
 
TERMO DE REFERÊNCIA 

TAPETE DE LINÓLEO  
 
 

OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de tapete de 
linóleo para sala de dança do Projeto Núcleo Luz – Programa Fábricas 
de Cultura. 
 
 

1. JUSTIFICATIVA 
O novo espaço onde acontecerão as aulas de dança do Ciclo II do 
Projeto Núcleo Luz não possui acabamento adequado para este tipo de 
prática. Será instalado, no chão, um piso flutuante de madeira; o tapete 
de linóleo deverá cobrir este piso a fim de proporcionar melhores 
condições de aulas práticas aos aprendizes. 
 
 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER EXECUTADO S 
Fornecer tapete de linóleo de material vinílico dupla-face, cores: preto e 
cinza, antiderrapante e antirrefletante, ignifugado conforme norma 
internacional de segurança para teatros e estúdios de TV.     
 
Dimensão:  
 
1,60m de largura e 1,33mm de espessura; 
 
Total: 113m lineares perfazendo 175m² aproximadamente. 
 
 

3. GARANTIA 
O produto deverá ter garantia de cinco anos contra defeito de 
fabricação. 

 
 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
- Fornecer tapete de linóleo dupla-face (preto e cinza); 
- Responsabilizar-se pela entrega do produto no local informado. 
 
 

5. LOCAL DE INSTALAÇÃO 
Rua Prates, nº 803 – andar superior - Bom Retiro - São Paulo/SP. 
 
 

6. PAGAMENTO 
7. O pagamento será feito em até dez dias após verificação final e 

aprovação pela contratante dos serviços executados. 
 



 
8. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 
O CONTRATADO, para fins de formalização do Contrato, deverá 
apresentar os seguintes documentos: 

a. Inscrição no CNPJ; 
b. Inscrição estadual e/ou municipal; 
c. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
d. 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; 

e. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato 
constitutivo, no caso de sociedade civil/simples, acompanhada da 
prova de diretoria em exercício. 

f. Comprovante de endereço da empresa 
g. Comprovante de conta bancária em nome da empresa 

 


