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1. OBJETIVO GERAL 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos, abaixo relacionados, para a sede do 
Museu Casa das Rosas, situado à Avenida Paulista, 37, bairro Cerqueira César, em São Paulo/SP. 

2. JUSTIFICATIVA 
A presente contratação justifica-se pela utilização responsável de área disponível, devido à necessidade de o 
Museu oferecer espaço adequado para realização de pequenos eventos visando suprimir o uso de áreas de 
circulação interna em sua demanda de programação cultural. 

3. JULGAMENTO 
 

3.1. A contratação do serviço será feita sob regime de empreitada por Preço Global, considerando a 
plena consecução do presente TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

4.1. O(A)s proponentes DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, REALIZAR VISTORIA PRÉVIA DO LOCAL 
ONDE SERÁ REALIZADO O SERVIÇO, com objetivo de verificar condições físicas e técnicas, tais 
como, ponto de energia, horários de acesso, armazenagem de equipamentos e materiais, 
segurança, ou esclarecer qualquer aspecto que possa merecer especial atenção para o melhor 
desenvolvimento dos serviços, em comum acordo com a CONTRATANTE. 
 

4.2. A CONTRATANTE não aceitará posteriormente que a CONTRATADA venha considerar como 
serviços extraordinários aqueles resultantes do prescrito neste Termo de Referência. 

4.3.  
 
4.4. A visita para a VISTORIA PRÉVIA deverá ser previamente agendada com Eng° Luis Alemar pelos 

telefones (11) 4096-9895 e (11) 99826-5235, bem como pelo e-mail alemar@poiesis.org.br. 

 
4.5. Com base na VISTORIA PRÉVIA e nas ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS, item 6 deste Termo, o(a) 

proponente deverá apresentar como parte integrante de sua PROPOSTA, os seguintes 
documentos: 

 
4.5.1. Planta baixa com vistas para todas as fachadas externas. 
4.5.2. Plantas com detalhes dos Sistemas de Fixação (6.1.1), Cabeamento (6.1.2), 

Aterramento (6.1.4), Fechamentos laterais (6.2.1), Captação Pluvial (6.2.2) e 
Iluminação e Força (6.3). 

 
4.6. Para fins de formalização de contrato, a empresa CONTRATADA deverá apresentar os seguintes 

documentos: 
 

 Contrato Social e alterações – cópia simples. 

 RG e CPF do(s) representante(s) legal(is). 

 Indicar conta bancária ou informar se o crédito será por boleto bancário. 

 Cópia Cartão CNPJ. 
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4.7. A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar o serviço em, no máximo, (05) cinco dias úteis 

contados da assinatura do Contrato, salvo em condições supervenientes previamente 
acordadas entre as partes 

 

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

4.9. Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à Segurança e Medicina do Trabalho, 
contidas nas Normas Regulamentadoras (NR’s) aprovadas pela Portaria do Ministério do 
Trabalho nº 3214, de 08 de Junho de 1978. 

 

4.10. Procedimentos, mão-de-obra e equipamentos devem obedecer o estabelecido nas Normas 
Regulamentadoras NR-6, NR-7, NR-9, NR-10, NR-18 e NR-35. 

 

4.11. O serviço deverá atingir o fim a que se destina com a eficácia e a qualidade requerida. 
 
 
5. LOCAL DO SERVIÇO 

O serviço dar-se-á, exclusivamente, no terraço posterior do andar superior da edificação principal do Museu. 
Área aproximada da cobertura, 120,00 m². Ver planta no ANEXO I.            

 
6. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:  
 

6.1. ESTRUTURA 
A estrutura de sustentação da cobertura deverá ser em material metálico, tipo Metalon, ou 
similar, com colunas, vigas e travessas construídas e interligadas de forma a garantir sua 
montagem e desmontagem, sem que para isso, de alguma forma sejam alteradas ou 
danificadas as condições originais das paredes, pisos e elementos arquitetônicos existentes. 
 
6.1.1.  FIXAÇÃO 
A estrutura da cobertura deverá ser fixada, por meio de travas APENAS em pontos específicos 
do parapeito/baluarte existente, sem qualquer perfuração, quebra ou alteração das condições 
da alvenaria, de paredes ou demais elementos arquitetônicos do local. 
 
6.1.2. CABEAMENTO 
A estrutura deverá incorporar vias seguras e eletricamente isoladas para passagem de 
cabeamento de dados contando com (01) um ponto de rede em cada um dos quatro lados da 
estrutura e de cabeamento elétrico para tomadas e iluminação, através de circuitos elétricos 
independentes, dispostos conforme item 6.3, abaixo. 

 
6.1.3. PÉ-DIREITO 
A altura mínima da estrutura, medida desde o piso, deverá ser de, no mínimo, (2,50 m) dois 
metros e meio. 

 
6.1.4. ATERRAMENTO 
A estrutura deverá possuir sistema de aterramento, de acordo com a NBR 5419. 

 
6.1.5. PINTURA 
Toda a estrutura, bem como componentes metálicos aparentes nas fixações dos elementos de 
cobertura, deverá ser pintada com pistola, com Tinta Esmalte Sintético, na cor BRANCO. 
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6.2. COBERTURA 

A cobertura deverá ser confeccionada em tecido sintético especial para coberturas, com 
comprovação de características: BO, anti Raios UV, anti mofo, anti chamas, auto extinguível e 
apresentar laudo de inflamabilidade. Deverá ser na cor CINZA para a face externa e BRANCO na 
face interna. (Marca/Produto referência: SANSUY - LONA KP 1000) 
 
6.2.1. FECHAMENTOS LATERAIS  
A área coberta deverá ter, no mínimo, (04) quatro janelas de correr, construídas em lona tipo 
Cristal, com as mesmas características da COBERTURA, estruturadas em material metálico, tipo 
Metalon. 
 
6.2.2. CAPTAÇÃO PLUVIAL 
A cobertura deverá ser servida por sistema de calhas e dutos, que permitam a drenagem das 
águas de chuvas até o pavimento térreo da edificação, de forma a não saturar pisos e 
ambientes.  
 
 

6.3. ILUMINAÇÃO E FORÇA 
O espaço coberto deverá ser servido por um conjunto de circuitos elétricos independentes para: 
 

6.3.1.  TOMADAS 
(12) doze pontos de tomadas 2P + T, sendo (02) duas unidades 220V e (10) dez unidades 110V, 
a ser alocados de forma distribuída e equilibrada. (Marca/Produto referência: Material de 1ª 
linha) 
 

6.3.2.   ILUMINAÇÃO 
(06) pontos de iluminação aérea, também distribuídos equilibradamente pela área coberta, 
com (01) um plafon, ou luminária, LED 60W (350W) para cada ponto. (Marca/Produto 
referência: Material de 1ª linha) 
 
6.3.3. QUADRO DE FORÇA 
O conjunto de circuitos deverá terminar em Quadro de Força, de sobrepor, construído em 
material termoplástico, equipado com conjunto disjuntores elétricos, em quantidade e 
qualidade definidas pelas normas existentes para o conjunto acima (itens 6.3.1. e 6.3.2.), a ser 
fixado em local discreto na própria estrutura, em sua lateral contígua à parede da edificação. 
(Marca/Produto referência: Material de 1ª linha) 
  
 

6.4. DOCUMENTAÇÃO 
Com a conclusão dos serviços deverão ser entregues à CONTRATANTE os seguintes documentos: 

 
6.4.1. ART-CREA: Atestado de Responsabilidade Técnica para a montagem da cobertura. 
6.4.2. MANUAL: Manual de Utilização e Procedimentos de Limpeza. 
6.4.3. GARANTIA contra defeitos de material e montagem por (03) três anos. 
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7. ORIENTAÇÕES  
 

7.1. As técnicas, definições e nomenclaturas utilizadas anteriormente são REFERENCIAIS, portanto 
poderão ser alteradas desde que a CONTRATANTE seja informada e ratifique sua necessidade. 
 

7.2. Medidas porventura apresentadas são aproximadas. Estas medidas servirão como referência 
para comparação entre propostas. A empresa interessada deverá confirmar os quantitativos 
apresentados durante a vistoria obrigatória, para a adequada composição do Valor Global de 
sua proposta. 

 
7.3. Não há local para montagem de canteiro de obras e todo o material utilizado deve ser 

diariamente lavado e guardado de forma adequada. De preferência em contêineres plásticos 
ou similares. 

 
7.4. A CONTRATANTE indicará os sanitários e vestiários que deverão ser utilizados pelo pessoal da 

CONTRATADA. A CONTRATADA será responsabilizada por manter condições de comportamento, 
organização, higiene e limpeza em todas as áreas da CONTRATANTE. 

 
7.5. Todo e qualquer funcionário da CONTRATADA, ou a serviço da CONTRATADA, deverá estar 

identificado com uniforme e/ou crachá de identificação. 
 

7.6. O local dos serviços deve ser mantido arrumado, limpo e desobstruído pela CONTRATADA, de 
modo a permitir a visita freqüente de pessoal da CONTRATANTE. 

 
7.7. A destinação adequada e ambientalmente responsável, de todo e qualquer resíduo do serviço 

aqui definido e a limpeza final do local objeto deste serviço ocorrerá por conta exclusiva da 
CONTRATADA. 

 
7.8. Após o término dos serviços haverá uma vistoria final por parte da CONTRATANTE. Se forem 

constatadas irregularidades, estas deverão ser sanadas no prazo máximo de (03) três dias. 
 

8. GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 

8.1. A garantia do serviço aqui definido deverá se estender por um período de (01) um ano, contados 
a partir da vistoria final da CONTRATANTE. 

 
 
9. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

9.1. O prazo para execução DEPENDE de condições climáticas. 
9.2. Os serviços poderão ser interrompidos caso a CONTRATANTE entenda necessário. 
9.3. O prazo requerido para a conclusão dos serviços aqui definidos é de (10) dez dias úteis. 
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10. MEDIÇÃO 

 

10.1. A CONTRATADA fica restrita a apresentar medição ÚNICA para a execução do serviço, sendo que 
a mesma se dará com data na Vistoria Final da CONTRATANTE, com vistas à liquidação do 
PREÇO GLOBAL contratado. 
 

11. PAGAMENTO 
 

11.1. De posse da Medição, devidamente aprovada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 
juntar a Nota Fiscal relativa, que deverá ser paga em até (10) dez dias. 

 
 
12. CONDIÇÕES JURÍDICAS E COMERCIAIS DA CONTRATAÇÃO 

 
12.1. As condições comerciais e jurídicas orientadas por este Termo poderão ser alteradas por 

condições supervenientes, quando negociadas com a CONTRATADA, sem prejuízo do serviço 
contratado, ou mesmo quando geradas pela CONTRATANTE em função de seus regulamentos 
e obrigações legais. 

 
 

13. OUTRAS INFORMAÇÕES E REFERÊNCIAS 
 

13.1. Informações, plantas e outros detalhamentos poderão ser solicitados durante a vistoria, ou a 
qualquer momento, através do endereço alemar@poiesis.org.br ou pelos telefones 11-4096-
9895 e 11-99826-5235. 

 

 
 
 
 
 

Luis Alemar, Engenheiro - Coordenadoria de Patrimônio 
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ANEXO I 
 
PLANTA DA ÁREA A SER COBERTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


