Plano Anual do Museu do Futebol
PRONAC 177453
Termo de Referência
Contratação de empresa especializada em criação e desenvolvimento de projeto
multimídia – projeção de filmes - para a exposição “A Primeira Estrela”.

1 - ESCOPO DO SERVIÇO

Realizar serviço de elaboração de projeto multimídia (projeção de filmes), locação e
instalação de projetores para o projeto “Exposição A Primeira Estrela” 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 projetores: 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 DO SERVIÇO

a) Projeção de filme no espaço do túnel da Sala Osmar Santos
O túnel mede 24 metros de extensão e a projeção deverá ocupar entre 10 e 14 metros.
Necessário fornecimento de projetores (lente 0.6).
O Museu do Futebol possui os demais equipamentos necessários (computadores,
placas de vídeo e cabos).
O serviço contempla: a preparação do arquivo, fornecimento de projetores pelo
período total da exposição, montagem e desmontagem.

b) Projeção de filme no teto de estrutura cenográfica
A exposição contempla uma estrutura cenográfica (vide detalhamento abaixo) para
projeção de filme no teto.

Necessário fornecimento de projetor.
O Museu do Futebol possui os demais equipamentos necessários (computadores,
placas de vídeo e cabos).
O serviço contempla: preparação de arquivo, fornecimento de projetor pelo período
total da exposição, montagem e desmontagem.

Detalhamento da estrutura:

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 email: 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 levado em consideração o portfólio da empresa que deverá
ser enviado junto com a proposta de serviço.

