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Termo de Referência

Ref.: Contratação de serviços de locação de brinquedos e recreação.

1. OBJETIVO GERAL

Contratação de empresa especializada para locação, montagem, desmontagem de

brinquedos e prestação dos serviços de recreação, incluindo acompanhamento de no

mínimo um monitor para cada atividade, nos termos e condições constantes no presente

Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

A inauguração da Fábrica de Cultura Brasilândia será constituída de apresentações

artísticas e atividades culturais que serão oferecidas a todos os participantes, além de

brinquedos e recreação para as crianças presentes. Para tanto, se faz necessário a

contratação de empresa especializada em locação de brinquedos e recreação.

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

3.1 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

3.1.1 A Contratada deverá responsabilizar-se, integralmente, pelas demandas da POIESIS,

considerando-se locação, montagem, desmontagem e acompanhamento/orientação do público por

um funcionário devidamente uniformizado em cada brinquedo e/ou estação de serviço dos seguintes

itens relacionados:

I. 1 (um) castelo pula-pula inflável (3 metros de largura, 3 metros de comprimento e 2,70

metros de altura);

II. 1 (um) bungee trampolim acrobático individual com uma cama elástica (6 metros de altura);

III. 1 (uma) cama elástica com rede de proteção lateral (4,30 metros de diâmetro);
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IV. 2 (dois) profissionais capacitados para realizar maquiagem artística em crianças e

adolescentes, utilizando tintas e materiais antialérgicos;

V. 2 (dois) profissionais circenses de perna de pau para animação no evento;

VI. 1 (uma) estação de distribuição de bexigas coloridas de gás hélio. Deverão ser fornecidos

2.000 bexigas (mínimo de 4 cores variadas, 500 de cada cor), contendo o logo das Fábricas de

Cultura e do Governo do Estado, a ser confeccionado pela Contratada de acordo com normas

estabelecidas pela Contratante;

VII. 1 (uma) estação de foto lembrança para impressão instantânea de fotos 10cmx15cm (2.000

fotos), com moldura personalizada com logo das Fábricas de Cultura e do Governo do Estado

e endereço da Fabrica de Cultura de acordo com normas estabelecidas pela Contratante;

VIII. 3 (três) carrinhos de distribuição de pipoca (mínimo de 800 saquinhos de 150g para

distribuição de cada barraca);

3.1.2 Referente aos insumos VI e VII, cabe a Contratada incluir o logo da Contratante. O arquivo

vetorizado será enviado pela Contratante no ato da contratação.

3.1.3 A Contratada deverá responsabilizar-se pela qualidade e segurança dos equipamentos

fornecidos.

3.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 Recursos humanos: disponibilidade da equipe de Supervisão de Articulação e

Difusão da respectiva Fábrica de Cultura para auxilio, orientação e esclarecimentos

sobre o local;

 Permitir, dentro de suas normas de segurança, o acesso dos representantes da

empresa e terceiros contratados às dependências do local do evento;

 Fornecimento de todas as informações necessárias à execução do evento;
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4. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Fábrica de Cultura Brasilândia, localizada na Avenida Inajar de Souza, altura do nº 7001,

Brasilândia, São Paulo-SP. As datas e horários das atividades e ações programadas para a

inauguração serão fixadas pela POIESIS e previamente informadas à empresa.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 O prazo para montagem e teste de funcionamento dos brinquedos e equipamentos

é de até duas horas antes do início das atividades de inauguração, ou seja, até às

08h do dia 21 de junho de 2014;

 A execução dos serviços será realizada pelo período de 8 horas, das 9h às 17h;

 A desmontagem dos brinquedos e equipamentos deverá ser realizada até às 22h da

mesma data.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento do serviço será efetuado em uma única parcela, em até 15 (quinze) dias, mediante

emissão de nota fiscal atestada pelo gestor do contrato.

7. DOCUMENTAÇÃO

A CONTRATADA, para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os seguintes

documentos:

I. Cópia do CNPJ da empresa;

II. Cópia simples do RG do representante legal;

III. Cópia simples do CPF do representante legal;

IV. Cópia simples do comprovante dos dados bancários da empresa;

V. Cópia simples do Contrato Social e última alteração ou Requerimento de Empresário;

VI. Certidão Negativa Federal:
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 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da

União;

 Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;

 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

VII. Certidão Negativa Estadual;

 Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo.

VIII. Certidão Negativa Municipal:

 Certidão de Tributos Mobiliários.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação das propostas obedecerá ao critério de menor preço global para propostas que

atendam completamente as especificações do serviço. Para efeito de verificação do preço

global, será considerado o oferecimento da totalidade dos serviços solicitados.

São Paulo, 14 de maio de 2014.

__________________________________

Thiago Saraiva

Coordenação de Articulação e Difusão

Programa Fábricas de Cultura

POIESIS – Organização Social de Cultura


