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ANEXO Descritivo de mobiliário para exposição “Um Corpo Estranho” 

Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura 

 

1 Autoportante  

de entrada 

Elaboração e 

montagem  de 

mobiliário em  

MDF (mínimo 

de 9mm) 

estruturado,  

emassado , 

lixado e 

pintado  com 

cores a serem 

definidas; 

O elemento 

terá  a altura 

de 2,53m por 

55 cm  sendo 

composto no 

seu miolo  por 

4 lâminas em 

MDF (mínimo 

de 9mm);  

Base de 

0,25m, lateral 

de 0,05m e 

parte superior 

de 0,10m. 

 

 

 
 

 
 

2 Núcleo 1 

Localização: 

andar térreo, 

sala a esquerda 

da entrada 

principal. 

Elaboração e 

montagem  de 

estrutura 

formada por 

dois módulos 

autoportantes 

no centro da 

sala.   

Construída em  
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MDF ( mínimo 

de 9mm), 

estruturado , 

emassado , 

lixado e 

pintado em 

cores a serem 

definidas. 

Os módulos 

ocupam uma 

área máxima 

de 2,70m x 

5,43m, altura 

máxima de 

2,4. 

Possuindo dois 

nichos na 

estrutura como 

nas imagens 

fornecidas: 

Nicho 1: 

abertura 

frontal: 0,50 x 

0,70m, interior 

:  0,60 x  

0,80m , 

profundidade: 

0,30m  

Nicho 2: 

abertura 

frontal de 0,30 

x 0,50m, 

interior: com 

plano 

inclinado na 

base e moldura 

em forma 

irregular em 

MDF ( mínimo 

de 9mm); 

 

 

 
 

 
 

3 Núcleo 2 

Sala localizada 

do lado 

esquerdo da  

do hall da 
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entrada lateral 

no andar 

térreo; 

Emassamento, 

lixamento e 

pintura em cor 

a ser definida 

de paredes 

cenográficas já 

existentes; 

Elaboração e 

montagem  de 

mobiliário em  

MDF 

estruturado,  

emassado , 

lixado e 

pintado  com 

cores a serem 

definidas.  O 

elemento terá  

a altura de 

2,14m, tendo 

uma base de 

0,10m de 

altura e testeira 

de 0,20m , 

elementos 

internos  

composto por 

lâminas de 

mdf (mínimo 

de 9mm)e 

largura 

máxima de por 

55 cm  sendo 

composto no 

seu miolo  por 

6 lâminas em 

MDF , 

formando 

nichos com 

mdf fazendo 

fundo ;  um 

nicho de 0,20 

x 0,20 cm 

localizado 
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internamente  

onde será 

montado um 

cubo de vidro 

nas mesmas 

dimensões  ; 

Construção de 

uma silhueta 

em forma 

humana , em 

mdf, emassado 

, lixado e 

pintado na cor 

preta, que será 

aplicada no 

mobiliário 

 

 

4 Núcleo  3 

Sala 1 

Sala de estar,  

localizada do 

lado esquerdo 

do hall 

principal no 

andar térreo; 

Retirada de 

uma das 

paredes 

cenográficas 

existentes 

(centro da 

sala) e 

estruturação 

das demais 

(duas )paredes 

existentes no 

local de 

exposição com 

a construção 

de pilares 

autoportantes 

com lastro; 

Emassamento , 

lixamento e 

pintura das 

paredes 

autoportantes 
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(duas) ; 

Elaboração e 

montagem  de 

praticável em 

MDF (mínimo 

de 9mm)  , 

estruturado, 

emassado e 

pintado, com 

dimensão 

maior  largura 

de 2,20m e 

menor de 

0,10m , altura 

de 0,20cm , 

tendo 0,10m 

em balanço; 

Elaboração e 

montagem  de  

11 cubos em 

MDF  nas 

seguintes 

dimensões: 

8 cubos de 

0,40 m x 

0,40m x 0,60m 

(h); 

1 cubo de  

0,80m x 0,80m 

x 1,30m(h); 

2 cubos de 

0,65 x 0,65m x 

1,00m (h). 

 

 

 

Núcleo3 

Sala 2 

Copa, 

localizada ao 

final do 

corredor em 

direção da 

cozinha, andar 

térreo; 

Emassamento , 

lixamento e 

pintura de 
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autoportante já 

existente ( 

dimensões: 

2,96m x 

1,80m); 

Elaboração e 

montagem  de 

paredes 

cenográficas 

(painéis 

autoportantes) 

,em três partes 

: 

Altura de 

2,75m:  

a) Uma 

parede 

cenogr

áfica 

de  de 

1,84m 

de 

largura 

com 

nicho 

de 

abertur

a 

frontal 

de  

0,35m 

x 

0,30m 

e 

profun

didade 

de 

0,30m; 

OBS 

cobertu

ra do 

nicho 

em 

peça de 

vidro 

6mm 

de 0,45 
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x 

0,40m, 

preso  

por 

parafus

o 

francês

; 

b) Uma 

parede 

cenogr

áfica 

de 

2,36m; 

c) Uma 

parede 

cenogr

áfica 

de 

0,66m; 

 

 

5 Observações Gerais : 

Todo o mobiliário deverá ser construído em MDF, com espessura mínima de 9mm e 

estruturado ; 

As tintas para a pintura do mobiliário serão fornecidas pela contratante  e a mão de 

obra e demais serviços para acabamento e pintura devem ser realizados pela empresa 

contratada; 

O trabalho será realizado sob supervisão direta dos técnicos da Casa das Rosas e pelo  

responsável pela elaboração do projeto; 

Qualquer detalhamento que seja necessário para a realização do projeto será fornecido 

pela Casa das Rosas para a empresa contratada. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DA PARTE DO MOBILIARIO DA EXPOSIÇÃO “UM CORPO ESTRANHO” – CEM ANOS DA PUBLICAÇÃO “A 
METARFOMOSE” DE KAFKA NA CASA DAS ROSAS.  

.  

 
1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada em confecção e montagem da parte 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 “Um Corpo Estranho” – 100 

anos da publicação do livro “A metamorfose” de Kafka. 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 “Um corpo estranho” 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, dos dias 26 de outubro até dia 5 de novembro de 2015. 

 

4.2. A empresa contratada deve proporcionar a exposição, materiais e mão de obra com qualidade, 

suficientes para suprir as necessidades de conforto e segurança; 

 

4.3. A empresa se responsabiliza pela realização dos serviços de acabamento e pintura de todo o 

mobiliário montado, o contratante fornecerá as tintas. 

 

4.4. A empresa deve necessariamente informar à contratante o número de telefone celular dos técnicos 

de montagem que acompanharão a exposição; 

 

4.5. 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; 

 

4.6. Por se tratar de uma montagem em imóvel tombado e protegido por lei Estadual a empresa 

contratada deverá comprovar experiência nesta atividade em museu/imóvel público também tombado. 

 

4.8. Qualquer imprevisto deve ser imediatamente informado à Casa das Rosas. 

 

 
5. PAGAMENTO  
 
5.1. O pagamento será efetuado a contratada após a entrega do serviço em 10 dias úteis.  
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6. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

6.1. O contrato terá vigência do período do dia 23 de outubro a 6 de novembro de 2015. 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 formalização do contrato, deverá apresentar à área de Suprimentos os 
seguintes documentos: 
 

 Contrato Social registrado; 
 

 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo à sede ou ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto de 
cotação; 

 

 Certidão de regularidade de debito com as fazendas estaduais e Municipais, da sede ou 
domicilio da proponente ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

 

 Certidão de regularidade de débitos junto ao sistema de seguridade social (INSS), AO Fundo de 
Garantia por tempo de Serviço (FGTS); 

 

 Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal(ais) da pessoa jurídica; 
 

 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Poiesis aceitará 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas; 

 
 
 
____________________________ 
Carmem Beatriz de Paula Henrique 
Coordenadora Administrativa 
Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura 


