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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Pintura de Gradil e Mureta de Alvenaria 
 
 

1. OBJETIVO GERAL 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de adequação em gradil externo 
da fabrica em execução para limpeza, lixamento, regularização da superfície e pintura esmalte 
na cor verde escura, em mureta de alvenaria, lixamento, correções com massa acrílica e pintura 
com tinta látex na cor branca. O fornecimento consiste em materiais e mão de obra em espaço 
este situado na Fabrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, Rua Franklin Amaral, 1.575. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
Justifica a presente contratação, a necessidade das pinturas em gradil e mureta externa da 
fabrica, com exposições ao tempo e intempéries climáticas, os gradis já estão sofrendo 
corrosões de ferrugens, e descascamento na pintura, necessitando estas intervenções na 
manutenção preventiva, para realçar o visual da fachada da fabrica.     
 

3. DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 A contratação da Empresa será feita sob-regime de empreitada por Preço Global, 
considerando material, mão de obra especializada, devendo-se valer da análise prévia da 
visita ao local. 

 A CONTRATANTE não aceitará a posterior que a CONTRATADA venha considerar como 
serviços extraordinários aqueles resultantes do prescrito neste Termo de Referência. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
4.1 Os proponentes procederão à prévia visita ao local, para avaliar o local de pintura e suas 

necessidades em estruturas, sendo verificadas pelo contratado as condições do 
ambiente de trabalho, ponto de energia, horários de acesso, armazenagem de 
equipamentos, materiais de segurança e qualquer outro aspecto que possa merecer 
especial atenção para o melhor desenvolvimento dos serviços em comum acordo com 
a CONTRATANTE. 

4.2 A empresa deverá efetuar prévia visita ao prédio do Programa Fábricas de Cultura para 
elaboração da proposta, que deverá ser agendada no período especificado no convite 
com o gerente da Fábrica acompanhado do gerenciador do processo, conforme abaixo: 

a) Fábrica da Vila Nova Cachoeirinha – agendamento de visita com: 
Gerente: Sr. Rubens Morais 
Telefones: DDD (11) 2233-9270 ramal-210 
Email:  rubensmorais@fabricasdecultura.org.br 

4.3 A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar o serviço em no máximo 5 (cinco) dias úteis 
contados da assinatura do Contrato, com todos os materiais e equipamentos a ser 
utilizados na obra, assim como retirar e limpar todos os materiais restantes da obra. 

4.4 Os serviços deverão ser dirigidos por funcionários devidamente habilitados. 
4.5 Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à Segurança e Medicina do 

Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria do 
Ministério do Trabalho nº 3214, de 08 de Junho de 1978. 

mailto:rubensmorais@fabricasdecultura.org.br
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4.6 Serão de uso obrigatório os “Equipamentos de Proteção Individual – EPI”, obedecido ao 
disposto na Norma Regulamentadora NR-6. 

4.7 Deverá atingir o fim a que se destina com a eficácia e a qualidade requerida.  
 
 

5. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
DESCRIÇÃO DAS PINTURAS 
 
Repintura do Gradil  
Metragens estimadas = (415m2) 
Realização de limpeza, lixamento e regularização da superfície do gradil, com estopa, lixa e 
solvente (aguarrás)  
Fundo anti-corrosivo, (óxido vermelho de chumbo) na superfície das peças componentes do 
gradil (se houver sinais de ferrugem);  
Aplicação de tinta grafite a base de resina alquídica;  
Aplicação de uma demão de esmalte sintético (com resina alquídica) na cor verde colonial  
Repete-se mais uma demão de esmalte sintético (com resina alquídica) na cor verde colonial.  
 
Superfície de Alvenaria  
Metragens estimadas = (170m2) 
Descascar a tinta e passar massa acrílica, aplicação de selador, lixar e correções.  
Aplicar uma demão de acabamento branco fosco (Suvinil Exterior) e correções  
Aplicar a segunda demão de acabamento branco fosco (Suvinil) e finalizar.  
 

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
Valor Global em reais, proposto para o contrato das pinturas em gradil externo e mureta em 

alvenaria da fabrica de Cultura de Vila Nova Cachoeirinha. 
 
7. GARANTIA DOS SERVIÇOS 

A garantia dos serviços deverá se estender por um período de 03 (três anos contra defeitos da 
tinta) e 01 (um) ano de garantia dos serviços de mão de obra, contados a partir da vistoria final, 
com liberação da fabrica. Para uso. 
 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
O prazo de execução dos serviços é de 30 dias, contados a partir da data da emissão da ordem 
de serviço. 

9. DOS PREÇOS E PAGAMENTOS 
O pagamento dos serviços será efetuado com 30% na emissão do contrato e restante a 10 dias 
do termino do serviço, com e emissão da nota fiscal pela CONTRATADA. 
 

10. DOCUMENTAÇÕES  
A CONTRATADA, para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

 Inscrição CNPJ; 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 
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 Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de 

sociedade comercial/empresarial, 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. 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.  

 
 
 

São Paulo, 01 de março de 2016. 

 

Renzo Dino Sergente Rossa 

Diretor de equipamento 

Fábricas de Cultura 

POIESIS – Organização Social de Cultura 

 


