TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

1.1
Contratação de empresa especializada em cenotecnia para construção de mobiliário
expositivo.

2.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Confecção de novo suporte cenográfico e adaptação de estruturas cenográficas
existentes, conforme as especificações abaixo:
2.1 O trabalho deverá seguir as especificações do projeto técnico anexo;
2.2 O fornecedor deverá realizar visita técnica ao Museu do Futebol, para verificar as
estruturas cenográficas existentes no local e realizar reunião com o arquiteto autor
do projeto;
2.3 O serviço deve incluir, além da mão-de-obra, o fornecimento de materiais,
seguindo estritamente o memorial descritivo do projeto;
2.4 O serviço deverá contemplar também o transporte, a montagem e a instalação
das peças no local indicado pelo Museu, em data a ser combinada;

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.

3.5

Todo conteúdo que servirá de base para o desenvolvimento do material (fotos,
textos, plantas, lista de contatos, etc.) será enviado pela contratante.

4.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1.

O prazo para execução dos serviços será de 30 dias, contados a partir da assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado a critério do CONTRATANTE.

5.

DA FORMA DE SELEÇÃO
O critério de seleção do contratado considerará preço, técnica e experiência
comprovada na área de cenotecnia para exposições museológicas.

6.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CONTRATAÇÃO

-Ato constitutivo da pessoa jurídica (CNPJ e CCM);
-Declaração de no mínimo duas empresas, atestando a realização dos serviços
prestados e/ou atestados de capacidade técnica, emitidos por órgãos públicos ou
privados;

ANEXO PROJETO TÉCNICO
Base para exposição de taças
Observação: usar somente chapa de ferro galvanizada

Estruturas a serem adaptadas

