Termo de Referência para Montagem de Sala de Exposições
1. Objetivo
Contratação de empresa para montar e equipar sala de exposições da Fábrica
de Cultura de Diadema com fornecimento de materiais, mão de obra ,
equipamentos, ferramental , incluindo transporte e seguro de responsabilidade
civil.
2. Detalhamento do Objetivo
2.1 –Teto para pintura em preto fosco , tubulação e estruturas
Área estimada 160m²

Planta do local, sem escala

POIESIS - Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura
Sede: Rua Lubavitch, 64 - Bom Retiro | CEP 01123-010 | Telefone: 4096-9900

2.2 Fornecimento de material e mão de obra para Iluminação:
 Instalação de trilhos para colocação de Spot direcionável
 Spot para iluminação direcionável
o Quantidade a ser calculada para que o ambiente total haja no
mínimo 500 lux
o Fornecer 5% a mais de lâmpadas para reposição de lâmpadas
queimadas
 Lâmpada LED, cor branca, IRC mínimo de 80
 Circuitos independentes para otimização do espaço multiuso.
o Mínimo: 5 circuitos
 Luminárias de emergência sinalizando as saídas do ambiente
 Adequação do quadro de energia para nova demanda.
 Cor do trilho e spots: preto
 Luminárias e lâmpadas existentes serão readequadas para a iluminação do
espaço como um todo

Sugestão proposta para trilhos de iluminação e exposição.
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2.3 Fornecimento de material e mão de obra para instalação dos cabos de aço
presos no teto e chão:
 Cabos de aço com capacidade para até 100kg que deverão ter a
possibilidade de serem retirados ou instalados em outros locais.
o Quantidade: 60 pares distribuídos aleatoriamente conforme
solicitado no local pelo responsável.
o Ganchos ou presilhas no terminal para auxiliar na fixação das peças
em exposição.
2.4 Preparo das portas de vidro.
 Limpeza de todos os adesivos;
 Instalação de insulfilme preto G5;
 Instalação de travas nas portas de vidros para fixar abertas e fechadas.

2.5 Revestimento do piso existente e paredes
 Preparo do contra piso caso seja necessário,
imperfeições para a execução da pintura.
 Pintura piso: Tinta para piso alto trafego.
 Cor: cinza escuro





corrigindo todas as

Baguete em quartzo cinza escuro, 4cm de largura para perfeita junção de
acabamentos nas portas do espaço. Acabamentos retos nos comprimentos
das peças.
Pintura de todas as paredes com tinta branca Pva Branca Fosco.
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3. Justificativa
A Sala de exposições está com a alvenaria concluída mas será preciso executar
as instalações adequadas para possibilitar exposições.
4. Local do imóvel
A sala de exposições está localizada na Fábrica de Cultura de Diadema na
Avenida Juarez Rios de Vasconcelos esquina com Rua Vereador Gustavo
Sonnewend Neto no município de Diadema –SP ..
5. Prazo de execução
Fornecimento e instalação em 30 dias contados da assinatura do contrato ou
entrega de Ordem de Serviço.
6. Condição de Pagamento
Pagamento conforme cronograma físico-financeiro a ser estabelecido entre as
partes, em até quinze dias após entrega e aprovação de materiais e /ou
finalização de montagens mediante apresentação de Nota Fiscal.

7. Garantia
Garantia de um ano a contar da data de entrega dos serviços.
8. Obrigações das partes
A contratante se obriga a permitir a entrada dos técnicos para visita às
instalações e fornecer as informações necessárias para desenvolvimento dos
trabalhos contratados bem como efetuar os pagamentos conforme ajustado.
A contratada providenciará por sua conta o transporte dos técnicos, materiais,
equipamentos e ferramentas.
Outras obrigações das partes constarão de contrato a ser celebrado de comum
acordo.
9. Habilitação do fornecedor
9.1 - Comprovação de capacitação e experiência na execução do objetivo
descrito nos itens 1 e 2 deste Termo de Referência.
9.2 – Comprovação de equipe técnica qualificada para execução dos serviços de
montagem
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10 . Critério de Julgamento
Menor valor global.
11. Apresentação da proposta
Para elaborar proposta os interessados deverão agendar visita prévia ao local da
instalação indicado no item 4 deste termo e realizar as medições necessárias
bem como para ciência das condições existentes.
Agendar visita com o Gerente da Fábrica, Wilson Julião ou Supervisora
Administrativa, Eliana Jardim tel.: 4051-5050 .
“e-mails”
wilsonjuliao@fabricasdecultura.org.br
elianajardim@fabricasdecultura.org.br
A proposta deverá indicar valor global para fornecimento e instalação completa
com apresentação de razão social da empresa, CNPJ, endereço , telefone para
contato, “e-mail” e cronograma físico-financeiro para execução e pagamento da
montagem .
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 registradas, em se
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documento 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;
Certidão de Débitos Relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da
união;
Certidão de regularidade de situação com fundo de garantia por tempo de
serviço (FGTS) ;
Certidão negativa de débitos trabalhistas.
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