão
entrar em contato a equipe do Museu do Futebol através do e-mail:
marcio.guerra@museudofutebol.org.br

DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados contra apresentação de Nota Fiscal, efetuadas
as retenções fiscais legais, condicionada à confirmação e autorização do gestor
deste contrato, indicado pelo CONTRATANTE.
Os pagamentos pela prestação dos serviços serão efetuados 10 dias após a
quinzena na qual a nota fiscal for recebida pelo Núcleo Administrativo e
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.
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.

