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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 

Limpeza, Higienização e Instalação de filtros extra para os bebedouros das Fábricas de Cultura 

Jardim São Luís, Vila Nova Cachoeirinha, Capão Redondo, Brasilândia e Jaçanã.   

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Apresenta-se neste termo a necessidade de higienização e limpeza dos bebedouros 

disponibilizados nas unidades das Fábricas de Cultura para o consumo de água dos aprendizes das 

unidades. Neste caso, todos os bebedouros passam por uma manutenção semestral para a boa 

qualidade da água. A implementação dos filtros extra nos bebedouros parte da preocupação e 

responsabilidade do Programa Fábricas de Cultura em desenvolver a qualidade e bons serviços em 

todas as atmosferas ofertantes dos equipamentos administrados pela Poiesis para seus visitantes. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES  

 Fábrica de Cultura Jardim São Luís  

09 Unidades de bebedouros refrigerados (Press Side) conjugado,  em Inox - Marca:  

Diplomat BPPLUS; 

 Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha 

06 Unidades de bebedouros refrigerados (Press Side) conjugado,  em Inox -  Marca:     

Diplomat BPPLUS; 

 Fábrica de Cultura Capão Redondo 

08 Unidades de bebedouros refrigerados (Press Side) conjugado,  em Inox -  Marca: 

Diplomat BPPLUS; 

 Fábrica de Cultura Brasilândia 

11 unidades de bebedouros refrigerados (Press Side) conjugado,  em Inox -  Marca:  

Libell;  

 Fábrica de Cultura Jaçanã 

08 Unidades de bebedouros refrigerados (Press Side) conjugado,  em Inox -  Marca: 

Diplomat BPPLUS. 
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4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 Visitar todas as unidades das Fábricas de Cultura afim de efetuar uma análise completa para 

manutenções e reparo de peças e acessórios para o bom desempenho no funcionamento 

dos bebedouros; 

 Fornecer materiais, ferramentas e mão de obra para instalação e acabamento; 

 Assumir todas as responsabilidades, civis, trabalhistas e tributárias que se fizerem 

necessárias para execução dos serviços; 

 Corrigir/reparar/refazer as suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

notificação da Contratante, os serviços nos quais forem constatadas falhas, imperfeições ou 

irregularidades resultantes da execução ou do material empregado; 

 O serviço deverá ser executado de maneira mais limpa e organizada possível, evitando 

respingos no piso colocado ou em outros elementos da construção; 

 Realizar limpeza final do local; 

 

5 DA CONTRATADA 

 

Oferecer condições de trabalho para a empresa vencedora, disponibilizando as salas, espaços e 
dependências para execução do serviço; 

 
 

6 LOCAIS DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 

 A limpeza, higienização e instalação de filtros extra para os bebedouros devem ocorrer nas 

Unidades das Fábricas de Cultura abaixo: 

 

 F.C. Jardim São Luís: Rua Antônio Ramos Rosa, nº 651 – Jardim São Luís – São Paulo / SP 
– Telefone: 5510-5530; 

 F.C. Vila Nova Cachoeirinha: Rua Franklin do Amaral, nº 1.575 – Vila Nova Cachoeirinha – 
São Paulo / SP – Telefone: 2233-9270; 

 F.C. Capão Redondo: Rua Algard, nº 82 – Jardim São Bento – São Paulo / SP – Telefone: 
5822-5240 

 F.C. Brasilândia: Rua General penha Brasil, 2508 – Brasilândia – São Paulo / SP – 
Telefone:3984-5673; 

 F.C. Jaçanã: Rua Raimundo Eduardo da Silva, nº 138 – Jova Rural – São Paulo / SP- 
Telefone: 2249-8010. 
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7 PAGAMENTO 

 

O pagamento será feito em até 10 dias após entrega dos serviços, mediante apresentação de 

Nota Fiscal e atestado de conclusão dos serviços emitido pelos Gerentes das Fábricas de Cultura. 

 

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

O CONTRATADO, para fins de formalização do Contrato, deverá 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/empresarial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores;  

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

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

 

 

São Paulo, 01 de Outubro de 2016. 

 

Renzo Dino Sergente Rossa 

Diretor de equipamento 

Fábricas de Cultura 

POIESIS – Organização Social de Cultura 


