
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de construção 

de paredes em “drywall” com forração em lã de rocha e teto em forro acústico, 

com fornecimento de materiais e mão de obra , para adaptação de sala da 

Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha para as atividade de ateliês de 

percussão.   

2. JUSTIFICATIVA

As atividades dos ateliês de percussão estão sendo realizadas em salas comuns 

e pela própria natureza de sua constituição produzem um som muito alto que 

interfere com todas as demais atividades dos ambientes vizinhos. A presente 

contratação é justificada pela necessidade de transferir o ateliê para uma sala 

adaptada para sua finalidade, com revestimento acústico apropriado e 

localizada distante das demais dependências. O espaço destinado a bicicletario, 

localizado ao lado do estacionamento do andar térreo, é um local de pouco uso . 

Como está situado distante dos ateliês e da administração, o espaço será 

melhor utilizado para atender o atelier  de percussão e armazenagem de 

instrumentos. 

3. DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação será feita sob regime de empreitada por Preço Global, 

considerando fornecimento de materiais e mão de obra especializada. 

3.2. A CONTRATANTE não aceitará a posterior que a CONTRATADA venha 

considerar como serviços extraordinários aqueles resultantes do prescrito neste 

Termo de Referência. 

4. OBRIGAÇÕES DO FORNECEOR E DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Os proponentes deverão realizar visita prévia ao local onde serão 

realizados os serviços de retirada de mureta existente , construção de paredes 

em alvenaria, para base das paredes superiores em “drywall”, com forração em 

lã de rocha, teto em forro acústico com luminárias,  vitraux,  portas com 

fechadura, piso levantado em vinte centimetros com acabamento em granilite, 

aparelho de ar condicionado, paredes com acabamento em massa fina pintadas 

na cor branca, pontos de energia, ponto de internet, ponto para telefone e 

rampa para acessibilidade, verificando as condições do ambiente de trabalho, 

ponto de energia, horários de acesso, armazenagem de equipamentos e 

materiais, segurança e qualquer outro aspecto que possa merecer especial 

atenção para o melhor desenvolvimento dos serviços em comum acordo com a 

CONTRATANTE. 

4.2. Os serviços deverão ser feitos em espaço do bicicletario localizado no 

andar térreo, conforme esquema anexo, aproveitando as paredes existentes, 

construindo mais quatro paredes em alvenaria com bloco baianinho de 10 cm, 

com altura de 1,10m totalizando 27m2, as paredes de drywall deverão ter 

100mm de espessura com forração acústica em lã de rocha totalizando 109m2. 



Teto acústico revestido internamente com lã de rocha, totalizando 91m2 

deixando o ambiente com altura de 3,20 m, com oito luminárias de 60x60cm , 

quatro lâmpadas.  Eletrodutos com fiação para iluminação e pontos de tomada 

elétrica nas paredes, sendo oito para 110 v e quatro para  220 V. Eletrodutos 

com fiação para um ponto telefônico e um ponto de internet, instalação de  um 

ar condicionado  de 18.000 Btus. Levantar altura do piso com entulho em 20 cm 

e aplicar 90m2 de granilitte, uma rampa de 1,00mx3,5m para acessibilidade. As 

paredes deverão ser entregues, com massa fina e pintadas na cor branca. 

Instalação de uma porta folha dupla de 1.70 m de largura e uma porta simples 

de 0,90 m de largura. Na parede de entrada ao lado da porta deverá ser 

instalado um vidro laminado 2,00mx1,10mx10cm de espessura e três  vitraux 

de vidro tipo bandeira com dimensões de 0,60cm x 0,60cm x 10mm sendo a 

peça central fixa. Fazer remoção do hidrante, da parede lateral existente, para a 

parede de entrada da sala, ao lado da janela de vidro.   

As medidas deste Termo de Referencia são apenas indicativas Todas as medidas 

para execução deverão ser tomadas no local pela contratada. 

4.3. A prévia visita ao prédio da Fábrica de Cultura que deverá ser agendada no 

período especificado no convite com o Gerente da Fábrica acompanhado do 

gerenciador do processo, conforme abaixo: 

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha.  

Rua Franklin do Amaral 1575 CEP-02479-001 - Vila Nova Cachoeirinha SP. 

Agendamento de visita com: 

Gerente: Sr. Rubens Morais  

Telefones: (11) 2233-9270 R.210 / (11) 99660-3206 

Email: rubensmorais@fabricasdecultura.org.br 

5. GARANTIA

As instalações deverão ter garantia de um ano.

6. PAGAMENTO

O pagamento será feito no valor de 30% da proposta por ocasião da entrega

de materiais e 70 % do valor da proposta em até dez dias da entrega dos

serviços, mediante Nota Fiscal e atestado de recebimento emitido pelos

responsáveis da Fabrica.

7. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

       A CONTRATADA, para fins de formalização do contrato, deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

 Contrato Social e alterações – cópia simples;

 RG e CPF do(s) representante(s) legal;

 Indicar conta bancária ou informar se o crédito será por boleto bancário;

 Cópia Cartão CNPJ;

 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e

à Dívida Ativa da União;

 Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e

às de Terceiros (Certidão INSS);

 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

 Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa da União;




