
 

Termo de Referência para Montagem de Divisória Drywall  

 

1. Objetivo 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

montagem de divisórias em drywall com fornecimento dos materiais e mão 

de obra em prédio da Fábrica de Cultura Jaçanã. 

2. Detalhamento do Objetivo 

Montagem de parede em drywall no 2º andar com dimensão aproximada 

de 1.20 x 2.40 m, com acabamento e pintura acrílica branco fosco e 

reinstalação de porta de ferro existente. 

Montagem de parede em drywall no piso térreo com dimensão aproximada 

de 1,04 x 2.40 m, com acabamento e pintura acrílica branco fosco e porta 

de madeira branca de correr com fechadura. 

Montagem de parede em drywall na entrada do prédio com dimensão 

aproximada de 1,20 x 2,40 m, com acabamento e pintura acrílica branco 

fosco e porta de madeira branca de correr com fechadura. 

Montagem de divisória naval –painel com dimensão aproximada de 2,11 x 

1,20 m, 35 mm eucaplac, com pintura látex preta para divisória, porta naval 

de abrir com fechadura. 

 

Obs.: As dimensões fornecidas servem apenas como parâmetros prévios, 

sendo de inteira responsabilidade da contratada proceder as medições 

necessárias para realizar os serviços. 

Não serão aceitos materiais usados, reciclados ou recondicionados. 

 

3. Justificativa 

Justifica a presente contratação a necessidade de instalação de divisórias 

com porta para otimização de ocupação de áreas no 2º andar, no térreo, 

no hall da portaria I e na coxia da sala multiuso para depósito de materiais, 

guarda de cenários, equipamentos, praticáveis e outros.    

4. Local de prestação de serviço 

Os serviços deverão ser executados na Fábrica de Cultura de Jaçanã, à 

Rua Raimundo Eduardo da Silva nº 138. 

5. Prazo de execução 

Os serviços deverão ser executados em até 60 dias a contar da data de 

assinatura do contrato. 

 

6. Condição de Pagamento 



 

Pagamento em até dez dias após apresentação de Nota Fiscal e 
aprovação dos serviços pelo Gerente da Fábrica. 

 
7. Prazo de garantia 

A instalação deverá ser garantida pelo prazo de 12 meses desde que 
corretamente utilizada. 
 

8. Obrigações das partes 
A contratante fornecerá condições adequadas para a execução dos 
serviços, ponto de energia, local para armazenamento de equipamentos e 
materiais, bem como permitir o livre acesso dos funcionários da contratada 
conforme datas e horários estabelecidos entre as partes. 
A contratada deverá executar os serviços utilizando profissionais 
habilitados e registrados, obedecendo as regulamentações sobre 
segurança e medicina do trabalho contidas nas normas regulamentadoras 
aprovadas pelo Ministério do Trabalho. Será obrigatória a utilização de 
Equipamentos Proteção Individuai – EPI obedecido o disposto na Norma 
Regulamentadora NR-6. 
O transporte de funcionários e materiais deverá ser providenciado pela 
contratada.  
 

 
9. Habilitação do fornecedor 

Comprovação ou referência de especialização no tipo de serviço solicitado. 
 

10. Critério de Julgamento 
Será considerada vencedora da seleção de fornecedor a empresa 
habilitada conforme item 9 deste Termo de Referência que apresentar o 
menor valor global dos serviços incluindo materiais, mão de obra e 
equipamentos.  
 

11. Apresentação da proposta 

A proposta deverá conter razão social, CNPJ, endereço, telefone para 

contato, endereço eletrônico   e valor global em reais incluindo todos os 

serviços solicitados neste Termo de Referência, considerando mão de 

obra, matérias e fornecimento de equipamentos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Documentação  

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, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das pessoas jurídicas, no 
caso de sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em 
exercício; 

 Relação de empresas onde tenha prestado o mesmo tipo de serviço, ou 
similar. 

 


