TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DO MOBILIARIO DA EXPOSIÇÃO “IDÉIAS CONCRETAS – A POESIA 60 ANOS A DIANTE” NA CASA DAS ROSAS
– Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura.
.

1. OBJETO
Contratação de empresa especializada em confecção e montagem do mobiliário para exposição na Casa
das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura.
2. JUSTIFICATIVA
Justifica-se a presente contratação pela necessidade de realizar a exposição “IDÉIAS CONCRETAS – A
POESIA 60 ANOS A DIANTE”. Necessita de confecção e montagem da parte do mobiliário da exposição,
conforme estabelecido entre o Instituto Poiesis de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura e a Secretaria
da Cultura do Estado de São Paulo.
3. LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
3.1 A exposição “IDÉIAS CONCRETAS – A POESIA 60 ANOS A DIANTE” acontecerá na Casa das Rosas Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, na Avenida Paulista, 37, Bela Vista, São Paulo, SP.
4. ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4.1 A empresa deverá fornecer e montar o mobiliário para a exposição, conforme especificações em
anexo.
4.2. A montagem da exposição deverá ocorrer nas dependências da Casa das Rosas entre os dias dos
dias 16 de novembro até dia 23 de novembro de 2016. A empresa contratada deve elaborar um
cronograma de montagem em concordância com a administração do museu e adequando dias e
horários com a programação da instituição.
4.3. A empresa contratada deve proporcionar a exposição, materiais e mão de obra com qualidade,
suficientes para suprir as necessidades de conforto e segurança;
4.4. Todo o mobiliário deverá ser construído em MDF, com espessura mínima de 9mm e estruturado se
necessário, salvo exceções;
4.5. A empresa se responsabiliza pela realização dos serviços de acabamento e pintura de todo o
mobiliário montado, nos tipos e cores s serem definidas pelo contratante;
4.6. A empresa deve necessariamente informar à contratante o número de telefone celular dos técnicos
de montagem que acompanharão a exposição;
4.7. Embarque e desembarque dos equipamentos, materiais e técnicos devem acontecer em local seguro
e combinado com antecedência na Casa das Rosas, mediante fornecimento da placa e modelo do veículo,
e nome e dados do motorista;
4.8. Por se tratar de uma montagem em imóvel tombado e protegido por lei Municipal e Estadual a
empresa contratada deverá comprovar experiência nesta atividade em museu/imóvel público também
tombado sob o risco de ser desqualificada para o serviço contratado.
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4.9. Qualquer imprevisto deve ser imediatamente informado à Casa das Rosas.
4.10. Qualquer detalhamento que seja necessário para a realização do projeto será fornecido pela Casa
das Rosas para a empresa contratada;
4.11. O trabalho será realizado sob supervisão direta dos técnicos da Casa das Rosas e pelo responsável
pela elaboração do projeto;

5. PAGAMENTO
5.1. O pagamento efetuado a contratada será realizado após 7 dias, da data subsequente a inauguração
da exposição.

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
6.1. O contrato terá vigência do período do dia 18 de outubro a 1º de dezembro de 2016. Esse prazo
poderá ser prorrogado por igual ou fracionário período, a critério das partes, mediante celebração de
termo de aditamento.
7. A CONTRATADA, para fins de habilitação e posterior emissão do contrato, deverá apresentar à área de
Suprimentos os seguintes documentos:






Inscrição no CNPJ;
Inscrição estadual e/ou municipal;
Registro comercial, no caso de empresa individual;
Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal(ais) da pessoa jurídica;
Dados Bancários.

____________________________
Carmem Beatriz de Paula Henrique
Coordenadora Administrativa
Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura
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ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS DO MOBILIÁRIO DA EXPOSIÇÃO “IDÉIAS CONCRETAS – A POESIA
60 A DIANTE”
Descritivo mobiliário para exposição IDEIAS CONCRETAS - A POESIA 60 ANOS ADIANTE, que
será montada na Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campo de Poesia e Literatura com
previsão de abertura no dia 1º de dezembro de 2016.



AUTOPORTANTE 1
Localização: hall principal, piso térreo.
Construção e instalação de autoportante em MDF, topo coberto, mínimo de 9mm de
espessura .
Detalhe frente: aplicação de ressalto em MDF- 18mm na frente.
Acabamento: emassado, lixado e pintado.
Pintura em tinta Suvinil, Tipo Látex – semi brilho, cor a definir.
O mobiliário deve possuir internamente, na base, estrutura para colocação de rodas
que facilitem o deslocamento no espaço expositivo. Instalação de rodas.
Dimensões: 2,20 x 2,50 x 0,418m (hxlxp).
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VITRINE 1
Localização: hall principal, piso térreo.
Construção e instalação de vitrine em MDF , 18mm de espessura, estruturado se
necessário.
Cobertura em vidro: vidro cristal, transparente, 8mm de espessura , lapidado nos
cortes.
Acabamento: emassado , lixado e pintado.
Pintura em tinta Suvinil, Tipo Látex – semi brilho, cor a definir.
O mobiliário deve possuir internamente, na base, estrutura para colocação de rodas
que facilitem o deslocamento no espaço expositivo. Instalação de rodas.

POIESIS
Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP
Tel/Fax: 11 3361 4976 │ www.poiesis.org.br

Dimensões:
Base: 1,10 x 2,50 x 0,40m (hxlxp).
Cobertura em vidro:
2 lâminas de vidro, cristal 8mm:
Lateral : 0,385 x 2,50m
Tampo: 0,35 x 2,47m
Obs. : as dimensões para a especificação das lâminas de vidro devem ser checadas
pela contratada levando-se em conta as medidas reais do mobiliário que está sendo
construído.



AUTOPORTANTE 2
Localização: hall principal, lado direito, piso térreo.
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Construção e instalação de autoportante em MDF, topo coberto, mínimo de 9mm de
espessura .
Autoportante com nicho e cobertura em vidro.
Acabamento: emassado, lixado e pintado. Nicho: 0,80 x 1,40 x 0,30m (hx l x p). Com
fechamento em vidro (0,80 x 1,40x 0,006 mm).
Internamente o nicho deve possuir elemento inclinado em MDF, estruturado,
emassado, lixado e pintado para suporte de acervo bibliográfico.
Obs.: as dimensões para a especificação do vidro de fechamento do nicho deve ser
checadas pela contratada levando-se em conta as medidas reais do mobiliário que está
sendo construído.
Pintura em tinta Suvinil, Tipo Látex – semi brilho, cor a definir.
Obs. : O mobiliário deve possuir internamente, na base, estrutura para colocação de
rodas que facilitem o deslocamento no espaço expositivo. Instalação de rodas.
Dimensões máximas: 2,20 x 1,20 x 0,50m (hxlxp).
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AUTOPORTANTE 3
Localização: hall lateral, piso térreo.
Construção e instalação de autoportante em MDF, topo coberto, mínimo de 9mm de
espessura .
Acabamento: emassado, lixado e pintado.
Pintura em tinta Suvinil, Tipo Látex – semi brilho, cor a definir.
O mobiliário deve possuir internamente, na base, estrutura para colocação de rodas
que facilitem o deslocamento no espaço expositivo. Instalação de rodas.
Dimensões máximas: 2,20 x 3,20 x 1,20m (hxlxp).
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AUTOPORTANTE 4
Localização: sala de exposição, lado direito, piso térreo.
Acabamento e pintura de autoportante em MDF já existente
Acabamento: a superfície do suporte deve ser revestida em folhas de MDF de 6mm.
para melhor acabamento, emassado, lixado e pintado.
Pintura em tinta Suvinil, Tipo Látex – semi brilho, cor a definir.
Dimensões: 2,75 x 3,62 + 1,32 + 0,30m (hxlxp).

POIESIS
Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP
Tel/Fax: 11 3361 4976 │ www.poiesis.org.br



AUTOPORTANTE 5
Localização: sala de exposição, lado esquerdo, piso térreo.

POIESIS
Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP
Tel/Fax: 11 3361 4976 │ www.poiesis.org.br

Acabamento e pintura de autoportante em MDF já existente
Acabamento: emassado, lixado e pintado.
Pintura em tinta Suvinil, Tipo Látex – semi brilho, cor a definir.
Dimensões: 2,75 x 0,30 + 1,32 + 3,83m (hxlxp).



VITRINE 2
Localização: sala de exposição, lado esquerdo, piso térreo.
Construção* e instalação de vitrine em MDF, 18mm de espessura , estruturado se
necessário, emassado, lixado e pintado.
*Obs. : trata-se da reforma de mobiliário já existente para que seja inserido o
complemento que aumente a vitrine.
Cobertura em vidro: vidro cristal, transparente, 8mm de espessura , lapidado nos
cortes.
Acabamento: emassado , lixado e pintado.
Pintura em tinta Suvinil, Tipo Látex – semi brilho, cor a definir.
Dimensões máximas do complemento a ser construído:
Base: 1,10 x 0,62 x 0,70m (hxlxp).
Cobertura em vidro:
2 lâminas de vidro, cristal 8mm:
tampo : 0,68 x 1,315m (hxl)
Lateral : 0,35m x 0,635 (hxl)
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Obs.: as dimensões para a especificação das lâminas de vidro devem ser checadas
pela contratada levando-se em conta as medidas reais do mobiliário que está sendo
construído.



AUTOPORTANTE 6
Localização: copa, piso térreo.
Acabamento e pintura de autoportante em MDF já existente
Acabamento: emassado, lixado e pintado.
Pintura em tinta Suvinil, Tipo Látex – semi brilho, cor a definir.
Dimensões: 3,00 x 1,85m (hxl).
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VITRINE 3 e autoportante
Localização: copa, lado direito, piso térreo.
Acabamento e pintura de autoportante em MDF já existente
Acabamento: emassado, lixado e pintado.
Pintura em tinta Suvinil, Tipo Látex – semi brilho, cor a definir.
Dimensõe máximas vitrine:1,96 x 2,37 x0,20m (hxlxp).
Vidro transparente cristal para fechamento de vitrine: 1,00 x 2,35m (espessura de
6mm).
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AUTOPORTANTE 7
Localização: hall piso superior.
Acabamento e pintura de autoportante em MDF já existente.
Acabamento: emassado, lixado e pintado.
Pintura em tinta Suvinil, Tipo Látex – semi brilho, cor a definir.
Dimensões: 2,75 x 2,00m (hxl).



AUTOPORTANTE 8
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Localização: hall piso superior.
Acabamento e pintura de autoportante em MDF já existente.
Acabamento: emassado, lixado e pintado.
Pintura em tinta Suvinil, Tipo Látex – semi brilho, cor a definir.
Dimensões: 2,75 x 2,00m (hxl).



AUTOPORTANTE 9
Localização: sala de exposição, lado esquerdo, piso superior.
Acabamento e pintura de autoportante em MDF já existente
Acabamento: emassado, lixado e pintado.
Pintura em tinta Suvinil, Tipo Látex – semi brilho, cor a definir.
Dimensões: 2,75 x 2,67m (hxl).



AUTOPORTANTE 10 e vitrine
Localização: sala de exposição, lado direito, piso superior.
Acabamento e pintura de autoportante e vitrine em MDF já existente.
Acabamento: emassado, lixado e pintado.
Obs. Fundo da vitrine já existente deverá ser revestido em MDF de 3mm e forrado
com tecido (tecido e cor a definir) medindo 0,47 x 4,47m
Pintura em tinta Suvinil, Tipo Látex – semi brilho, cor a definir.
Dimensões : 2,75 x 1,15 + 4,48m (hxl).
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Suportes (base cubo 5 faces)
Construção e fornecimento de 5 bases em MDF , 9mm, para colocação de acervo com
dimensões aproximadas de : 10cm x 20cm x25 cm (hxlx p).
Acabamento: emassado, lixado e pintado.



10 Molduras
Emolduramento de 10 obras
Dimensões obras : Cinco (5) 0bras de : 50 x 31 cm
Quatro (4) obras de 28 x 21,5cm
Uma (1) obra de 50 x 70cm
Moldura tipo caixa em padrão madeira e fechamento na frente em vidro e no verso
em foam board.
Qualquer outro material utilizado deve ser de padrão museológico o fabricante das
molduras deve ser aprovado pelos técnicos da Casa das Rosas.
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Observações Gerais :
Todo o mobiliário deverá ser construído em MDF, com espessura mínima de 9mm e
estruturado se necessário ;
As tintas para a pintura do mobiliário e a mão de obra e serviços para acabamento e pintura
devem ser realizados pela empresa contratada;
Qualquer detalhamento que seja necessário para a realização do projeto será fornecido pela
Casa das Rosas para a empresa contratada;
A empresa contratada deve elaborar um cronograma de montagem em concordância com a
administração do museu e adequando dias e horários com a programação da instituição.
O trabalho será realizado sob supervisão direta dos técnicos da Casa das Rosas e pelo
responsável pela elaboração do projeto;

POIESIS
Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP
Tel/Fax: 11 3361 4976 │ www.poiesis.org.br

