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TERMO DE REFERÊNCIA  

Pisos Flutuantes para salas de dança de ateliês e sala  de ensaio do teatro   

da Fábrica de Cultura de Brasilândia 

 

1. OBJETO 

Fornecimento, transporte, instalação e acabamento de Piso Flutuante para salas de dança e sala de 

ensaio do Teatro da Fábrica de Cultura Brasilândia.   

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Fábrica de Cultura Brasilândia possui salas destinadas aos ateliês de criação  e trilhas de 

produção com pisos de granilite , inadequados para a finalidade .  Também  a sala de ensaio em 

cima do palco do teatro foi construída com piso de cimento . Para as atividades culturais, e 

artísticas é essencial que a sala ofereça segurança tanto para os aprendizes  como para os artistas 

que estarão ensaiando para apresentações .  O piso flutuante especificado neste Termo  é 

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

ocorrência de possíveis acidentes e lesões. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS PARA MONTAGEM 

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.  A madeira deve ser de boa qualidade  com 

superfície acabada  sem farpas ou pontas .  

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 Visitar as salas e tomar as medidas necessárias para realização do serviço . 

 Limpar o piso antes da instalação . 

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

Piso  flutuante ; 

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

para execução dos serviços; 
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 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 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. 

 

5. LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

Os pisos deverão ser instalados na  Fábrica de Cultura de Brasilândia, situada à Av. General 

Penha Brasil,  2.508 , São Paulo, SP , nas seguintes salas  : 

Sala 101 – 1º andar –medida estimada 79 metros quadrados 

Sala 104 -1º andar –medida estimada 80 metros quadrados 

Sala 106 – 1º andar – medida estimada 108 metros quadrados 

Sala de ensaio do teatro- medida estimada 100 metros quadrados.
 

 

6. PAGAMENTO 

 

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

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

 

 

7. ENVIO DAS PROPOSTAS 

A proposta deverá ser feita indicando o valor global em reais de realização dos serviços e 

prazo de execução, contendo  nome/razão social da empresa, inscrição no CNPJ do Ministério da 

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

 

8. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

O CONTRATADO, para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

 Inscrição no CNPJ; 



                                                                               
 

PO I ESIS  

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

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

 

 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; 

 

 

São Paulo, 01  de abril  de 2014. 

 

Renzo Dino Sergente Rossa 

Diretor de equipamento 

Fábricas de Cultura 

POIESIS – Organização Social de Cultura 

 


