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Confecção e instalação de estruturas expográficas 

 

“Mundo em Rede: as telecomunicações e o café” 

 

Memorial descritivo 

 

Será de responsabilidade do Museu do Café o fornecimento das placas de MDF, vidros, produto antichamas, 

material/instalação elétrica e tintas. 

 

Todas as estruturas contratadas devem ser entregues e montadas com acabamento final, sendo de encargo 

da contratada materiais para fixação e estruturação (pregos, parafusos, cola e afins), assim como também 

será de responsabilidade da contratada os materiais de acabamento (massas, vernizes e afins) e aplicação 

de produto antichamas. 

 

Construção de expositor 1 

 

Expositor tipo balcão confeccionado em estrutura sarrafeada confeccionado em mdf com acabamento em 

tinta esmalte sintético acetinado na cor branca com iluminação na parte inferior da estrutura e na parte 

posterior. Desenho anexo na folha 3. 

 

Construção de expositor 2 

 

Expositor tipo balcão em estrutura sarrafeada confeccionado em mdf com acabamento em tinta esmalte 

sintético acetinado na cor branca e iluminação na parte inferior da estrutura e na parte posterior. Fundo em 

estrutura sarrafeada para afixação de painel espelhado com base afixada no expositor e parte superior do 

painel espelhado atirantado no teto com barra cosqueada e bucha tipo parabolts. Desenho anexo na folha 

4. 

 

Estrutura suspensa para a iluminação  

 

Construção e instalação de estrutura sarrafeada confeccionada em mdf com acabamento em tinta esmalte 

sintético acetinado na cor branca, atirantado no teto com barra cosqueada e bucha tipo parabolts e 

instalação de spots para iluminação de peças expostas. Desenho anexo na folha 5. 

 

Parede sarrafeada  

 

Painel de mdf 10mm com estrutura sarrafeada afixado em parede de alvenaria dimensões de 2.85 x 2,90 

com acabamento em tinta látex na cor branco neve. 

 

Expositores para acervo   

Cinco expositores de mdf 20mm para acomodação de peças do acervo nas dimensões de 0,60 x 60 x 0,70 

(comprimento x largura x altura) as medidas podem ser adaptadas devido as necessidades das peças) com 

acabamento em tinta tipo esmalte sintético fosco na cor branco neve. 
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Caberá aos responsáveis pelo serviço confecção e instalação de estruturas expográficas da exposição 

temporária “Mundo em Rede: as telecomunicações e o café”, o que segue: 

 

Confecção  

 

- Fornecimento de material e mão de obra; 

- Fornecimento de equipamento para a execução do serviço proposto; 

- Construção de todos os elementos que compõem o espaço cenográfico seguindo as diretrizes e 

detalhamentos dos anexos técnicos; 

 

Transporte 

 

- Deslocamento do material e dos módulos da sede do fornecedor até o Museu do Café; 

- Subida dos materiais e módulos para área onde serão montados, no primeiro andar do edifício do Museu 

do Café. 

 

Montagem 

 

- Instalação nas dependências do Museu de espaço expográfico constando todos os elementos construtivos 

solicitados nos anexos técnicos; 

- Seguir as designações técnicas em relação às instalações do edifício, dadas pelo Núcleo de Conservação, 

Setores de Comunicação Museológica e Infraestrutura do Museu do Café; 

- Respeitar as normas de tombamento relativas a patrimônios nacionais, caso do edifício do museu; 

- Seguir as normas do Contratante relativas a horários e fluxos para montagem; 

 

Outros 

 

- Manutenção preventiva e corretiva dos itens confeccionados quando solicitado pela equipe de 

Comunicação Museológica do Museu do Café. 

- Recolhimento de ART ou RRT sobre a montagem 

- Entregar todos os certificados exigidos na construção, tais como, aplicação de produto antichamas. 

- Fornecer pessoal necessário, ferramentas, uniformes e equipamentos de proteção individual segundo as 

normas vigentes. 

 

Data limite para recebimento de orçamentos: 13 de novembro de 2020, 18h.  

 

 

 

 


