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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Piso Flutuante para sala de dança da Fábrica de Cultura de Diadema 

 
 

1.   OBJETO 
 

Fornecimento, transporte, instalação e acabamento de Piso Flutuante com linóleo para sala de 

dança da Fábrica de Cultura de Diadema 

 
 
 

2.   DETALHAMENTO DO OBJETO 
 

Fornecimento, transporte, instalação e acabamento de piso flutuante de madeira 

compensada naval montada em quadros de madeira seca e tratada contra cupins, com 

instalação de amortecedores de borracha, linóleo nacional face única, largura 1.40 metros, 

espessura 1,2 mm na cor cinza com acabamento em fita modelo vinílica da cor do piso com 48 

mm de largura.  A madeira deve ser de boa qualidade c o m  superfície acabada sem farpas 

ou pontas, área estimada de 97 metros quadrados.   

 
 

3.   JUSTIFICATIVA 
 

A Fábrica de Cultura de Diadema possui sala destinada aos ateliês de criação e  trilhas de produção 

de dança em contrapiso inadequado para a finalidade.   

Para as atividades é essencial que a sala ofereça condições adequadas para as apresentações bem 

como segurança para os aprendizes sendo   o piso tipo flutuante indicado para as atividades pois 

além de ser flexível amortece o impacto dos movimentos de dança reduzindo a ocorrência de 

possíveis acidentes e lesões. 

 
 
 

4.   LOCAL DE INSTALAÇÃO 
 

O piso deverá ser instalado na F á b r i c a  de Cultura de Diadema situada à     Rua  

Vereador  J uarez  Rios  Vasconcelos  nº  138 -   Diadema  SP   
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

      Até 20 dias após assinatura do contrato 
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6.   PAGAMENTO 
 

O pagamento será feito em até 10 dias após entrega dos serviços, mediante apresentação de Nota 
 

 Fiscal e aprovação dos serviços emitido pelo Gerente da Fábrica de Cultura. 

 

7.   GARANTIA 

 

      No mínimo 2 anos 
 
 

8.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 
 

  Os proponentes deverão proceder à visita prévia ao local devendo verificar a necessidade de 

adequação do nivelamento ou não do contrapiso, a dimensão exata do local, ponto de energia, 

horários de acesso, armazenagem de equipamentos e materiais, segurança e qualquer outro 

aspecto que possa merecer atenção para melhor desenvolvimento dos serviços. 

A visita deverá ser agendada com o Gerente da Fábrica, Wilson Julião da Silva,  

telefone: 4096 -9842, Celular: 99743 – 6097 email:wilsonjuliao@fabricasdecultura.org.br   
 

 Limpar o piso antes da instalação. 

 

 Fornecer materiais e mão de obra, transporte, instalação e acabamento 

de piso flutuante: 

 

 

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

para execução dos serviços; corrigir/reparar/refazer as suas expensas, no prazo de 05 (cinco) 

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 colocado ou em outros elementos da construção; 

 Realizar limpeza final do local; 
 

 O serviço deverá ser realizado em horário comercial 
 

 Cumprir todas as cláusulas contratuais. 
 

 
 
 

9.   CRITÉRIO DE JUGAMENTO 

 

 Menor valor global 
 
 

 
 

10. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
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A proposta deverá ser feita indicando o valor global em reais de realização dos serviços 

e prazo de execução, contendo n o m e /razão social da empresa, inscrição no CNPJ do 

Ministério da Fazenda, seu endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver; 
 

 
 
 

11.   DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 

 
 

O CONTRATADO, 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 cotaç
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