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TERMO DE REFERÊNCIA 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO PARA SALAS DE AULA DA FÁBRICA 

DE CULTURA DIADEMA. 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para fabricação, transporte, instalação e montagem de      

mobiliário para as salas de aula da Fábrica de Cultura Diadema. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A compra e instalação do mobiliário objeto deste termo de referência visam: 

 

2.1. Melhorar a logística de operação das atividades pedagógicas das Fábricas de Cultura 

pela facilitação e correta armazenagem de materiais utilizados nos ateliês de criação. 

2.2. Contribuir para a organização e prevenir danos físicos aos materiais utilizados em 

sala de aula tais como, materiais de artes visuais, equipamentos de circo, instrumentos 

musicais, partituras e papeis em geral, câmeras fotográficas, filmadoras e outros 

acessórios de informática, microfones, fones de ouvidos e outros acessórios de áudio, 

DVDs, gravadores, aparelhos de som, projetores e outros. 

2.3. Proporcionar maior conforto aos aprendizes e educadores por meio da 

disponibilização de penduradores e sapateiras para alocar seus pertences pessoais na 

entrada e saída das atividades. 

2.4. Tornar o ambiente de aprendizagem mais agradável em todos os sentidos com a 

melhoria estética do ambiente por meio do design e cores dos mobiliários. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL  

 

3.1. Os móveis deverão ser fabricados conforme os modelos e quantidades especificadas no 

“Projeto Executivo – Anexo 1” do presente termo de referência. 

3.2. O CONTRATADO deverá, com antecedência mínima de 3 dias úteis, informar ao 

Departamento de Compras da Poiesis, a data de entrega e de instalação, que será feita sob 

a supervisão do gerente da Fábrica.  
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3.3. Para a fabricação dos móveis o fornecedor deverá consultar o Anexo I com o Anexo, e 

efetuar medidas no local de instalação, a fim de verificar a necessidade de ajustes nas 

metragens de referência dos móveis constantes do projeto executivo. 

3.4. Os móveis deverão ser fabricados utilizando-se de lâminas de MDP recobertos com 

película melanímica nos tampos, laterais e fundos dos móveis.  

3.5. A espessura das lâminas de MDP nas laterais e fundos do mobiliário deverá ser de no 

mínimo 15 mm. 

3.6. A espessura das lâminas de MDP utilizada nos tampos dos móveis deverá ser de no 

mínimo 18mm. 

3.7. A cor da película melanímica das lâminas de MDP utilizadas deverá ser a do padrão 

“Maple Tree”. 

3.8. As portas dos armários deverão ser revestidas em fórmica com a referência de cores do 

“Anexo I – Projeto Executivo”. Detalhes serão acordados com o fornecedor 

previamente à fabricação. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

 

4.1 DA CONTRATANTE 

 

4.1.1 Oferecer condições de trabalho para o FORNECEDOR, disponibilizando as 

salas, espaços e dependências da Fábrica de Cultura para entrega e montagem dos móveis. 

 

4.2. DO FORNECEDOR 

 

4.2.1. Fabricar, transportar, montar e instalar o mobiliário conforme disposto no item 3 

e Anexo do presente Termo de Referência. 

4.2.2. Responsabilizar-se pela entrega, custear o transporte e realizar a montagem dos 

móveis. 

4.2.3 prestar os serviços sob sua integral e exclusiva responsabilidade, observando o 
prazo pactuado e de acordo com as melhores técnicas profissionais, garantindo 
eficiência e qualidade no trabalho efetuado; 
 
4.2.3. . Obedecer a todas as legislações gerais e específicas relacionadas ao objeto do 
presente Contrato, e também às orientações complementares da CONTRATANTE; 
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4.2.4. Destacar profissionais devidamente habilitados, qualificados e capazes para o 
regular desenvolvimento dos serviços; 
 
4.2.5 . Providenciar toda mão-de-obra, equipamentos, ferramentas bem como todos os 
materiais e insumos necessários à boa execução dos serviços, de acordo com as 
especificações, bem como garantir, observando as normas vigentes, a segurança de 
todas as pessoas envolvidas na presente prestação de serviços, isentando a 
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade cível ou criminal referente a acidentes 
de trabalho durante os serviços; 
 
4.2.6. Corrigir/reparar/refazer as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da notificação da Contratante, os serviços nos quais forem constatadas falhas, 
imperfeições ou irregularidades resultantes da execução da aplicação ou do material 
empregado; 
 
4.2.7. Dar destinação adequada aos entulhos e materiais excedentes; 
 
4.2.8. Realizar limpeza final no local após execução do serviço de instalação/montagem 

dos móveis; 

 
4.2.9. Observar e fazer observar o horário de funcionamento, as regras de segurança e 
acesso aos imóveis onde serão prestados os serviços; 

 
4.2.10. Responder exclusivamente por quaisquer obrigações assumidas em razão 
do presente instrumento, seja para com os seus colaboradores, prestadores de serviços 
ou contratados, seja para com os Poderes Públicos ou para com terceiros em geral, 
qualquer que seja a natureza de tais obrigações, especialmente aquelas decorrentes de 
relações empregatícias, de caráter previdenciário, tributário ou acidentário; 
 
4.2.11. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, fornecimento de 
material, mão-de-obra impostos, taxas, contribuições e quaisquer outros encargos de 
ordem fiscal, trabalhista, securitária, enfim todos os tributos e encargos decorrentes do 
fornecimento dos móveis e prestação dos serviços de montagem e instalação, assim 
como outros tributos que venham a ser instituídos, sejam de âmbito Federal, Estadual 
ou Municipal; 
 
4.2.12. Ressarcir os danos e prejuízos comprovadamente ocasionados pelos seus 
funcionários ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, após terem sido apurados os valores; 

 

5. GARANTIA 

 

5.1. A garantia de fabricação e serviços de montagem e instalação dos móveis deverá ser 

de, no mínimo, 10 (dez) anos; 
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6. LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

 

 6.1 A entrega do mobiliário e execução dos serviços de montagem e instalação serão       

executados no endereço da Fábrica de Cultura Diadema conforme especificado abaixo: 

Rua Vereador Gustavo Sonewend Neto, 135- Diadema- SP 

6.2 A entrega dos móveis deverá ser realizada em horário comercial. 

 

6.3. Os serviços de montagem e instalação deverão ser executados no prazo de 7 (sete) dias,     

a contar da data de entrega, em horário a ser combinado com a CONTRATANTE 

 

 

7. CONDIÇÕE DE PARTICIPAÇÃO 

 

 7.1. Poderão participar do presente processo de seleção as pessoas jurídicas que tenham 

objeto social compatível com o fornecimento e prestação de serviços objeto do presente 

Termo de Referência. 

7.2. Consitui condição para a participação do presente processo de seleção a realização de 

vistoria na Fábrica de Cultura. 

7.2.1. A vistoria ocorrerá no horário comercial e deverá ser agendada com antecedência 

mínima de 24hrs, com o responsável conforme relacionados abaixo.  
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8. PROPOSTA COMERCIAL  

A proposta deverá conter os seguintes itens: 

 

8.1. Nome/razão social da empresa, inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda, seu 
endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver; 

 
8.2   Preço unitário de cada móvel.  
 
8.3.  Tabela de preço e quantidade – Mobiliários Fábrica de Cultura Diadema. 
 

 

8.4 Cronograma de entrega dos móveis por Fábrica de Cultura, detalhando quais 
móveis e que quantidade serão entregues e instalados em cada data.  

 

8.4.1 O prazo máximo para entrega e instalação de todos os móveis  

 

8.5 Cronograma de Pagamento com discriminação do número de parcelas e valores 

,observando: que eventual pagamento de parcela prévia à entrega e instalação definitiva 

dos móveis somente poderá ser efetuada  mediante a comprovação de compra da matéria 

prima necessária, limitada à 30% do valor do serviço. 

 

DESCRIÇÃO DOS MÓVEIS QTD DESENHO VALOR UNITÁRIO

Arara 1 1

Armário alto 14 2

Armário baixo 12 3

Carrinho de Atividades 2 4

Mapoteca 2 9

Mesa de ateliê 24 8

Pendurador grande, modelo painel 12 18

Sapateira 10 23

Móvel de sopro 1 14

Cadeira "POLIPROPILENO" 78 FOTO

VALOR TOTAL

Tabela de preço e quantidade – Mobiliários Fábrica de Cultura Diadema.
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8.5.1. O saldo restante deverá ser pago, provisionado em no mínimo 2 (duas) parcelas, 

a serem pagas no prazo de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, a contar da data de instalação 

dos móveis.. 

 
8.6. Amostras dos ganchos dos penduradores, puxadores e dobradiças das portas, base 

e pés dos móveis que propõe utilizar na fabricação dos móveis. 

 

9. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO 

 

9.1 O interessado selecionado deverá, para fins de formalização do Contrato, 

apresentar os seguintes documentos: 

 

 Inscrição no CNPJ; 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 Ato Constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados em se tratando de 

sociedade comercial/empresária, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 

sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 

 Comprovante de endereço da empresa 

 Comprovante de conta bancária em nome da empresa 

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

 Relação e contatos dos clientes para os quais já tenha realizado o serviço objeto do 

presente Termo de Referência, ou  

 Declarações de, no mínimo, duas empresas, atestando a execução de serviço equivalente 

ao objeto do presente Termo de Referência, ou Atestado de Capacidade Técnica emitidos 

por órgãos públicos ou privados  

 

 

10. PENALIDADES 

 
10.1. O atraso no cumprimento do prazo ajustado para a conclusão das etapas dos serviços, ou 

de sua correção, acarretará, ao CONTRATADO, independente de notificação, a multa de 
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0,5% (cinqüenta décimos por cento) sobre o valor do respectivo serviço, por dia de atraso, até 

o limite de 10 (dez) dias, após o qual será rescindido o contrato, independentemente de 

notificação judicial ou extrajudicial, com aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor total da contratação, sem prejuízo da devolução dos valores referentes aos serviços não 

executados, devidamente corrigidos, acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês, além 

de eventuais perdas e danos a serem apuradas em juízo. 

 
10.2. O descumprimento das demais obrigações previstas no presente Termo de Referência ou 

no contrato de prestação de serviços, que não seja sanado no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

a contar do recebimento de notificação por escrito da CONTRATANTE, dará ensejo à 

rescisão do contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, com 

aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, sem prejuízo da 

devolução dos valores referentes aos serviços não executados, devidamente corrigidos, 

acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês, além de eventuais perdas e danos a serem 

apuradas em juízo. 

 
10.3. As multas, quando possível, poderão ser descontadas por ocasião do pagamento das 
parcelas vincendas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. PAGAMENTO 

 
11.1  Os pagamentos serão efetuados nas condições estabelecidas no cronograma de 

pagamento, em até 10 (dez) dias contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 
 

11.2 Por ocasião dos pagamentos serão promovidas, pela CONTRATANTE, a retenção dos 
tributos incidentes que deverão ser recolhidos, de acordo com a legislação vigente. 

 
 

 



 
 

' . 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Projeto 
 

Executivo  -Anexo I 
 
 

FÁBRICAS DE CULTURA – DIADEMA. 
 
OBS: os desenhos utilizados neste projeto são os mesmos utilizados nas Fábricas Vila Nova 

Cachoeirinha, Jardim São Luís, Jaçanã, Capão Redondo e Brasilândia, mudando apenas a 

quantidade relacionada no rodapé de cada desenho técnico. 

Por gentileza considerarem as quantidades relacionadas no item 8.3 - Tabela de preço e 

quantidade – Mobiliários Fábrica de Cultura Diadema.  

 







Obs: As prateleiras são móveis











PENDURADOR GRANDE - vista lateral

PENDURADOR PEQUENO - vista frontal

PENDURADOR PEQUENO - vista lateral

PENDURADOR GRANDE - vista frontal







Sapateira



Armários altos
para atêlies

Penduradores:



Armários baixos 
para atêlies:

Mesa para
distintos espaços:



Móveis para 
instrumentos de sopro:



Arara:



CADEIRAS ESCOLARES 
CADEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO 
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