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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1. OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada em comunicação visual para impressão 
e instalação de material para exposição Um corpo estranho, centenário de A 
Metamorfose. 
 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 
Justifica-se a presente contratação pela necessidade de impressão de 
materiais expositivos para programação cultural e educativa do projeto. 
 
A produção de exposições na Casa das Rosas é realizada conforme 
estabelecido no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão nº 5/2012. 
 
 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
 
3.1. A empresa deverá realizar a produção e instalação do material de 
comunicação visual com as seguintes especificações técnicas e quantidades: 
 
Apresentação Frente 
 

Adesivo recorte monocromático fosco laranja escuro 1800x1010mm 
Adesivo recorte monocromático fosco cinza claro 200x56mm 
 

Apresentação Verso 
 

Adesivo recorte monocromático imprimir fosco cinza claro 2525x1000m 
Adesivo recorte monocromático imprimir fosco laranja escuro 

2500x150mm 
Adesivo vinílico laminado 4 cores 700x180mm 
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Núcleo 1 
 

Adesivo vinílico laminado 4 cores (F1 F2 F3 F4) 1500x3500mm 
Adesivo recorte monocromático branco 780x295mm 
Adesivo recorte monocromático cinza claro 525x608mm 

 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F2) 2580x1500mm 
 Adesivo recorte monocromático branco 635x408mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F5 e F6) 3210x1500mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F9 e F10) 2075x1500mm 
 Adesivo recorte monocromático branco 635x560mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F7) 700x1500m 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F8) 750x1500mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F9) 750x1500mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F10) 780x1500m 
 Adesivo recorte monocromático branco 635x560mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F11) 780x1500mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F12) 700x1500mm 
 Canapé adesivo laminado 4 cores 500x300mm 
 Canapé adesivo laminado 4 cores 253x500mm 
 Canapé adesivo laminado 4 cores 260x500mm 
 Canapé adesivo laminado 4 cores 260x500mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F13) 200x1500mm 
 Adesivo monocromático branco (recorte F11) 672x435mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F16 e F17) 3155x1500mm 
 Adesivo monocromático branco (recorte) 885x600mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F18) 2600x1500mm 
 Adesivo recorte monocromático branco (F18) 865x655mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F19) 2650x1500mm 
 Adesivo monocromático recorte branco  (F19) 835x600mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F20) 2750x1500mm 
 Adesivo monocromático recorte branco (F20) 900x800mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F21) 1150x1500mm 
 Duratrans impressão 4 cores 1500x600mm  
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F22) 1200x1500mm 
 Adesivo monocromático recorte branco (F22) 650x500mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F23) 1200x1500mm 
 Adesivo vinílico laminado 4 cores (F24) 500x1500mm 
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Núcleo 2 
 
 Adesivo monocromático recorte cinza claro 1480x830mm 
 Adesivo monocromático recorte cinza claro 1092x205mm 
 Adesivo monocromático recorte cinza claro 900x400mm 

Adesivo monocromático recorte cinza claro 1405x300mm 
Adesivo vinílico laminado 4 cores (BDFHJL) 600x2000mm 6 unidades 
Adesivo vinílico laminado 4 cores (CEGIK) 2000x427mm 6 unidades 
Adesivo recorte monocromático fosco preto 1900x1500mm Kafka sombra 
 

Núcleo 3 
Sala IO 

Adesivo vinílico laminado 4 cores (P4) 3600x1500mm 
Adesivo vinílico laminado 4 cores (P5) 3800x1500mm 
Adesivo vinílico laminado 4 cores (cubos) 1400x900 (4 unidades) 
Adesivo vinílico laminado 4 cores (cubos) 1100x750mm (8 unidades) 
Adesivo vinílico laminado 4 cores (cubos) 700x500mm (32 unidades) 
Adesivo vinílico laminado 4 cores (cubos) 500x500mm (8 unidades) 
Adesivo vinílico laminado 4 cores (cubos) 750x750mm (2 unidades) 
Adesivo vinílico laminado 4 cores (cubos) 900x900mm (1 unidade) 

Copa 
Adesivo vinílico laminado 4 cores (P1) 1800x2960mm (a ser recortado 

em diversos formatos e instalado sobre OS) 
PS 3mm (P1) (a ser recortado em diversos formatos) 

 Adesivo vinílico recorte monocromático azul pacífico 09008 (P3) 
900x430mm 
 Adesivo recorte monocromático branco (P2) 530x405mm 
 
 
 
3.2. A empresa de comunicação visual deverá realizar a impressão dos 
materiais conforme as especificações técnicas relacionadas, execução, 
fornecimento de mão de obra, materiais e transporte. A empresa deve fornecer 
instalação e aplicação dos materiais quando necessário. 
 
 
3.3. O material deverá ser entregue e instalado no endereço abaixo: 
 
Casa das Rosas – Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo, 01311-000 
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3.4. A Contratante se responsabiliza em fornecer o arquivo fechado com a arte 
final do material.   
 
3.5. Qualquer imprevisto deve ser imediatamente informado ao setor de Design 
da POIESIS. 
 
 
 
4. PAGAMENTO  
 
4.1. O pagamento efetuado à empresa será realizado no dia 10 subsequente a 
produção;  
 
 
 
5. A CONTRATADA, para fins de formalização do serviço, deverá apresentar à 
área de Suprimentos os seguintes documentos: 
      
      I     Inscrição no CNPJ;  
 

II. Inscrição estadual e/ou municipal;  
 
III. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
 IV. Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, 
em se tratando de sociedade comercial/empresarial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;  
 
V. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no 
caso de sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em 
exercício. 


