Plano Anual do Museu do Futebol
PRONAC 177453
Termo de Referência
Objeto: Contratação de empresa de locação de equipamentos luminotécnicos - para a
exposição “A Primeira Estrela”.

1. OBJETO
Contratação de empresa de iluminação cênica para a exposição temporária “A Primeira
Estrela” a ser instalada no Museu do Futebol, a ser realizada com Lei Federal de Incentivo à
Cultura (Lei Rouanet – MinC) no período de 4 de junho a 09 de setembro de 2018.

2. LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
Local: Museu do Futebol – Estádio do Pacaembu (Praça Charles Miller s/n)
Período de montagem expografia: de 25 de Maio a 02 de junho de 2018.
Previsão de início da instalação dos equipamentos: 30 de maio de 2018.
Abertura da exposição: 04 de junho de 2018.
Período de desmontagem: de 10 a 15 de setembro de 2018.
3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Execução do projeto luminotécnico da exposição temporária “A Primeira Estrela” do Museu do
Futebol, mediante a execução das seguintes atividades:
Montagem, desmontagem, locação e transporte de todo o equipamento descrito no projeto
luminotécnico.
Manutenção do equipamento durante todo o período da exposição, de acordo com demanda
do Museu, inclusive reposição de lâmpadas e reatores queimados.
4. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários da Diretoria Técnica e
Diretoria Executiva em todas as etapas.
Os refletores serão fixados nas calhas existentes no Museu como regra, e como exceção, serão
instalados nos trilhos perfilados fornecidos pela empresa contratada. Os cabos para esta
ligação deverão ser fornecidos pela empresa de iluminação contratada, assim como os
módulos de dimmer para ligação do equipamento fornecido.
A mesa de controle digital, assim como os módulos de dimmer, serão instalados em área
técnica junto à sala de exposição, em quadro de força independente.

Os equipamentos necessários para a execução do serviço no item 6. Anexo.
A empresa responsável pela execução dos serviços deverá emitir RRT.
5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo para execução dos serviços será de 3 (três) dias, contados a partir da assinatura do
contrato.
A vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura até dia 15 de setembro de 2018,
podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
● A equipe do Museu do Futebol indicará as referências/informações necessárias para auxiliar
na realização do serviço do (a) contratado (a);
● O (a) contratado (a) deve considerar em sua proposta os custos com transporte local e
alimentação da sua equipe, para o período indicado, assim como o transporte de entrega e
retirada dos equipamentos a serem locados para o referido projeto;
● O (a) contratado (a) deve considerar em sua proposta os custos com telefonia/internet que
se fizerem necessários para a realização do serviço;
● Para ter mais informações e receber o projeto técnico da exposição às empresas
interessadas deverão entrar em contato a equipe do Museu do Futebol através do e-mail:
mariana.chaves@museudofutebol.org.br
PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção será realizado a partir de critérios de técnica e preço. Além da proposta
financeira, será levada em consideração o portfólio da empresa que deverá ser enviado junto
com a proposta de serviço.

6. Anexo

