TERMO DE REFERÊNCIA

1.
1.1

2.

OBJETO
Contratação de empresa especializada em projetos de expografia para elaborar o projeto de mobiliário
expositivo modular.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Desenvolvimento de anteprojeto e projeto de arquitetura para 8 (oito) mobiliários expográficos mediante a
execução das seguintes atividades:






Desenvolvimento de desenhos técnicos de arquitetura
Criação projeto para 8 (oito) mobiliários expositivos;
Acompanhamento da execução do projeto acima descrito;
Contatos permanentes e reuniões periódicas com a equipe do Museu do Futebol e posteriormente
com a empresa responsável pela execução do projeto;
Acompanhamento da montagem da exposição.

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.

Os serviços produzidos em meio digital deverão ser gerados em aplicativos compatíveis com os utilizados pela
CONTRATANTE e repassados ao Museu do Futebol para constar em seus arquivos de Memória Institucional.

3.4.

Todos os produtos e documentação gerada durante o processo deverão ser entregues à equipe da Diretoria
Técnica do Museu do Futebol no final do contrato.

4.
4.1.
4.2.

5.
5.1
6.
6.1

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
Os prazos para a execução dos serviços são: 60 dias, sendo que a Exposição temporária que usará o mobiliário
deverá ser inaugurada em 23 de novembro de 2015;
O cronograma para a execução do serviço pode ser alterado conforme decisão da Diretoria Técnica do Museu
do Futebol.
DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e técnica.
DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA
Exige-se como comprovação técnica a realização de pelo menos 03 (três) trabalhos realizados.
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ANEXOS
1 . Planta do espaço de exposições temporárias

2- Briefing para a criação do mobiliário expositivo
O Museu do Futebol possui uma única sala para exposições temporárias, localizada no térreo, logo após a entrada ao
Museu. A proposta da contratação é para o desenvolvimento de um mobiliário expositivo versátil e modular, para
exposição de acervos bidimensionais, como fotografias, gravuras e outras tipologias. Esse mobiliário será usado para a
realização de diferentes mostras temporárias no Museu, a partir de novembro de 2015. Abaixo, as características
desejáveis:
- mobiliário versátil, que permita diferentes montagens na sala de exposições temporárias e/ou áreas externas, como
foyer e Grande Área;
- mobiliário para exposição de acervos bidimensionais;
- o Museu não conta com sala de depósito, por isso, o mobiliário deverá prever encaixes para montagem/desmontagem
e armazenagem de modo compacto;
- incluir no projeto o desenho de caixas para armazenagem, com a indicação do volume que ocupará;
- o mobiliário deverá preferencialmente, mas não exclusivamente, dialogar com a cenografia da exposição de longa
duração do Museu do Futebol;
- a primeira exposição a ser montada nesse mobiliário já está com a lista de acervos selecionada, que poderá ser
consultada junto à equipe do Núcleo de Documentação, Pesquisa e Exposições.
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