Plano Anual de Atividades – Museu do Futebol 2020 – PRONAC 193.044

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
Contratação de empresa Especializada em Produção Áudio Visual sobre o Pelé,
para a Exposição Temporária ‘Pelé 80 Anos’ – Conforme Plano Anual 2020 –
PRONAC 193.044.

2. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:
 Edição de conteúdo para expografia - 17 vídeos de aproximadamente 3
minutos e 1 vídeo de 15 minutos;
 Trilha sonora autoral para conteúdo de 18 vídeos - minutagem total de trilha
de 66 minutos e uma trilha sonora para o ambiente de 15 minutos;
 Finalização de 17 vídeos de aproximadamente 3 minutos e 1 vídeo de 15
minutos;
 Computação gráfica e animação de imagens para 1 vídeo de 15 minutos Filme biográfico Pelé;
 Computação gráfica de 2 vídeos de 3 minutos cada;
 Animação de vídeo filmado com crianças e interagindo com vídeo do Pelé ja
existente - vídeo de 5 minutos;

3. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS:
 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.

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:
 O prazo para execução dos serviços será de 60 dias (02 meses) contados a
partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério do
CONTRATANTE.
 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 FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS:
As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e
análise de portfólio da produtora.

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

