Plano Anual de Atividades – Museu do Futebol
PRONAC n. 177.453
TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE
MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO ITINERANTE “MUSEU DO FUTEBOL NA
ÁREA” NO RIO DE JANEIRO – RJ.

1 - ESCOPO DO SERVIÇO
Realizar serviço de montagem para o projeto “Exposição Itinerante – Museu do
Futebol Na Área”, a ser realizada com Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei
Rouanet – MinC) no período de 7 de junho a 30 de julho de 2018.

2 - LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

Local: Rio de Janeiro - RJ.
Pintura dos espaços: a partir de 25 de maio.
Período de montagem: de 30 de Maio a 07 de junho de 2018.
Abertura para imprensa: 07 de junho de 2018.
Abertura da exposição: 08 de junho de 2018.
Período de desmontagem: de 30 de julho a 02 de agosto

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

●

Equipe técnica para realizar o serviço de montagem e desmontagem da
expografia, conforme projeto a ser disponibilizado;

●

Desenvolvimento de projeto de elétrica e o respectivo serviço de
instalação;

● Pintura das paredes da sala expositiva (preto e branco), incluindo material
e mão de obra, conforme projeto a ser disponibilizado;
● Equipe especializada para colocação de objetos de arte nas vitrines e
fixação de quadros (com abraçadeira de nylon);
● Adequação de vitrines, conforme projeto a ser disponibilizado (colocação
de acrílico leitoso para acabamento interno e complemento de fitas de led
no perímetro da vitrine);
● Emissão de ART´s obrigatórios.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

● A exposição itinerante “Museu do Futebol Na Área” acontecerá no
período de 7 de junho a 30 de julho de 2018, no Centro Cultural Banco do
Brasil, no centro Rio de Janeiro – RJ.

● 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 para o período indicado;

● 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: marcio.guerra@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 levado em consideração o portfólio da
empresa que deverá ser enviado junto com a proposta de serviço.

