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1. Objeto 

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de serralheria, 

alvenaria e pintura para a Fábrica de Cultura de Diadema.  

 

 

2. Descrição de Objeto 

Os serviços descritos na tabela abaixo serão executados nos seguintes ambientes: 

 

Piso térreo -  Confecção e instalação de dois conjuntos de proteção das condensadoras 

do teatro: Fechamento com tubulação, tela metálica, abertura articulada, dobradiças e 

trincos, conforme padrão existente na rampa próxima ao local. Dimensões suficientes 

para cobertura de todos os equipamentos, pintura com fundo nivelador, tinta esmalte na 

cor existente. 

 

2º piso – Instalação de chapa com espessura de 3 mm nos dois lados do rodapé da 

estrutura tubular (corrimão) existente na passarela com dimensão aproximada de 0,15 x 

24 metros. Para cobrir o vão entre o piso e a tubulação inferior do corrimão. 

Travamento de dez pontos de tubulação dos finais dos corrimãos existentes próximos às 

laterais do prédio, pintura com fundo nivelador, tinta esmalte na cor existente.  

  

Escada interna do 1º ao 2º piso: Instalação de chapa com espessura de 3 mm no rodapé 

da estrutura tubular (corrimão) existente, com dimensão aproximada de 0,15x12mts, para 

cobrir o vão entre o piso e a tubulação inferior do corrimão, pintura com fundo nivelador, 

tinta esmalte na cor existente. 

 

2º piso: Fechamento com chapa e estrutura tubular (corrimão) conforme padrão existente, 

do final dos dois corredores, com dimensões aproximadas de 1,20 x 1,70 metros cada 

uma, pintura com fundo nivelador, tinta esmalte na cor existente. 

 

Escadas de acesso do térreo para o 1º piso:  Fornecimento e instalação no patamar 

intermediário das escadas de dois portões em tubulação igual ao modelo existente para 

fechamento do acesso, com dimensões aproximadas de 3,00 x 2,30 metros e 2,50 x 1,50 

metros. Elevação da altura dos corrimãos inferior e superior de cada escada em 0,50 m 

com aproximadamente 24 metros de extensão linear, pintura com fundo nivelador, tinta 

esmalte na cor existente. 

 

1º piso: Fechamento de vão com chapa. Dimensão aproximada de 0,65 x 0,95 metros.  

 

Portão da entrada principal de veículos – Av. Juarez Rios Vasconcelos. Confecção e 

instalação de portão deslizante automático com requadro tubular, aproveitamento do 
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portão pivotante existente de 4.60 x 2,50 metros. Instalação de motor deslizante de 

cremalheira na potência adequada, roldanas, trilho de piso, batedores e guias.  

Recuo do portão para dentro do terreno na medida de 0,5 m, em grade conforme padrão 

existente. 

 

Aproveitamento do portão existente, para confecção de outro nas seguintes 

características: uma parte será fixa com abertura manual e a outra parte será automática 

no sistema deslizante, devidamente pintados conforme padrão do local. 

 

Portão da entrada lateral de veículos – R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto. 

Confecção e instalação de portão deslizante automático com requadro tubular, 

aproveitamento do portão pivotante existente de 5,90 x 2,70 metros. Instalação de motor 

deslizante de cremalheira na potência adequada, roldanas, trilho de piso, batedores e 

guias, devidamente pintados conforme padrão do local. 

 

 

 
 
As dimensões fornecidas são apenas uma referência, devendo os interessados tomar as 

medidas no local para elaboração de proposta. 

 

3. Justificativa 

Justifica a presente contratação introduzir melhorias para tornar as instalações prediais 

mais seguras para os usuários e funcionários, além de preservação do patrimônio.  

 

4. Local de execução 

Rua Vereador Gustavo Sonewend,135 – Centro Diadema – SP 

5.  Prazo de Execução dos Serviços 

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

contrato. 

 

6. Condições de Pagamento 

       O pagamento dos serviços será efetuado até 10 dias após apresentação e aprovação da 

Nota Fiscal. 
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7. Garantia dos Serviços 

 

A garantia dos serviços deverá se estender por um período de 02 (dois) ano, contados a 

partir da vistoria final. 

 

8. Obrigações da Contratada 

 

8.1. Os proponentes procederão à prévia visita ao local onde serão realizados os 

serviços. Deverão ser verificadas 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 empresa deverá agendar visita prévia com Sr.  Wilson Julião da Silva,    

Telefone:4096-9890ou 9-9743-6097 -E-mail:  wilsonjuliao@fabricasdecultura.org.br 

 

 

8.2. 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 

 

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

 

8.4. 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. 

 

8.5. Serão de uso obrigatório os “Equipamentos de Proteção Individual – EPI”, obedecido 

ao disposto na Norma Regulamentadora NR-6. 

 

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

 

 

 

9. Critério de Julgamento 

Menor preço global 
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10. Apresentação da Proposta Comercial 

  
A proposta deverá ser feita indicando o valor global em reais de realização dos 

serviços,  prazo de execução, contendo n o m e /razão social da empresa, inscrição no 

CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, contemplando material, 

mão de obra, equipamentos e administração, além da apresentação do Cronograma 

físico financeiro dos serviços. 

 

 

11. Documentação 

 

A CONTRATADA, para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

 
 Inscrição no CNPJ; 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 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; 

 

 


