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TERMO DE REFERÊNCIA 

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO 
ACÚSTICO NO AUDITÓRIO DA FÁBRICA DE CULTURA DE JAÇANÃ 

 

 
 

1. OBJETIVO 
 

 

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de 
tratamento acústico e execução das obras de instalação com fornecimento de 
mão de obra, materiais e equipamentos no auditório da Fábrica de Cultura 
Jaçanã. 

 

 
2. DETALHAMENTO DO OBJETIVO 

 

2.1 Projeto de Tratamento Acústico 
 

 

Projeto de tratamento acústico para dotar o auditório da Fábrica de Cultura de 
Jaçanã de condições adequadas para apresentações de grupos musicais e 
teatrais, com especificação dos materiais de revestimento a serem utilizados e 
resultados de tratamento acústico esperados. 

 

 

2.1.1 Os parâmetros técnicos referencias que deverão ser apresentados nas 
propostas são: 

 

 

a) Adequação do tempo de reverberação do Auditório para 1.0 segundo para 
a frequência de 1000 Hz; 1.1 segundo para a frequência de 500 Hz; 1.35 
segundo para a frequência de 125 Hz, com margem de tolerância de 10%; 

 

 

b) Estudo e proposta de tratamento para absorção e difusão de energia 
acústica para minimizar o surgimento de reflexões de ondas que gerem 
coloração sonora por ecos flutuantes (flutter echo) devido ao paralelismo das 
superfícies do Auditório; 

 

 

c) Estudo e proposta de tratamento para diminuição do tempo médio de 
reverberação da câmara anexa (camarins) localizada ao fundo do Auditório 
para valor igual ou inferior a 1.5 segundo; 

 

 

d) Instalação de painéis ou de superfície sonorefletoras no teto do Auditório 
para auxiliar na projeção do som da região do palco em direção à parte 
posterior da plateia. 
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2.1.2  O  projeto  deve  usar  como  referência  os  parâmetros  e  diretrizes 
estabelecidos na NBR 12179/1992. 

 
 
 

2.2 Execução das Obras de Instalação 
 

 

Execução integral das obras de instalação do tratamento acústico especificado 
no projeto com fornecimento dos materiais e acessórios que serão utilizados, 
incluindo mão de obra especializada na instalação, disponibilização de 
equipamentos e ferramentas. 

 

 
 

3. JUSTIFICATIVA 
 

O auditório foi construído sob a edificação da Fábrica de Cultura aproveitando- 
se o vão livre coberto existente pela inclinação natural do terreno e definido 
pelo projeto arquitetônico. 
O local foi equipado com assentos e equipamentos de som e iluminação, mas 
não foi feito o revestimento acústico. Devido aos materiais de construção de 
pisos, paredes e teto, existe inadequação na propagação do som, 
principalmente por ocasião de apresentações com instrumentos musicais. O eco 
das vibrações sonoras prejudica a qualidade das apresentações. 
A POIESIS não possui em seu quadro de funcionários profissional capacitado 
para realização dos serviços e necessita de suporte técnico para implantação do 
tratamento acústico. 

 
 
 
 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO 
 

 

O auditório onde serão realizados os serviços objetos deste termo de referência 
localiza-se na Fábrica de Cultura Jaçanã, Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138, 
Jaçanã- São Paulo- SP 
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5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

 

O prazo de execução dos serviços (itens 2.1 e 2.2) é de 120 dias corridos após 

a emissão da ordem de serviço. 
 

 

6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 

 

Todos os pagamentos serão feitos conforme cronograma físico-financeiro em 
até dez dias da apresentação da Nota Fiscal, sendo o último pagamento 
executado após aprovação e recebimento final dos serviços. 

 

 
 

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

 
 
 

7. PRAZO DE GARANTIA 
 

 

A proposta deverá especificar o prazo de garantia dos serviços por no mínimo 
dois anos a partir da conclusão e aprovação dos serviços. 

 

 

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

 

8.1 A contratada deverá estar apta a iniciar os serviços em até dez dias a contar 
da data de assinatura do contrato ou recebimento da Ordem de Serviço. 

 

 

8.2 Os serviços deverão ser realizados por funcionários devidamente habilitados 
e registrados, obedecidas as regulamentações sobre Segurança e Medicina do 
Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadores aprovadas pelo Ministério do 
Trabalho. Será obrigatória a utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
- EPI obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-6. 

 

 

8.3 Quando julgar necessário a Comissão de Avaliação poderá solicitar aos 
proponentes, informações, explicações e detalhamentos de pontos que julgar 
necessário. Essa comunicação poderá se dar por meio de reuniões presenciais, 
vídeo conferência, e-mail ou outros meios de comunicação conforme a 
necessidade e disponibilidade das partes. 
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8.4 após a finalização dos serviços a contratada deverá realizar medição acústica 
do Auditório e de sua sala anexa (camarins), a partir de resposta impulsiva das 
salas, ou de parâmetro correspondente, demonstrando ter alcançado os valores 
de tempo de reverberação descritos no item 2.1. A medição será realizada 
mediante acompanhamento da Comissão de Avaliação. 

 

 

8.5 A contratante fornecerá ponto de alimentação de energia elétrica e local de 
armazenagem de materiais. 

 

 

8.6 A contratante disponibilizará planta do auditório. 
 

 
 

9. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

 

A Proposta deverá conter: 
 

Nome da proponente, endereço, telefone, contato, endereço eletrônico, CNPJ 
e documentos de habilitação especificados no item 10 deste termo de 
referência. 

 

9.1 Concepção técnica do projeto: 
 

A concepção técnica deverá conter um descritivo conceitual detalhando 
quantitativa e qualitativamente os materiais a serem utilizados bem como 
os resultados de tratamento acústico pretendidos alinhados à 
especificação de indicadores técnicos apropriados para o tratamento 
acústico condizente com as dimensões do auditório para apresentações 
teatrais (sem sonorização elétrica) e musicais sonorizadas com amplificação 
elétrica, respeitando os parâmetros técnicos referencias, citados no (itens 
2.1.1 - a, b, c, d) e (2.1.2). 

 

 

9.2 Cronograma físico-financeiro: 
 

Com indicação das etapas de execução das obras e respectivo percentual de 
pagamento sendo obrigatório o primeiro pagamento estar vinculado à 
conclusão e entrega do Projeto conforme item 2.1 deste termo. 
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9.3 Valores: 

 

Proposta contendo o valor em reais para elaboração do Projeto de Tratamento 
Acústico (item 2.1) e Execução das Obras de Instalação (item 2.2), incluindo mão 
de obra, recolhimento de ART, fornecimento de materiais e equipamentos. 

 

10. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

 

10.1 HABILITAÇÃO 
 

 

10.1.1 A habilitação dos proponentes e a seleção das propostas, serão realizados 
pela Comissão de Avaliação formada pelo Superintendente do Programa 
Fábricas de Cultura, pelo Coordenador de Compras da Poiesis, e pelo 
Assistente de Articulação e Difusão responsável técnico pelos Estúdios de 
Gravação de Áudio das Fábricas de Cultura, assessorada por um 
profissional especializado e qualificado na área de acústica de ambientes. 

 

 

10.1.2 A Comissão de Avaliação por meio de seus componentes, poderá entrar 
em contato diretamente com os clientes referenciados pelo proponente 
para averiguar a compatibilidade dos serviços realizados com o padrão 
acústico, estético e de conforto ambiental demandado pelo presente 
processo de seleção. 

 

 

10.1.3 A   habilitação   está   condicionada   ao   atendimento   das   seguintes 
solicitações: 

 

 

a)  Apresentação de currículo de técnico responsável pelos serviços com 
experiência comprovada na elaboração de projeto e execução de 
tratamento acústico. 

 

 

b) Apresentação  do  portfólio  de  realizações  e  sua  relação  de 
compatibilidade com os objetos do presente termo de referência. 

 
 
 

c)  Relação de clientes para os quais já tenham prestado serviços similares 
ou equivalentes em complexidade e porte ao do objeto de presente 
Termo de Referência. 
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d) Comprovação de visita prévia ao local onde os serviços serão 

executados verificando as condições do ambiente de trabalho, ponto de 
energia, espaço para instalação do canteiro de obras, armazenagem de 
equipamentos e materiais, horários de acesso e qualquer outro aspecto 
que possa merecer especial atenção para o melhor desenvolvimento 
dos serviços. A visita prévia deverá ser agendada com a gerente da 
Fábrica, Grace Miranda, tel.: (11) - 2249-8010 ramal 205, e-mail: 
gracemiranda@fabricasdecultura.org.br 

 

 
 

10.2 JULGAMENTO 
 

 

Técnica e preço 
 

 
 

10.2.1 A Comissão de Avaliação irá avaliar e julgar as propostas apresentadas 
considerando em seu conjunto a qualidade da concepção técnica (item 
9.1) apresentada segundo o grau de detalhamento das soluções acústicas 
a serem adotadas no projeto, os materiais utilizados para o tratamento 
acústico e os resultados pretendidos desde que apropriados para alcançar 
os parâmetros referenciais dispostos nos itens 2.1.1 e 2.1.2 

 

 

10.2.2 As propostas habilitadas que atendam as demandas do item 2.1 e cujo 
portfólio de realizações do proponente (item 10.1.3 item c) guardem 
relação de compatibilidade com os objetos do presente termo de 
referência  serão qualificadas a partir da análise dos critérios  descritos 
abaixo: 

 

 

a)  Custo total do serviço de elaboração do projeto e execução da obra. (PESO: 3,5) 
 

b)  Análise da adequação dos materiais a serem empregados em relação a aparência, 
resistência e durabilidade, levando-se em consideração seu público usuário 
(crianças e adolescentes) e a característica de multiuso do espaço (PESO: 2,5) 

 
c)  Análise de proposta em termos de adequação ao aspecto visual e conceito 

arquitetônico da sala existente (PESO: 1,5) 
 

d)  Análise da viabilidade da proposta em termos de preservação dos espaços de 
circulação e adequação a normas de segurança (PESO: 1,5) 

http://www.poiesis.org.br/
mailto:gracemiranda@fabricasdecultura.org.br


P O I E S I S 

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

Tel/Fax: 11 3361 4976 │ www.poiesis.org.br 
Movimentação de solo-JÇN 

 

 

 
e) Uma vez que qualquer modificação nos materiais e geometria do ambiente 

implica em mudanças no seu comportamento acústico, serão considerados 
estudos adicionais que levem em consideração a melhoria de outros aspectos 
acústicos além dos especificados no item 2.1 (PESO: 1,0) 

 
 
 
 

11. 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. 
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; 
CREA – Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU/SP – 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENZO DINO SERGENTE ROSSA 
Diretor das Fábricas de Cultura 
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