
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

1. OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada em comunicação visual para impressão e 
instalação de material para exposição A Estrutura Explodida – VidaObra de 
Haroldo de Campos.  
 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de impressão de materiais 
expositivos para programação cultural e educativa do projeto. 
 

A produção de exposições na Casa das Rosas é realizada conforme estabelecido 
no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão nº 5/2012. 
 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
 

3.1. A empresa deverá realizar a produção e instalação do material de 
comunicação visual com as seguintes especificações técnicas e quantidades: 
 

Placa de Apresentação 

Placa acrílico cristal com adesivo vinílico transparente com impressão digital 
invertida + fundo branco 2,00x1,20m 
 

Texto de apresentação 

Adesivo recorte monocromático 1,20x1,00m 
 

Textos de apresentação dos três módulos 

Começos, A Estrutura e Explosão - 3 Títulos em acrílico transparente 5mm com 
fundo colorido 28x44mm 

Textos em adesivo recorte monocromático 55x120mm 
 

Mesa Haroldo 

PS Cristal com corte especial 2,15x1,20 

Adesivo vinílico com impressão digital invertida com corte especial 2,15x1,20 
 

Fundos para projeção 

A – Impressão digital sob adesivo especial texturizado branco fosco 0,80x0,60m 

B – Impressão digital sob adesivo especial texturizado branco fosco 0,45x1,78m 

C – Impressão digital sob adesivo especial texturizado branco fosco 1,04x1,00m 

D – Impressão digital sob adesivo especial texturizado branco fosco 0,60x0,80m 
 

Fundos para projeção 

E – Adesivo especial texturizado branco fosco 0,80x0,45m 
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F – Adesivo especial texturizado branco fosco 2,08x0,45m 

G – Adesivo especial texturizado branco fosco 0,80x0,60m 

H – Adesivo especial texturizado branco fosco 1,28x0,45m 
 

Começos 

1 - nasce morre – Impressão digital frente e verso sobre PS com corte especial 
0,70x0,40m 
 

2 - via chuang-tsé – (verso) Adesivo recorte em vinil jateado invertido 0,80x0,80m 

(frente) Adesivo recorte monocromático preto fosco a ser instalado em Acrílico 
translúcido (fornecido pela contratante) 0,90x0,90m 
 

3 - e começo aqui – Adesivo Recorte monocromático 1,80x0,70m 
 

4 - lance de dados – Adesivo Recorte monocromático 0,40x0,70m 
 

5 - a plenos pulmões – Adesivo Recorte monocromático 0,60x0,45m 
 

6 - a plenos pulmões – Adesivo Recorte monocromático 0,60x0,45m 
 

7 - a cena da origem – Adesivo Recorte monocromático 0,60x0,45m 
 

8 - No âmago – Adesivo Recorte monocromático 1,20x2,00m 
 

 

A Estrutura 

9 - Teoria e prática – Adesivo Recorte monocromático 0,50x1,00m 
 

10 - Anamorfose – Adesivo Recorte monocromático preto 1,20x1,00m 

Adesivo Recorte monocromático cinza 1,20x1,00 cm 

Serão instaladas em duas placas de acrílico fornecidas pelo contratante 
 

11 - O azul é puro – Serigrafia cinza sob carpete azul marinho 0,40x0,40m 
(carpete fornecido pelo contratante) 
Adesivo recorte monocromático fosco cinza 0,60x0,45cm 
 

12 - Gramática política – Adesivo cromado espelhado 0,50x1,00m 

Adesivo recorte monocromático fosco 0,40x0,90m 
 

13 - Um lance de dados – Impressão sob tecido 1,19x2,35m 
 

14 - Máquina do mundo – Adesivo recorte monocromático (frente) 0,80x0,60m 
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Adesivo monocromático fosco a ser instalado no acrílico (fundo) 0,80x0,60m 

(acrilico fornecida pelo contratante) 
 

 

 

Explosão 

15 - Circulado de fulô – 1,40x0,60m 

Serigrafia ou impressão sobre tecido de algodão cru 150g. 
 

16 - Nekuia – 2 unidades de adesivo vinílico branco com impressão digital 
0,50x0,60m 
 

17 - Ode – Adesivo recorte invertido monocromático 1,00x1,23m 
 

18 - Qohelet – Adesivo recorte monocromático 0,50x0,65m 
 

19 - Hagoromo – Adesivo recorte monocromático 0,65x0,50  
 

20 - Cristal – 4 placas de acrílico translúcido 2 mm com gravação a laser em baixo 
relevo em 0,60x0,50 
 

 

 

3.2. A empresa de comunicação visual deverá realizar a impressão dos materiais 
conforme as especificações técnicas relacionadas, execução, fornecimento de 
mão de obra, materiais e transporte. A empresa deve fornecer instalação e 
aplicação dos materiais quando necessário. 
 

 

3.3. O material deverá ser entregue e instalado no endereço abaixo: 
 

Casa das Rosas – Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo, 01311-000 
 

3.4. A Contratante se responsabiliza em fornecer o arquivo fechado com a arte 
final do material.   
 

3.5. Qualquer imprevisto deve ser imediatamente informado ao setor de Design da 
POIESIS. 
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4. PAGAMENTO  
 

4.1. O pagamento efetuado à empresa será realizado no dia 10 subsequente a 
produção;  
 

 

 

5. A CONTRATADA, para fins de formalização do contrato, deverá apresentar à 
área de Suprimentos os seguintes documentos: 
 

Inscrição no CNPJ; 
 
Inscrição estadual e/ou municipal; 
 

Contrato Social registrado; 
 

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; 
 

Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal(ais) da pessoa jurídica; 
 
Dados bancários;  


