PLANO ANUAL - MUSEU DO FUTEBOL - PRONAC 177.453
TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE MONTAGEM
DA EXPOSIÇÃO ITINERANTE “MUSEU DO FUTEBOL NA ÁREA” EM PORTO
ALEGRE - RS.

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 31 de Outubro a 16 de Dezembro de 2018.
2. LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
Local: Porto Alegre - RS.
Período de pintura e remoções: de 15 de Outubro a 19 de Outubro de 2018.
Período de montagem expográfica: de 20 de Outubro a 30 de Outubro de 2018.
Abertura para imprensa: 30 de Outubro de 2018.
Abertura da exposição: 31 de Outubro de 2018.
Período da exposição: de 31 de Outubro a 16 de Dezembro de 2018.
Período de desmontagem: 17 e 18 de dezembro de 2018.
Pintura e entrega do espaço: 19 e 20 de dezembro de 2018.
3. DETALHAMENTO DO SERVIÇO
● Disponibilizar equipe técnica para realizar o serviço de montagem e desmontagem
da expografia, conforme projeto a ser disponibilizado;
● Disponibilizar equipe especializada para colocação de objetos de arte nas vitrines e
fixação de quadros em estrutura metálica;
● Eventuais retoques de pinturas das estruturas expositivas;
● Disponibilização de ferramentas e materiais necessários para execução do serviço;
● Realizar pintura de parede: Área de 540 m² / prever material.
● Remoção de tapadeiras de madeira das janelas do espaço expositivo; limpeza e
remoção e descarte dos resíduos.
● Realizar pintura pós-desmontagem para entrega do espaço expositivo.

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
● A exposição itinerante “Museu do Futebol Na Área” acontecerá no Museu da
Comunicação Hipólito José da Costa - R. dos Andradas, 959 - Centro, Porto Alegre
- RS, 90020-005.
● Para realizar a cotação, recomenda-se a realização de Visita técnica ao local
expositivo.
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● 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
telefonia/internet que se fizerem necessários para a realização do serviço;

com

● Para ter mais informações e receber o projeto técnico da exposição às empresas
interessadas e agendar visita técnica, as empresas deverão entrar em contato a
produtora local Thaís Gombieski: 51 99690-2040 thaisgombieski@gmail.com.

5. 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.

O IDBrasil se reserva o direito de cancelar ou suspender este processo de
contratação.
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