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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. OBJETO 

Aquisição e instalação de toldos nos acessos externos da Fábrica de Cultura de Capão Redondo.   

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O presente termo faz-se necessário devido aos dias de chuva onde os acessos externos de entrada 

ao prédio ficam expostos as variações climáticas. Proporcionando maior asseio e organização, 

evitando a degradação de portas corta-fogo e a pintura das mesmas. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES  

 

 Toldo em policarbonato – Reto com laterais, nas medidas: 

o 3,00m. de cumprimento x 1,50m. de avanço x 0,40 de base na cor Cristal; 

o 4,50m. de cumprimento x 1,50m. de avanço x 0,40 de base na cor Cristal; 

o 1,80m. de cumprimento x 1,50m. de avanço x 0,40 de base na cor Cristal. 

 

 Estruturada em aço carbono galvanizado; 

 Pintura deve ser em esmalte eletrostático; 

 Devem ser levadas em consideração marcas que ofereçam a garantia de 10 (dez) anos no 

Policarbonato contra trincas e amarelamento; 

 Material deve ser auto extinguível; 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Oferecer condições de trabalho para a empresa que apresentar melhor proposta, disponibilizando as 

salas, espaços e dependências para execução do serviço; 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Fornecer materiais, ferramentas e mão de obra para instalação e acabamento; 

 Assumir todas as responsabilidades, civis, trabalhistas e tributárias que se fizerem 

necessárias para execução dos serviços; 
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 Corrigir/reparar/refazer as suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

notificação da Contratante, os serviços nos quais forem constatadas falhas, imperfeições ou 

irregularidades resultantes da execução ou do material empregado; 

 O serviço deverá ser executado de maneira mais limpa e organizada possível, evitando 

respingos no piso colocado ou em outros elementos da construção; 

 Realizar limpeza final do local; 

 

6. LOCAIS DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 

 

 F.C. Capão Redondo: Rua Algard, nº 82 – Jardim São Bento – São Paulo / SP – Telefone: 

5822-5240 

 

 

 QUALIDADE DE SERVIÇO 

 

 A qualidade dos materiais utilizados para as instalações serão critério para desclassificação 

caso os produtos mencionados possuam imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou o 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, implica na 

anulação da aquisição com o fornecedor de melhor proposta. 

 

7. PAGAMENTO 

 

O pagamento será feito em até 10 dias após entrega dos serviços, mediante apresentação de Nota 

Fiscal e atestado de conclusão dos serviços emitido pelos Gerentes das Fábricas de Cultura. 

 

8. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

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

documentos: 

 Inscrição no CNPJ;  

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 Registro comercial, no caso de empresa individual;  
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 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;  

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

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

 

São Paulo, 01 de março de 2016. 

 

Renzo Dino Sergente Rossa 

Diretor de equipamento 

Fábricas de Cultura 

POIESIS – Organização Social de Cultura 


