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Termo de Referência para manutenção Readequação do Sistema de 

Incêndio.   

 

1. Objetivo 

Contratação de empresa para readequar o sistema de tubulação de incêndio da 
Fábrica de Cultura do Jardim São Luiz com fornecimento de materiais, mão de 
obra, equipamentos, ferramental, incluindo transporte.  

2. Detalhamento do Objetivo 
2.1 - Quebra de piso em concreto para interligação do novo ramal e Quebra de 

parede com recomposição para capeamento da rede antiga: 

 Quebrar o piso existente para encontrar a tubulação enterrada e conectar 
um novo ramal 

 Quebrar o piso da rua existente e conectar o novo ramal a caixa de entrada 
do incêndio de rua existente 

 Quebrar a parede onde sobe a tubulação enterrada e capear para deixar 
suprimida a rede antiga 

 Recompor todos os pisos e paredes até o acabamento final com 
fornecimento de materiais e equipamentos. 

  
2.2 - Instalação de suportes para rede suspensa: 

 Readequação de suportes existentes com a instalação de novas bases  

 Instalar suportes onde tiver a necessidade com material ant-ferrugem 
exemplo galvanizado 

 Recompor caso seja necessário algum suporte 

 Alinhamento completo do sistema 
 

2.3 - Instalação de tubulação de aço galvanizado de 2 ½ com aproximadamente 84 
mts de extensão e conexões: 

 Executar a rede suspensa em material de aço galvanizado de 2 ½ para 
incêndio com o fornecimento de material completo bem como todas as 
conexões necessárias para a perfeita instalação do novo ramal 

 Este ramal terá uma derivação que vai até a entrada do sistema na rua e o 
teatro existente no complexo da Fábrica de Cultura. 

 Todo o material fornecido deve atender as normas do corpo de bombeiros 
e serem fornecidos laudos caso tenha a necessidade desses materiais 
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2.4 - Pintura de todo o sistema com fornecimento de todo o material 

 Execução da pintura completa do novo ramal com fornecimento de todos 
os matérias e equipamentos necessários para o sistema de incêndio. 
 

2.5 - Furação em parede de concreto para interligação do novo ramal 

 Executar os furos necessários com perfuratriz pois temos uma parede de 
concreto de aproximadamente 25 cm e outra em alvenaria. 

 Deixar um furo adicional de 100mm na parede de concreto para passagem 
de outros sistemas. 
 

3. Justificativa 

O sistema de incêndio que existe na Fábrica de Cultura é parcialmente enterrado 
e devido a degradação do material está ocorrendo vazamentos constantes onde 
a rede foi comprometida caso se tenha uma necessidade de emergência quanto 
a contenção de incêndio.      

4. Local do imóvel 

O sistema de abastecimento de hidrantes está localizado na Fábrica de Cultura 
do Jardim São Luis na Rua Antônio Ramos Rosa, 651 – Jardim São Luis, no 
município de São Paulo –SP. 

5. 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.  

  
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. 
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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. 

10 . Critério de Julgamento 

Menor valor global 

11. 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 Sr. 
Mauricio tel:  5510-5530, “e-mail” mauricioleao@fabricasdecultura.org.br. 

A proposta deverá indicar valor global para fornecimento e instalação dos 
serviços relacionados neste termo, contendo também razão social da empresa, 
CNPJ, endereço, telefone para contato e “e-mail”. 

12. 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; 
Certidão de regularidade de situação com fundo de garantia por tempo 
de serviço (FGTS); 
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Certidão negativa de débitos trabalhistas; 
 

 

 

São Paulo, 02 de fevereiro de 2019 

 

 

 

Renzo Dino Sergente Rossa 

Diretor das Fábricas de Cultura 

POIESIS – Organização social de Cultura  

 


