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TERMO DE REFERÊNCIA  

1.Objeto 

Contratação de empresa para fornecimento, transporte e instalação de dois balcões um para hall da 

recepção e outro para foyer do teatro incluindo materiais e mão de obra. 

2.Detalhamento do Objeto 

Fornecimento de balcões  em MDF revestidos de laminado decorativo padrão Mogno Brasil 18 mm 

conforme “layouts ”  fornecidos onde consta planta,  cortes,  vistas frontal e lateral com dimensões 

especificadas. Prever passagem para fiação elétrica, cabeamento de voz e dados.  Todas as gavetas 

deverão ter chave. 

Instalação no 1º andar no hall de recepção e no foyer do teatro. 

Os balcões deverão ser construídos conforme plantas constantes nos anexos desse termo de referência 

3.Justificativa 

Justifica a presente contratação a necessidade de instalação para as recepcionistas executarem o 

trabalho de atendimento de usuários, recebimento de inscrições, operação de computadores, guarda de 

impressos e documentos .  

4.Local de Instalação 

A instalação deverá ser feita na Fábrica de Cultura de Diadema localizada na Avenida Juarez Rios 

Vasconcelos, esquina com Rua Vereador Gustavo Sonnewend Neto em Diadema- SP. 

5.Prazo de execução 

Os balcões deverão ser construídos e instalados em até 30 dias a contar da data de assinatura do 

contrato ou recebimento de Ordem de Serviço. 

6. Condição de Pagamento 

Pagamento será feito em até dez dias após entrega, aprovação pelo Gerente da Fábrica e apresentação 

de Nota Fiscal. 

7.Prazo de garantia 

A instalação deverá ser garantida pelo prazo de doze meses a contar da data de entrega.  

8.Obrigações das partes 

A contratante fornecerá os layouts e especificações para elaboração e fornecimento do balcão, condições 

adequadas para a execução dos serviços, ponto de energia, local para armazenamento de equipamentos 

e materiais, bem como permitir o livre acesso dos funcionários da contratada conforme datas e horários 

estabelecidos entre as partes. 

 

A contratada deverá executar os serviços utilizando profissionais habilitados e registrados, obedecendo 

as regulamentações sobre segurança e medicina do trabalho contidas nas normas regulamentadoras 
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aprovadas pelo Ministério do Trabalho. Será obrigatória a utilização de Equipamentos Proteção 

Individuai – EPI obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-6. 

A contratada deverá assumir todas as responsabilidades, civis, trabalhistas e tributárias que se fizerem 

necessárias para execução dos serviços; oferecer garantia dos serviços executados com duração de 01 

(um) ano; corrigir/reparar/refazer as suas expensas, no prazo de 02 (dois) 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. 

O transporte de funcionários e materiais deverá ser providenciado pela contratada. 

Os interessados poderão visitar as Fábricas de Cultura que possuem balcões idênticos ao especificado 

localizadas conforme abaixo: 

Fábrica de Cultura Brasilândia – Av. General Penha Brasil 2.508 – São Paulo - SP 

Fábrica de Cultura Jardim São Luís. R. Antônio Ramos Rosa 651 – São Paulo. 

 

9. Habilitação do fornecedor 

Comprovação de capacitação e experiência na execução do objetivo descrito nos itens 1 e 2 deste 

Termo.  

10.Critério de Julgamento 

Será considerada vencedora da seleção de fornecedor a empresa habilitada conforme item 9 deste 

Termo de Referência que apresentar o menor valor global dos serviços incluindo materiais, mão de obra 

e equipamentos.  

11.Apresentação da proposta 

A proposta deverá conter razão social, CNPJ, endereço, telefone para contato, endereço eletrônico   e 

valor global em reais incluindo todos os serviços solicitados neste Termo de Referência, considerando 

mão de obra, matérias e fornecimento de equipamento.  

12.Documentação  

A contratada para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os seguintes documentos:  

 Inscrição no CNPJ; 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de 

sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentação de 

eleição de seus administradores; 

 
 

_____________________________ 

Renzo Rossa 
Diretor – Fábricas de Cultura 
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Anexo 1 – Balcão da Recepção Plantas (medidas em metros) 
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Anexo 2 – Balcão da Recepção Vistas e Cortes 
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Anexo 3 – Balcão do Foyer Plantas (medidas em metros) 
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Anexo 3 - (continuação) – Balcão do Foyer Plantas  
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Anexo 4- (continuação) – Balcão do Foyer vistas e cortes  

 

 

 


