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TERMO DE REFERÊNCIA 

BOX TRUSS PARA SALA DE CIRCO 

 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa para fornecimento, transporte e instalação de 2 (duas) 

estruturas metálicas Box Truss para a Sala de instrução de Circo da Fábrica de Cultura 

de Jardim São Luís. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A instalação é necessária para dotar a sala de uma estrutura que possibilite a 

realização de diversas técnicas circenses que exigem um suporte de sustentação aérea. A 

colocação do Box Truss ampliará e diversificará o número de atividades que poderão 

ser realizadas.   

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

 

 O serviço consiste na fabricação e montagem de uma estrutura metálica em 

tubulação de alumínio, resistente ao peso dos equipamentos aéreos e dos 

usuários, em atendimento às normas técnicas vigentes; 

 Todas as medidas de execução deverão ser retiradas no local, porém, para efeito 

de orçamento, apresentamos as medidas aproximadas: 

Fábrica de Cultura Jardim São Luís – Uma torre vertical de 7300 x 300 x 300 

mm, para fixação de uma torre de 8100 x 300 x 300 mm horizontal com face 

lateral. A estrutura deve ser fixada com 2 cabos de aço de 3/8 1750 mm com 

esticador e manilha.  

 Importante ressaltar que estas medidas servem apenas para efeito de elaboração 

de orçamento.  

 A fixação da estrutura deverá ser feita nas vigas de concreto existentes 

utilizando-se materiais de primeira qualidade.  

 A montagem deverá ser feita à distancia da porta conforme entendimentos com o 

Gerente de cada Fábrica.  

 

4. GARANTIA 

 

A garantia dos serviços deverá se estender por um período de 01 (um) ano, contados 

a partir da vistoria final. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 Fornecer materiais e mão de obra para fabricação, transporte e execução da 

montagem; 

 Assumir todas as responsabilidades, civis, trabalhistas e tributárias que se fizerem 

necessárias para execução dos serviços; 



  
 

PO I ESIS  

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP  

Tel/Fax: 11 3361 4976 │ www.poiesis.org.br    

 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, 

evitando respingos no piso ou em outros elementos da construção. Móveis e pisos 

deverão ser forrados com papelão ondulado; 

 Realizar limpeza final do local; 

 O serviço poderá ser realizado em horário comercial e em fins de semana; 

 Cumprir todas as cláusulas contratuais. 

 

6. LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

 

Fábrica de Cultura Jardim São Luís localizada na Rua Antônio Ramos Rosa, nº 651 

Jardim São Luís – São Paulo / SP; 

 

 

7. PAGAMENTO 

 

O pagamento será feito em até 10 (dez) dias após entrega dos serviços, mediante 

apresentação de Nota Fiscal e atestado de conclusão dos serviços emitido pelo Gerente 

da Fábrica de Cultura local. 

 

8. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

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/empresária, e no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 

sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 

 Comprovante de endereço da empresa 

 Comprovante de conta bancária em nome da empresa 

 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo à 

sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto de cotação; 

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

 

 

 

São Paulo, 06 de outubro de 2014. 


