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Termo de Referência para reparo de infiltração de águas pluviais   

Teto do teatro da Fábrica de Cultura Brasilândia   

 

1. Objeto 

Contratação de empresa de engenharia para fornecimento de mão de obra e 

material para reparo das calhas e rufos do teto do teatro da Fábrica de Cultura de 

Brasilândia .  

 

2. Justificativa 

As calhas e rufos do teto inclinado do teatro da Fábrica de Cultura de Brasilândia 

se desprenderam pela ação dos fortes ventos originários da Serra da Cantareira e as 

águas pluviais estão sendo canalizadas para o interior do teatro, danificando o piso  

e infiltrando-se por detrás do revestimento acústico das paredes .   

O reparo é urgente para evitar maiores prejuízos com os danos das instalações 

internas  

3. Descrição dos Serviços 

Retirada do material enferrujado e imprestável , reparo de calhas com colocação 

de manta de impermeabilização de alta resistência . Reparo dos rufos que 

deverão receber manta de acabamento e calafetação 

Para execução dos serviços instalar de forma definitiva três linhas de vida  em 

cabo de aço com fixação permanente no prédio . 

4. Obrigações da contratada 
 

Designar pessoal qualificado sob supervisão de um engenheiro , adquirir os 
matérias de reposição, providenciar ferramental , andaimes e/ou  escadas. 

Dar garantia de um ano pelos serviços executados . 
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5. Responsabilidades da Contratante 

 
Providenciar local para base de trabalho dos operários. 

 

6. Remuneração da Prestação de Serviço 

A proposta deverá apresentar composição de Preço Global fixo pela prestação 

de serviço, incluindo transportes . Para elaboração da proposta é obrigatória visita 

prévia ao local  para  conhecimento das condições existentes . A visita deverá ser 

agendada com a Gerencia  da Fábrica ou com a Supervisão Administrativa. 

Local: Fábrica de Cultura  de Brasilândia  , Av. General Penha Brasil nº 2.508 . 

Gerente : Maria Antonieta Carneiro – tel.:  3859-2300 ramal  2310 

Supervisora Administrativa  : Denise Paulino  - tel.: 3859- 2300 ramal 2312 

Pagamento 

 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias  após conclusão e aprovação 
da execução dos serviços. 

 

7. Prazo de execução  

 

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 10 (dez) dias .  

 

8. Documentação Necessária 

 

O CONTRATADO, para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

 

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

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

Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;  

 Certidão de Regularidade de situação com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  

 

 

São Paulo, 3  de novembro de 2016. 

 

 

Renzo Dino Sergente Rossa 

Diretor das Fábricas de Cultura 


