
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

1. OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada em comunicação visual para impressão e 
instalação de material para exposição “Ideias Concretas”. 
 

 

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. JULGAMENTO 
 

Aquisição será realizada em regime de menor preço e qualidade de materiais 
oferecidos, desde que comprovado através de apresentação de portfólio de serviços 
similares em museus tombados. 
 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
 

4.1. A empresa deverá realizar a produção e instalação do material de comunicação 
visual com as seguintes especificações técnicas e quantidades: 
 

Lettering da exposição - painel apresentação 

A- Letras caixa brancas, com aplicação de adesivo recorte cromado frente e 
laterais vermelhas 1,60x0,48x0,06m 

B- Subtítulo em adesivo recorte cinza 0,61x0,35 
 

Textos de apresentação 

PS Branco 2mm + Adesivo vinílico com impressão digital  0,49x2,20m 

PS Branco 2mm + Adesivo vinílico com impressão digital  0,49x2,20m 
 

Autoportante 

Poema life - Placa em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com 
impressão digital - 0,56x0,37m 

Poema vazio - Placa em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com 
impressão digital - 0,24x0,24m 

Poema tensão - Placa em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com 
impressão digital - 0,24x0,24m 
 

 



 
 

POIESIS 

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP 

Tel/Fax: 11 3361 4976 │ www.poiesis.org.br 

 

Legendas 

100 placas - Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com 
impressão digital - 0,10x0,32m 
 

Ficha técnica 

Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 0,66x2,20m 
 

PLANO PILOTO 

PS Branco 2mm + Adesivo vinílico com impressão digital  0,71x2,20m 

Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 0,28x0,35m 
 

PALAVRAS-COISAS NO ESPAÇO-TEMPO 

PS Branco 2mm + Adesivo vinílico com impressão digital  0,71x2,20m 

Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 0,44x0,63m 
 

Imagem Sacilloto 

Acrílico transparente 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital invertida  
0,50x2,25m 
 

Legenda Módulo 

Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 0,39x0,30m 
 

Faixa Vermelha 

Acrílico transparente 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital invertida  
0,50x2,25m 
 

Nave Louca 

PS Branco 2mm + Adesivo vinílico com impressão digital  1,32x2,71m 

Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 0,42x0,43m 
 

Poema Florivaldo 

Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 0,45x0,42m 
 

Poema José Paulo 

Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 1,49x0,42m 
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Poema Décio 

Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 1,49x0,42m 
 

Poema Edgar Braga 

Adesivo Recorte Preto- 0,90x1,20m 
 

 

Poema Poder 

Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 1,19x0,42m 
 

Poema Pérolas 

Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 1,19x0,42m 
 

Legenda Módulo Cosmopolita 

Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 0,36x0,42m 
 

Poemas 

2 unidades Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com 
impressão digital - 0,36x0,36m 

PS Branco 2mm + Adesivo vinílico com impressão digital - 1,18x0,43m 
 

Fundo Plano Piloto 

PS Branco 2mm + Adesivo vinílico com impressão digital  0,68x3,00m 
 

Legenda Fotos 

Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 0,21x0,70m 
 

Poema Ian 

Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 0,42x2,75m 
 

Poema Joan 

Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 0,31x0,31m 
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Poema Seichii 
Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
- 0,31x0,31m 
 

Faixa Vermelha 

2 unidades - Acrílico transparente 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital 
invertida  0,58x2,75m 
 

Poemas  
5 unidades - Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com 
impressão digital - 0,30x0,43m 

1 unidade - Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com 
impressão digital - 0,83x0,43m 
 

Faixa Vermelha 

Acrílico transparente 5mm + Adesivo vinílico com impressão digital invertida  
0,58x2,75m 
 

Poemas  
2 unidades - Placas em PVC expandido vermelho 5mm + Adesivo vinílico com 
impressão digital - 0,58x2,75m 
 
P14 – P15 

PS Branco 2mm + Adesivo vinílico com impressão digital - 1,40x0,67m 
PS Branco 2mm + Adesivo vinílico com impressão digital - 1,30x0,67m 
 

 

4.2. 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. 
 

 

4.3. O material deverá ser entregue e instalado no endereço abaixo: 
Casa das Rosas – Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo, 01311-000 
Até dia 24/11/2016 
 

4.4. A Contratante se responsabiliza em fornecer o arquivo fechado com a arte final 
do material até 11/11/16 
 

4.5. Qualquer imprevisto deve ser imediatamente informado ao setor de Design da 
POIESIS. 
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5. PAGAMENTO  
 

5.1. O pagamento efetuado à empresa será realizado no dia 10 a partir da emissão 
e aprovação de nota fiscal. 
 

 

 

6. A CONTRATADA, para fins de formalização do contrato, deverá apresentar à 
área de Suprimentos os seguintes documentos: 
 

Inscrição no CNPJ; 
 
Contrato Social registrado; 
 
Inscrição estadual e/ou municipal; 
 

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

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Poiesis 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores 
à data de apresentação das propostas. 
 


