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TERMO DE REFERÊNCIA 
Contratação de Empresa para assessoria, consultoria, 

fiscalização e supervisão técnica de serviços de engenharia 
realizados nos imóveis administrados pela POIESIS.    
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TERMO DE REFERÊNCIA  
1. OBJETIVO GERAL 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria, 
consultoria, fiscalização e supervisão técnica de serviços de engenharia civil, 
hidráulica e elétrica em instalações prediais das Fábricas de Cultura, Oficinas 
Culturais, Museus e equipamentos administrados pela POIESIS. 

2. JUSTIFICATIVA 
A POIESIS ao assumir o gerenciamento de imóveis que integram os contratos de 
gestão celebrados com a Secretaria de Estado da Cultura responsabiliza-se pela 
manutenção, adequações prediais e serviços técnicos relacionados com os 
imóveis de cada equipamento das diversas atividades. Nos casos em que o grupo 
de Projetos e Obras da secretaria de Estado da Cultura autoriza a realização de 
adaptações para instalações prediais a organização social deve providenciar a 
contratação de empresa especializada para a execução dos serviços que podem 
incluir instalações elétricas, hidráulicas, civis e outros. Como se trata de 
especificar, orientar, acompanhar e fiscalizar serviços técnicos, justifica-se a 
necessidade de contratação temporária de assessoria de profissionais com 
experiência em obras e controle de execução de serviços de engenharia e 
arquitetura. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 
3.1. A CONTRATADA, 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; 
• Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se 
tratando de sociedade comercial, 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. 
• Certidão de Débitos Relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa 
da união; 
• Certidão de regularidade de situação com fundo de garantia por tempo de 
serviço (FGTS); 
• Certidão negativa de débitos trabalhistas; 
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4. DA PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
4.1. A proposta de serviço deverá fornecer a remuneração conforme descrito 

a seguir: 
• Valor fixo mensal: remuneração dos serviços do engenheiro junior 
destacado conforme descrito no item 5, incluindo transporte para sua 
locomoção. 
• Valor variável: remuneração dos serviços conforme ordens de serviço 
emitidas com descrição dos profissionais disponibilizados medidos com o 
valor de H/H (homem/hora) para profissionais Sênior, Pleno e Junior. 
 
 
 
 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. Designar um Engenheiro Junior para prestação dos serviços por 40 horas 
semanais. 
5.2. Assessorar os diretores de equipamentos no âmbito dos contratos 
celebrados com terceiros para execução de obras ou serviços técnicos, elaboração 
de Termos de Referência, especificações de solicitações de compras, analises de 
documentos técnicos, orçamentos, propostas, visitar as instalações, acompanhar 
obras e serviços emitindo relatórios quando necessário, supervisionar as 
empresas contratadas para a execução de projetos e serviços. 
5.3. Responder em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, 
impostos, taxas, contribuições, indenizações, uniformes, vales-refeições e 
transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 
Governo. Assumir todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos em legislação especifica e vigente, obrigando-se a salda-los na época 
própria, vez que seus empregados não manterão vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE, além de responder, também, por possíveis demandas 
trabalhistas, civil ou penal, relacionadas com a execução dos serviços. 
5.4. Dispor de veículo para locomoção aos locais de execução das obras e 
serviços, incluindo motorista, combustível e despesas do veículo. 
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6. PAGAMENTOS 
6.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados mensalmente até o décimo 
dia útil subsequente ao mês da prestação do serviço mediante apresentação de 
nota fiscal. 
 
 
 
 

7. PRAZO DA CONTRATAÇÃO 
7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
assinatura. Esse prazo poderá ser prorrogado por igual ou fracionário período, a 
critério das partes, mediante celebração de termo de aditamento de contrato.  

 
 
 

São Paulo 30 de Junho de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RENZO DINO SERGENTE ROSSA 
Diretor 
Programa Fábricas de Cultura 


