
Perguntas e respostas – edital SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2020 
 
 
a) Equipe mínima de profissionais: 
A comprovação da tempo mínimo de 10 anos de experiência dos profissionais pode ser 
feita por currículo, portfolio e publicações ou é impreterível  que seja via atestado 
emitido pelo CAU, no caso dos arquitetos? Se for aceito exclusivamente o atestado do 
CAU, a exigência para os arquitetos será mais restritiva que a para a empresa 
proponente (900m² de área construída com complexidade semelhante à deste objeto 
e, no mínimo, 10 (dez) anos de experiência em projetos de exposições em espaços 
museológicos). Favor esclarecer. 

Resp: No caso do arquiteto responsável pelo projeto expográfico, no edital consta a 
necessidade de apresentar "experiência comprovada na realização de projetos 
expográficos em edificações com, no mínimo, 900m² de área construída com 
complexidade semelhante à deste objeto e, no mínimo, 10 (dez) anos de experiência 
em projetos de exposições em espaços museológicos, com atestado registrado no 
CAU, incluindo no currículo exposições de longa duração e projetos que tenham 
previsto design e recursos acessíveis em sua concepção"; ou seja: mínimo de 10 anos 
de experiência em projetos de exposições em espaços museológicos. Dentre as 
experiências em projetos de exposições em espaços museológicos, ao menos uma 
deve ser em edificação com, no mínimo 900m². Dentre as experiências em projetos de 
exposições em espaços museológicos, ao menos uma deve ser de exposição de longa 
duração. As experiências devem ser registro no CAU. 
Pode ser apresentado protocolo de registro, conforme previsto na pag. 40 do Edital. 
 
b) Como deve ser comprovada a experiência mínima de 10 anos dos designers gráficos, 
por currículo, portfolio e publicações? 
Resp.: no caso dos designers e demais profissionais, a comprovada experiência pode se 
dar a partir de currículo, portfólio ou publicações. 
 
c) Comprovação de registro CLT ou pré-contrato: 
Devem ser feitos pré-contratos da Proponente com cada uma das empresas de 
projetos complementares? Há um modelo disponível? 
 
Resp.:  Sim, deve ser apresentado pré-contrato e não há modelo. 
 
1) Segundo o documento, o projeto de comunicação visual envolve a representação 
gráfica e visual de todas as áreas expositivas, bem como elementos de sinalização de 
fluxos da exposição. o que entendem, exatamente, por representação gráfica e visual 
das áreas expositivas? 
 
Resp: Ver resposta à pergunta 3 
 
2) Imaginamos que o projeto de comunicação compreenda a diagramação de textos de 
parede, legendas e comentários curatoriais que, por sua vez, serão amparados por 
gráficos, infográficos e mapas. para conseguir calcular nossos valores, é importante ter 



a dimensão quantitativa desse trabalho. quantos textos, legendas, gráficos, 
infográficos e mapas teremos, aproximadamente, na exposição? 
 
Resp: No momento, não possuímos a listagem final de textos e imagens/gráficos que 
comporão a diagramação final das peças. Nesta fase, o objeto da contratação é o 
descrito na resposta à pergunta 3. 
  
3) Quanto as etapas de projeto, não está claro para nós qual deve ser a entrega a ser 
realizada no projeto executivo. teremos, já a essa altura, todo o conteúdo para 
diagramar e arte-finalizar textos, legendas e outras interfaces gráficas? ou o executivo 
não deve contemplar as artes finais de todas as mensagens — e o que deve ser 
entregue, então, são templates e  guideline com as tipologias definidas em projeto? se 
assim, a arte finalização aconteceria por meio de uma segunda contratação?  
 
Resp: Nesta fase do projeto, devem ser entregues os  templates/projetos padrão e 
guidelines com as tipologias de peças gráficas que comporão a comunicação visual das 
exposições, bem como a indicação, em plantas e elevações, da localização das peças. 
As artes finais de cada peça, com os textos e imagens definitivos, serão escopo de uma 
contratação posterior. 
 
1) Os recursos audio visuais previstos serao somente aqueles descritos no edital entre 
paginas 10 e 22? 
 
Resp.:  No momento, não temos como informar/listar em detalhe quais serão os 
recursos audiovisuais - a definição dos recursos, formatos e equipamentos é parte do 
escopo desta contratação. 
 
1-   projeto de arquitetura contempla projeto de iluminação de todas as areas que 
fazem parte deste edital, e o projeto luminotecnico da expografia sera em 
concordancia a este projeto da arquitetura ? 

Resp.: Sim. O projeto de iluminação contempla todas as áreas e o projeto 
luminotécnico da expografia será uma complementação que poderá ser 
compatibilizada na execução do projeto da arquitetura. 

2-      O mesmo sobre o projeto de automação. 

Resp.: Sim. O projeto de automação está contemplado no projeto de arquitetura para 
todas as áreas e o projeto automação desta contratação, conforme o detalhamento 
dos multimídia da expografia, será uma complementação que poderá ser 
compatibilizada no projeto da arquitetura.  

3-      O museu com certeza terá uma brigada de incêndio, a aprovação nos bombeiros 
sera com a vistoria desta brigada ou junto ao Corpo de Bombeiro? 

Resp.: A aprovação deverá ser junto ao Corpo de Bombeiros 

 



No item 8. Projeto de Comunicação Visual das Exposições, dentro de projeto 
executivo, não está sendo solicitada a entrega das artes finais, diagramadas com 
conteúdo real, que permitiriam produzir efetivamente o material de comunicação 
visual das exposições. O escopo deste edital trata-se então apenas de pensar nas 
estruturas de suporte da comunicação visual, e produzir exemplos de diagramação 
para cada uma das peças – painéis, legendas – com conteúdo falso? 
 
Gostaríamos então de esclarecer se a ideia é realizar outra contratação futura de 
serviços de comunicação visual para produção das artes finais. Seria este o caso? 
 
Resp.: Nesta fase do projeto, devem ser entregues os  templates/projetos padrão e 
guidelines com as tipologias de peças gráficas que comporão a comunicação visual das 
exposições, bem como a indicação, em plantas e elevações, da localização das peças. 
As artes finais de cada peça, com os textos e imagens definitivos, serão escopo de uma 
contratação posterior.      
 
Além disso, no escopo estão detalhados os serviços de comunicação visual previstos 
para o espaço expositivo apenas. No entanto, na página 40, na tabela da PROPOSTA 
FINANCEIRA, a descrição é "Projeto de comunicação visual da exposição e projetos 
gráficos (catálogo, folder e convite)”, ou seja, menciona outras peças gráficas: 
catálogo, folder e convite.  
 
Então da mesma maneira, gostaríamos de esclarecer se a ideia aqui seria como um 
projeto modelo para essas peças, ainda com texto falso? Ou teríamos algum conteúdo 
para diagramação e finalização dessas peças? 
 
Resp.: Sim seria um projeto com manchas de textos. 
 
As empresas de projetos complementares podem participar de mais de um equipe 
proponente nesta seleção? 
Resp.: Sim 
 
Gostaríamos de colocar mais uma questão: 
Poderíamos apresentar atestado de apenas 1 instituição financeira? 
Resp.: Em consulta feita a área jurídica da FUSP, é possível sim. 
Será publicada uma errata do edital, reduzindo para um atestado. 


