Plano Anual de Atividades – Museu do Futebol
PRONAC n. 177453
TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO

1.1

Contratação de empresa especializada em construção e montagem cenográfica, para adaptação da
exposição de longa duração sala "Jogo de Corpo" do Museu do Futebol.

2.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.

Execução de projeto cenográfico que contemple:



Construção de peças especificadas no Projeto Cenográfico Anexo, seguindo medidas e padrões especificados
em Memorial Descritivo anexo;
Transporte das peças confeccionadas para o local;
Montagem da cenografia do "lounge" de acordo com plantas e mapas feitos pelo responsável do Projeto
Cenográfico;




3.

DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

3.1.

O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários da Diretoria Técnica, do
Museu do Futebol em todas as suas etapas.

3.2.

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.

3.3.

A CONTRATANTE se reserva ao direito de não executar todo o projeto, solicitando ao CONTRATADO
que apresente o custo individual dos módulos, como consta no Memorial Descritivo anexo.

4.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1.

O prazo para execução dos projetos será de 20 (vinte dias), contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado a critério do CONTRATANTE. O prazo para o acompanhamento da
instalação do "lounge" obedecerá ao cronograma de montagem.

4.2.

A montagem deverá ocorrer entre os dias 14 de maio e 01 de junho de 2018 a confirmar com
Direção do Museu.

5.

DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

5.1.

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

6.

DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA

6.1

Exige-se como comprovação técnica a realização de pelo menos 03 (três) projetos de arquitetura que
consistiram em adaptações de espaços em áreas culturais.

ANEXO
MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto de cenografia
Referente ao projeto de cenografia para sala “jogo de corpo” localizada no museu do futebol.

1. CORTINAS (HALL DE ENTRADA)
Na entrada do espaço haverá uma instalação de cortinas feitas de tiras de tecido com 10 cm de largura
(tipo e cores a definir). Para fixação das tiras de tecido deverá ser executada uma estrutura metálica em
metalon (peças de 100 x 100 mm para os pilares e 50x50 mm para as vigas). Prever a fixação de
baguetes de mdf 3 mm na parte interna da estrutura para facilitar a fixação das tiras e forração de
carpete no piso.
Total: Considerar 400 tiras com 250 cm de altura e 10 cm de largura e 20 m² de revestimento do piso
em carpete tipo forração (referência dilloop eco, cor azul Curaçao)
VER PROJETO FL. 02

2. INSTALAÇÃO COM TECIDOS
Para customização desse espaço, serão necessárias faixas de tecido tipo brim (cores a definir),
atirantados e fixados nas estruturas do forro. Para forração do piso considerar carpete tipo forração
Diloop, referência azul Curaçao.
Total: 30 m² de carpete tipo forração e 45 m lineares de faixas de tecido tipo brim ou Oxford, com
largura de 1,20 m. Considerar fixação com cabos de aço.

3. TABELA COPA
Aproveitando a estrutura metálica existente onde hoje estão instalados os ficheiros de acrílico (que
serão retirados previamente pelo museu), deverá ser executado um painel estruturado em sarrafos com
fechamento em MDF 12 mm e acabamento em massa e pintura na cor branca conforme dimensões
descritas em projeto.
Total: considerar 20 m² de painel
VER PROJETO FL. 02

4. PAINÉIS DE ENTRADA E PAINEL PARA FOTOS
Serão necessários 03 painéis no hall de acesso pela parte interna do museu. Os painéis deverão ser
executados em MDF 12 mm, com acabamento em massa e pintura na cor branca com exceção de um
terceiro painel que deverá receber acabamento em tinta do tipo “Chroma key”, como parte de uma
instalação interativa.
VER PROJETO FL. 04

5. PAINEL PARA FOTOS
Painel executado em MDF 12 mm, com acabamento em tinta tipo “CHROMA KEY”

6. ARQUIBANCADA
A arquibancada existente no local deverá ser revestida com carpete tipo forração Diloop (cor verde
musgo). Considerar retirada de parte do gradil existente nas laterais da arquibancada.
Total: considerar 120 m² de carpete.

6.1 ALMOFADAS
Para acomodação do público na arquibancada, serão confeccionadas almofadas de espuma
revestidas com tecido tipo brim. Serão 2 tipos de almofadas para assento e um terceiro tipo para
encosto, com estrutura em compensado 10 mm. Esse terceiro tipo servirá também ao “lounge
Motorola” sendo confeccionadas no mesmo tecido mas em tons de azul.

Total:





20 unidades com 50x50 cm;
10 unidades com 50x100 cm;
25 unidades de almofadas para encosto, sendo que 06 unidades serão
confeccionadas em tecido em tons de azul.

VER PROJETO FL. 10

7. VENDING MACHINES
Estão consideradas 2 máquinas do tipo “vending machines” no projeto. Não serão necessárias
customizações ou peças de suporte a serem executadas.

8. LOUNGE
Para composição do lounge, deverão ser executados bancos em formato triangular em tamanhos e
alturas diversas, conforme projeto. Consistem em bases de madeira estruturadas em compensado de
cedro naval 12 mm com revestimento em folha de madeira tipo cumaru e assento em espuma
(densidade média) com 5 cm de altura no mesmo formato das bases, com capa removível em tecido e
cores a definir. As bases de madeira possuem sistema de desmontagem/encaixe para facilitar o
armazenamento (verificar projeto).
Total:





02 bases triangulares com 85 cm de altura e respectivos assentos;
02 bases triangulares com 65 cm de altura e respectivos assentos;
10 bases triangulares com 45 cm de altura e respectivos assentos.

VER PROJETO FLs. 06 e 07

8.1. SISTEMA DE ENCAIXE
Para facilitar o armazenamento bem como aumentar as possibilidades de combinações entre as peças,
os módulos maiores (tipologias 1 e 2) serão bipartidos, com um sistema de encaixe e travamento
formando uma única peça.
Total: 08 peças de travamento, preferencialmente cortadas em router, em MDF 15 mm.
VER PROJETO FL. 08

9. LOUNGE MOTOROLA
O espaço indicado como “lounge motorola” na planta consiste em bases de formato triangular,
dimensões conforme projeto, estruturadas em MDF 15 mm com revestimento em folha de madeira do
tipo cumaru e almofadas também em formato triangular.
Prever lastro de peso na parte interna se necessário.
Essas bases possuem tampo removível para fixação de suporte articulado onde serão
acoplados os acessórios para celulares que ficarão à disposição do público.
Total:





02 bases triangulares;
06 almofadas;
06 suportes flexíveis para celular

VER PROJETO FL. 09

9. 1. CARPETE PARA LOUNGE MOTOROLA
Para delimitação da área do lounge Motorola, serão necessárias duas peças de carpete tipo forração,
cortados conforme medidas em projeto.
Total: considerar 18m² de carpete tipo forração Diloop, referência azul Curaçao.
VER PROJETO FL. 11

10. MESAS DE PEBOLIM / PINBALL
Estão consideradas no projeto 01 mesa de pebolim e 01 máquina de pinball. Não
serão necessárias customizações ou peças de suporte a serem executadas.

11. PAINEL PARA TV
Próximo ao conjunto de bancos que compõem o lounge haverá um painel que poderá receber tanto uma TV
de 65” quanto ser apenas uma tela de projeção. O Painel deverá ser executado em MDF 12 mm, com acabamento
em massa e pintura na cor branca. Dimensões descritas em projeto.

Total: 01 Painel conforme projeto. Prever reforço na estrutura para fixação da TV.
VER PROJETO FL. 13
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