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TERMO DE REFERÊNCIA 

 INSTALAÇÃO DE GESSO CARTONADO EM SALA DE ATIVIDADES 

 

1. OBJETO  

Contratação de empresa especializada na instalação de gesso acartonado e pintura 

para Fábrica de Cultura de Diadema .  

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Os serviços descritos na tabela abaixo deverão executados conforme: 

 

Fechamento com parede em gesso acartonado anti-chama com espessura mínima 

de 0,20 m e altura de 2,60 m com travamento lateral e fornecimento de uma porta de 

0,80 m para sala de atividades : 

 

 
3.  

A tabela é apenas uma referência, todos os serviços devem ser avaliados durante a 

visita técnica e na proposta conter os descritivos e tabela com quantitativos 

 

4. JUSTIFICATIVA  

Justifica a presente contratação, a necessidade de adequação do local com ambientes para 

os setores administrativos, artístico–pedagógicos, centro de processamento de dados – CPD 

e copa.  

5. LOCAL DE ENTREGA  

Rua Vereador Gustavo Sonewend Neto nº 135 – Diadema /SP  

6. PRAZO DE ENTREGA OU EXECUÇÃO  

Prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega dos 

materiais. 

 

Item Descrição Unid Quant

1. Construção de Parede em gesso acartonado esp. 0,20m m² 34,00

2. Aplicação de massa corrida m² 68,00

3. Lixamento de parede para pintura m² 68,00

4. Pintura com fundo nivelador m² 68,00

5. Pintura com tinta acrilica de 1ª linha - 2 Demãos m² 68,00

6. Fornecimento e instalação de Porta de madeira 0,8m com ferragens unit 1,00

7. Limpeza e organização vb 1,00
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7. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  

10 dias após a apresentação da Nota Fiscal. 

 

8. PRAZO DE GARANTIA 

A garantia dos serviços deverá se estender por um período de 05 (cinco) ano, contados a 

partir da vistoria final. 

9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1. Os proponentes procederão à visita prévia ao local onde será realizado os serviços, 

administrativo, pedagogia, centro de processamento de dados – CPD e copa. Deverá 

verificar as condições do ambiente de trabalho, ponto de energia, horários de 

acesso, armazenagem de equipamentos e materiais, segurança e qualquer outro 

aspecto que possa merecer especial atenção para o melhor desenvolvimento dos 

serviços em comum acordo com a CONTRATANTE. 

 

A visita prévia ao prédio para elaboração da proposta deverá ser agendada no 

período especificado no convite com o gerente da Fábrica e realizada com 

acompanhamento  do gerenciador do processo, conforme abaixo: 

 

 Fábrica de Cultura Diadema 

 Rua Vereador Gustavo Sonewend Neto nº 135 – Diadema /SP  

 Agendar  com: Gerente Wilson Julião da Silva Junior 

 Telefone: (11) 4096-9890 

 Celular: (11) 9-9743-6097 

 e-mail:  wilsonjuliao@fabricasdecultura.org.br     

 

9.2. A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar o serviço em no máximo 10 (cinco) dias 

úteis contados da assinatura do Contrato, com todos os materiais e equipamentos a 

ser utilizados 

 

9.2.1. Os serviços deverão ser dirigidos por funcionários devidamente habilitados. 

 

9.2.2. Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à Segurança e 

Medicina do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) 

aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho nº 3214, de 08 de junho 

de 1978. 

 

mailto:wilsonjuliao@fabricasdecultura.org.br
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9.2.3. Serão de uso obrigatório os “Equipamentos de Proteção Individual – EPI”, 

obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-6. 

 

9.2.4.  Deverá atingir o fim a que se destina com a eficácia e a qualidade requerida. 

 
 
 

 

 

 

 

10. CRITÉRIO DE JUGAMENTO 

Menor valor global 

11. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Apresentar proposta com valor global dos serviços considerando material, mão de obra 

especializada, equipamentos e administração. 

  

A proposta deve conter o memorial descritivo e tabela com todos os serviços que serão 

executados e suas quantidades, para posterior medição. 

  

Apresentar cronograma físico-econômico dos serviços. 

 

OBS: A proposta deverá conter Razão Social, CNPJ Endereço, Telefone, Contato e Endereço 

Eletrônico.  

 

A CONTRATANTE não aceitará a posterior que a CONTRATADA venha considerar como 

serviços extraordinários aqueles resultantes do prescrito neste termo de referência. 
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12. DOCUMENTAÇÃO  

 Inscrição no CNPJ; 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 Alvará de funcionamento; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 Certidão de Regularidade de situação com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

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

 Relação de empresas onde tenha prestado o tipo de serviço, objeto da Tomada de 

Preços; 

 Declarações de, no mínimo, duas empresas, atestando a realização de serviços, ou 

Atestado de Capacidade Técnica emitidos por órgãos públicos ou privados; 

 Apresentação de currículo de engenheiro responsável pelos serviços; 

 Cronograma Físico- econômico dos serviços; 

 

          OBS: A empresa para fins de habilitação e posterior emissão de contrato deverá apresentar 

os seguintes documentos após solicitado pela POIESIS.  


