
 
 
 

 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO 

FLUTUANTE PARA PROJETO NUCLEO LUZ 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de piso flutuante para sala 

de dança do projeto Núcleo Luz.  

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

Fornecer e instalar piso flutuante numa sala de dança de 110 m². 

Deve ser confeccionado com placas de madeira de compensado naval, com espessura de 1 a 1,5 cm, 

montadas sobre quadros de sarrafos. Deve ter um sistema de respiro nas bordas laterais. É 

necessário que seja feito nivelamento, devido ao desnível existente.  

Todas as madeiras devem ser tratadas contra cupins e outras pragas; as placas devem ter 

acabamento em seladora para posterior instalação de linóleo. 

A instalação deve ter um sistema de amortecedores, com a colocação de material flexível, para 

absorção de impactos.  

A montagem deverá ser feita sem furação no piso possibilitando a remoção se necessário.  

Após a execução do piso flutuante, a empresa deverá fazer a instalação do linóleo com fitas 

adesivas, que serão fornecidos pelo contratante. 

3. JUSTIFICATIVA 

Todas as atividades do Nucleo Luz são realizadas em três salas de dança, adaptadas para essa pratica 

com piso flutuante e linóleo, que absorvem impactos, já que o piso original é de granilite. O piso 

flutuante instalado na sala do andar térreo teve que ser inteiramente removido por estar 

totalmente danificado, em função de infiltrações e da ação de cupins.  

4. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

O serviço deve ser executado na sede do projeto Núcleo Luz situada à Rua Talmud Thorá, n° 52, 

Bom Retiro, CEP 01126-020, São Paulo/SP. 

A instalação deverá ter garantia de um ano. 

5. PRAZO de EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Entrega dos materiais e instalação em data a ser definida junto a Equipe Nucleo Luz. 

 



 
 
 

 
 

 

 

6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

O pagamento será feito em até (10) dez dias após verificação final e aprovação pela 

contratante dos serviços executados. 

7. PRAZO DE GARANTIA 

A instalação deverá ter garantia de um ano. 

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Da contratada: 

a) Fazer visita técnica no local de instalação para confirmação das medidas; 

b) Fornecer materiais e mão de obra necessários para o transporte e instalação do piso flutuante 

e linóleo; 

c) Limpar o piso base durante a instalação, para não deixar resíduos de madeira; 

d) Após o termino do serviço, limpar o local e retirar os resíduos. 

 

Da contratante: 

a) Fornecer o linóleo e as fitas adesivas para sua instalação; 

b) Realizar o pagamento conforme celebrado em contrato. 

 

9. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

A empresa deverá comprovar experiência na área por portfólio ou contatos de referências de 

serviços similares executados. 

 

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

Será o menor preço global. 

 

11. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A proposta deverá conter Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, Contato e Endereço Eletrônico, 

Detalhamento do Produto ou Serviço, Local de Entrega ou de Execução do Serviço, Condição de 

Pagamento e Prazos de Garantia. 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

10. DOCUMENTAÇÃO  

 

Para fins de habilitação e posterior emissão de contrato, a empresa deverá apresentar os seguintes 

documentos após solicitado pela POIESIS: 

 Inscrição no CNPJ; 

 Inscrição estadual e/ou municipal;  

 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 Contrato social e alterações; 

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

civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício; 

 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. 

 

 

 


