
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA INSPEÇÃO TÉCNICA 
FÁBRICA DE CULTURA DE BRASILANDIA 

 
 
 
OBJETO 
Contratação de inspeção técnica das instalações prediais da Fábrica de Cultura 
de Brasilândia. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
A POIESIS celebrou contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Cultura 
para gerenciar a Fábrica de Cultura de Brasilândia e antes de assumir 
plenamente suas obrigações precisa tomar conhecimento das condições em 
que se encontram as instalações prediais. Esta inspeção técnica é 
imprescindível não só para poder solicitar da construtora responsável pela obra 
os reparos necessários das irregularidades e defeitos constatados, mas 
também para poder tomar conhecimento das providencias complementares 
que não estão inclusas no contrato na empreiteira nem são obrigação de 
execução da Secretaria da Cultura, mas sim responsabilidade da gerenciadora.  
 
ESCOPO DOS SERVIÇOS 
Deverão ser providenciadas as seguintes inspeções técnicas:  
Instalações hidráulicas incluindo, peças sanitárias, registros, ralos, caixa 
d’água, hidrantes e acessórios; 
Instalações civis incluindo as condições da estrutura do prédio, paredes, lajes, 
telhado, caixilhos, vidros, portas, pisos, forros, calhas, revestimento acústico, 
guarda corpo; 
Instalações elétricas, incluindo quadros de distribuição, luminárias internas e 
externas, luzes de emergência, identificação visual da voltagem das tomadas; 
Cabines elétricas primária e secundária; 
Sistema de Para raios; 
Sistema de drenagem de águas pluviais;  
Extintores; 
Elevadores; 
Aparelhos de ar condicionado; 
 
Apresentar relatório descritivo e fotográfico com recomendação de reparos, 
observações de anomalias de construção e sugestões de soluções de 
irregularidades constatadas. 
 
 
 
 
 
 



 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
Este Termo de Referência compreende todos os prédios que integram a 
Fábrica de Cultura de Brasilândia, incluindo portarias, teatro, camarins e 
prédios de serviços.  
 
 
LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA 
Avenida Inajar de Souza nº 7.001 com entrada de veículos pela Avenida 
General Penha Brasil nº 2.508- bairro de Brasilândia, São Paulo-SP. 
 
 
VISITA PRÉVIA 
A visita ao imóvel para instrução preliminar da proposta deverá ser agendada 
com a Gerencia da Fábrica de Cultura conforme abaixo  : 
 
Gerente : Maria Antonieta – tel.: 2233 – 9270  ; cel.: 9-4186-3681 
“e-mail” : mariatieta@fabricasdecultura.org.br 
 
FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
Apresentar proposta com valor em reais para realização completa de todas as 
inspeções.   
 
PRAZO DE EXECUÇÃO 
A inspeção deverá ser executada e concluída, incluindo entrega de relatório, 
em até dez dias corridos da autorização para inicio dos serviços.  
 
PAGAMENTO 
O pagamento integral da prestação do serviço será providenciado em até 10 
dias da aceitação do Relatório de Inspeção, mediante apresentação de Nota 
Fiscal. 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 
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 de Pessoas Jurídicas, no caso 
de sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 


