TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

1.1

Contratação de empresa de iluminação para a exposição temporária “Brasil 20 Copas”, a ser
instalada no Museu do Futebol.

2.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Execução do projeto luminotécnico, segundo rider técnico anexo, da exposição temporária “Brasil
20 Copas” do Museu do Futebol, mediante a execução das seguintes atividades:

2.1.

Montagem, desmontagem e transporte de todo o equipamento:

2.2.

Manutenção do equipamento durante todo o período da exposição, de acordo com demanda do
Museu, inclusive reposição de lâmpadas e reatores queimados.

2.3.

Posicionamento e afinação dos refletores de AR existentes no Museu em trilhos eletrificados.
Aproximadamente 40 peças. Não necessita de instalação elétrica.

3.

DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

3.1.

O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários da Diretoria de Conteúdo,
Salvaguarda e Comunicação e da Diretoria de Operações e Infra-Estrutura 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.

Os equipamentos locados necessários para a execução do serviço estão descritos no rider técnico
anexado.

3.4.

Os equipamentos do Museu disponíveis para a execução e que deverão apenas ser computados no
que diz respeito à montagem, afinação e colocação de gelatinas são:


40 spot para lâmpada AR 111 8º

3.5.

A montagem deverá ocorrer entre os dias 19 e 25 maio de 2014 com a presença de 4 técnicos. A
afinação deve ser feita entre os dias 25 e 26 de maio de 2014 com a presença de 3 técnicos. A
desmontagem deverá ser iniciada no mês de setembro com data a confirmar.

4.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1.

O prazo para execução dos serviços será de 7 (sete) dias, contados a partir da assinatura do
contrato.

4.2.

A vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura até dia 30 de setembro de 2014, data
prevista para o término da exposição, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE.

5.

DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

5.1.

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