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Termo de Referência Sistema de Exaustão Forcada.   

 

1. Objetivo 

Contratação de empresa para executar o sistema de exaustão forcada nos 
espaços do  foyer do teatro, sala multiuso e camarins da sala multiuso da Fábrica 
de Cultura do Jardim São Luiz com fornecimento de materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramental, incluindo transporte.  

Detalhamento do Objetivo 

1.1 - Instalação de exaustão forçada espaço FOYER 

 Executar a infraestrutura elétrica com sistema de liga e desliga 
independente para os exaustores. 

 Executar os corte e rasgos na alvenaria com reposição caso tenha a 
necessidade de forro, pintura, alvenaria e acabamentos para o perfeito 
funcionamento do sistema. 

 Fornecimento e instalação de 4 exaustores de diâmetro mínimo de 30 cm 
com dutos de aproximadamente 8 metros, difusores mínimo de 4. O 
serviço apresentado tem o objetivo de executar uma ventilação forçada 
que ajude na retirada de odores e de temperatura do ambiente em uso 
intenso. 

 Caso tenha uma nova solução deve ser descrito na proposta apresentada 
para análise. 

 Retirada de todo o lixo e ou entulho pelo CONTRATADO 

 Limpeza geral do ambiente 
  

1.2 - Instalação de exaustão forçada espaço CAMARINS DA SALA MULTIUSO  

 Executar a infraestrutura elétrica com sistema de liga e desliga junto com 
o sistema de iluminação ou com sensores de presença. 

 Executar os corte e rasgos na alvenaria com reposição caso tenha a 
necessidade de forro, pintura, alvenaria e acabamentos para o perfeito 
funcionamento do sistema. 

 Fornecimento e instalação de 4 exaustores de diâmetro mínimo de 30 cm 
e 4 difusores. O serviço apresentado tem o objetivo de executar uma 
ventilação forçada que ajude na retirada de odores e ventilação do local. 

 Caso tenha uma nova solução deve ser descrito na proposta apresentada 
para análise. Retirada de todo o lixo e ou entulho pelo CONTRATADO 

 Limpeza geral do ambiente 
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1.3 - Instalação de exaustão forçada espaço SALA MULTIUSO 

 Executar a infraestrutura elétrica com sistema de liga e desliga 
independente para os exaustores. 

 Executar os corte e rasgos na alvenaria com reposição caso tenha a 
necessidade de forro, pintura, alvenaria e acabamentos para o perfeito 
funcionamento do sistema. 

 Fornecimento e instalação de 4 exaustores de diâmetro mínimo de 60 cm 
com dutos de aproximadamente 40 metros e 4 difusores mínimo. O serviço 
apresentado tem o objetivo de executar uma ventilação forçada que ajude 
na retirada de odores e ventilação do local. 

 Caso tenha uma nova solução deve ser descrito na proposta apresentada 
para análise. 

 Retirada de todo o lixo e ou entulho pelo CONTRATADO 

 Limpeza geral do ambiente 

Obs.: Todo o material a ser instalado deve te uma camada anti ferrugem , via tinta 
protetora ou via galvanização a fogo . 

 
2. Justificativa 

Os espaços relacionados tem deficiência de ventilação  e troca de ar, causando 
ambiente insalubre, desconforto físico  e acumulo de odores indesejáveis . Com 
esse novo sistema proposto os locais terão  troca forçada de ar pelos exaustores 
e difusores.  

3. Local do imóvel 

Os espaços estão localizados na Fábrica de Cultura do Jardim São Luis na Rua 
Antônio Ramos Rosa, 651 – Jardim São Luis, no município de São Paulo –SP. 

4. Prazo de execução 

Fornecimento e instalação em 30 dias corridos contados da assinatura do 
contrato ou entrega de Ordem de Serviço. 

6. Condição de Pagamento 

Pagamento em até dez dias após entrega e aprovação da instalação completa e 
mediante apresentação de Nota Fiscal.   

7. Garantia 
 

Garantia de 3 anos a contar da data de entrega dos serviços.  
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8. Obrigações das partes  
 
A contratante se obriga a permitir a entrada dos técnicos para visita às 
instalações e fornecer as informações necessárias para desenvolvimento dos 
trabalhos contratados bem como efetuar os pagamentos conforme ajustado. 

A contratada providenciará por sua conta o transporte dos técnicos, materiais, 
equipamentos e ferramentas.   

Outras obrigações das partes constarão de contrato a ser celebrado de comum 
acordo. 

9. Critério de Julgamento 

Validação da habilitação  e menor valor dentre as propostas recebidas.  

10.   Apresentação da proposta 

Para elaborar proposta os interessados deverão agendar visita prévia ao local da 
instalação indicado no item 4 deste termo e realizar as medições necessárias 
bem como para ciência das condições existentes. 

Agendar visita com o funcionário da Fábrica, Mauricio tel.:  5510-5530, “e-mail” 
mauricioleao@fabricasdecultura.org.br. 

A proposta deverá indicar valor global para fornecimento e instalação completa 
com apresentação de razão social da empresa, CNPJ, endereço, telefone para 
contato e “e-mail”. 

11.  Documentação  

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

A contratada para fins de habilitação e posterior emissão de 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 registradas, 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. 
Relação de no mínimo 2 empresas onde tenha prestado tipo de serviço similar; 
Certidão de Débitos Relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da 
união; 
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Certidão de regularidade de situação com fundo de garantia por tempo de 
serviço (FGTS); 
Certidão negativa de débitos trabalhistas; 
 

 

 

 

 

 

Renzo Dino Sergente Rossa 

Diretor das Fábricas de Cultura 

POIESIS – Organização social de Cultura  

 


