TERMO DE REFERÊNCIA
FORNECIMENTO DE INSTALAÇÕES DE MULTICABOS COM CONECTORES
MULTIPINOS PARA LIGAÇÕES DE AÚDIO NOS ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO DAS
FÁBRICAS DE CULTURA.
1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de instalações de
multicabos com conectores multipinos para ligações de áudio nos estúdios de gravação e
laboratórios multimeios, conforme desenho disposto no Anexo I do presente Termo de
Referência e que deverão ser entregues e instalados nas Fábricas de Cultura Jardim São
Luís, Vila Nova Cachoeirinha, Capão Redondo, Jaçanã, e Brasilândia, situadas nos
endereços abaixo:






Fábrica de Cultura Jardim São Luís: R. Antonio Ramos Rosa, 651, Jardim São
Luís, São Paulo - SP, CEP 05822-010
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, R. Franklin do Amaral 1.575, Vila
Nova Cachoeirinha, São Paulo - SP, CEP 02479-001
Fábrica de Cultura Capão Redondo: R. Algard, nº 82, Capão Redondo, São
Paulo - SP, CEP 05885-680;
Fábrica de Cultura Jaçanã: R. Raimundo Eduardo da Silva, n.º 138, Jaçanã, São
Paulo - SP, CEP 02281-213;
Fábrica de Cultura Brasilândia: Av. Inajar de Souza 7001 º em seu final, paralela
com a Av. Gal. Penha Brasil, Brasilândia, São Paulo - SP. CEP 02673-000.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação visa dotar os estúdios de gravação e os laboratórios multimeios das
Fábricas de Cultura com conexões de cabos de áudio que permitam versatilidade no uso
pedagógico e de atendimento às demandas dos estúdios, permitindo montagem e
desmontagem rápida de dois lay-outs de posicionamento de mesa de gravação, sendo um
com a mesa dentro do estúdio e o outro com a mesa no laboratório multimeios;
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3. DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DA IMPLANTAÇÃO.

3.1. As conexões multipino fêmea deverão ser instaladas nas paredes entre as salas de
gravação e as salas dos laboratórios multimeios conforme desenho do Anexo I.

3.2. Os materiais e os serviços deverão ser fornecidos e executados conforme orientação
e especificações constantes do desenho do Anexo I deste Termo de Referência. As
marcas referência para conectores multipinos, multicabos e demais conectores que
estão especificadas no Anexo I não são obrigatórias, mas as propostas comerciais
deverão obrigatoriamente conter a especificação das marcas e modelos utilizados.

3.3. Os conectores dos cabos no Espaguete de 2m para conexão com a mesa de
gravação deverão ser entregues numerados em etiquetas plásticas adesivas.
3.4. Os materiais e serviços objeto deste termo de referência deverão ser entregues nos
endereços constantes no Item 1 deste Termo de Referência
3.5. Os proponentes poderão a seu critério realizar visitas técnicas a um ou mais dos
locais de instalação agendando a visita previamente com o gerente ou responsável
pela Fábrica de Cultura a ser visitada conforme especificado abaixo:

Fábrica de Cultura Jd. São Luís
R. Antonio Ramos Rosa, 651, Jardim São Luís, São Paulo - SP
Gerente: Sr. Ricardo Nicolau de Luccas
telefones: DDD (11) 7245-0611 / DDD (11) 5812-9899 ramal 223
email: ricardoluccas@fabricasdecultura.org.br
Fábricas de Cultura Vila Nova Cachoeirinha
R. Franklin do Amaral 1.575, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo - SP
Gerente: Sr. Rubens Moraes
telefones: DDD (11) 2233.9270 ramal 201, (11) 99660-3206
email: rubensmoraes@fabricasdecultura.org.br
Fábrica de Cultura Capão Redondo
R. Algard, nº 82, Capão Redondo, São Paulo - SP
Gerente: Sr. Dinho Rodrigues
telefones: DDD (11) 5822-5242, (11) 97198-3640
email: dinhorodrigues@fabricasdecultura.org.br
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Fábrica de Cultura Jaçanã
R. Raimundo Eduardo da Silva, n.º 138, Jaçanã, São Paulo - SP
Gerente: Sr. Claudinei Montes
telefones: DDD (11) 2240-5353 (11) 97473-6355
email: claudineioliveira@fabricasdecultura.org.br
Fábrica de Cultura da Brasilândia
Supervisor Administrativo: Sr. Marcio de Oliveira
telefones: DDD (11) 2233-9270; (11) 94186-3136
email: marciodeoliveira@fabricasdecultura.org.br
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar do presente processo de seleção as pessoas jurídicas que tenham
objeto social compatível com a prestação de serviços objeto do presente Termo de
Referência.

4.2. Os proponentes interessados em participar do presente processo de seleção deverão
apresentar, juntamente com a proposta comercial:

a) Relação de clientes para os quais já tenham prestado serviços similares ou
equivalentes em complexidade e porte ao do objeto do presente Termo de
Referência;
b) Contato dos referidos clientes com telefone e e-mail, assim como indicação de
pessoas representante dos clientes com as quais possam ser retiradas referências

4.3. A POIESIS, por meio de seus prepostos, poderá contatar diretamente os clientes
referenciados pelo proponente para averiguar a compatibilidade dos serviços realizados
com o constante no presente termo de referência.

4.4. Será inabilitado do presente processo de seleção o proponente que não tenha objeto
social compatível com a prestação de serviços objeto do presente Termo de Referência,
que não apresentar os documentos indicados no item 4.2 ou que não comprovar a
realização de serviços compatíveis com o objeto do presente Termo de Referência.
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5. PROPOSTA COMERCIAL

5.1. A proposta comercial deverá conter os seguintes itens:

5.1.1. Nome/razão social da empresa proponente, inscrição no CNPJ do Ministério
da Fazenda, seu endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se
houver;

5.1.2. Breve apresentação da empresa proponente e informações sobre a
qualificação dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços;
5.1.3. Cronograma de entrega e instalação dos materiais e serviços:
5.1.4. O cronograma de entrega e instalação não poderá exceder a 30 (trinta ) dias,
contados da data da assinatura do contrato
5.1.5. Especificação dos materiais a serem utilizados com explicitação das marcas
e modelos de multicabo, conectores XLR e P10 e conectores multipinos que
serão utilizados, bem como o tipo de solda a ser utilizado.
5.1.6. Preço Global do fornecimento dos materiais e serviços incluindo todos os
impostos devidos, transporte e instalação nos locais aqui especificados.

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO

O fornecedor selecionado deverá, para fins de formalização do Contrato, 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;
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 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


Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal(ais) da pessoa jurídica;

7. PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão efetuados, em até 5 (cinco) dias úteis contados da data de
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que atestados pelo gerente da respectiva
Fábrica de Cultura a entrega dos materiais e execução do serviço de instalação.

7.2. Por ocasião dos pagamentos serão promovidas, pela CONTRATANTE, as
retenções dos tributos incidentes que deverão ser recolhidos, de acordo com a
legislação vigente.

São Paulo , 13 de junho de 2013.

Renzo Dino Sergente Rossa
Diretor de equipamento
Fábricas de Cultura
POIESIS – Organização Social de Cultura
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