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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada consiste no serviço de transporte e 

armazenagem do mobiliário no período (2 meses), consistente na disposição do veículo, 

incluindo motorista e ajudantes para atender às necessidades da Oficina Cultural 

Amácio Mazzaropi.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de transportar e armazenar o 

mobiliário da Amácio Mazzaropi (localizada na Avenida Rangel Pestana, 2401 - Brás) 

permanecera o mobiliário armazenado na sede da transportadora contratada até a 

definição da data de entrega e do novo endereço da sede Amácio Mazzaropi. 

 

3. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

A desmontagem do mobiliário ocorrerá na sede da Oficina Cultural de Amácio 

Mazzaropi situada na Avenida Rangel Pestana, 2401 – Brás, com armazenamento na 

transportadora contratada, a montagem será realizada no endereço novo da sede Amácio 

Mazzaropi aguardando a sua definição do local.   

  

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

        

  4.1 A mudança da Oficina Cultural Amacio Mazzaropi, contempla a 

transferência do ativo, com um volume de aproximadamente 80m³ de mudança, 

contemplando o transporte de pertences, microcomputadores, armários, estações de 

trabalho, equipamentos, cadeiras, arquivos e pertences. Além do serviço de transporte, a 

empresa disponibilizará embalagens necessárias para proteção de todo o mobiliário com 

armazenamento do mesmo.  
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4.2 Todo o conteúdo dos armários, gaveteiros e estantes serão acondicionados 

em caixas de papelão one-way (personalizadas) lacradas com fita adesiva e identificadas 

com etiquetas coloridas de acordo com seu usuário / responsável ou ordem de 

arquivamento.  

4.3 Serão embalados de forma unitária com plástico polibolha e 

acondicionamento em caixas plásticas antichoque Marfinite previamente identificados 

com etiquetas coloridas de acordo com o seu novo posicionamento no Lay Out 

disponibilizado. 

 

5. PAGAMENTO  

 

O pagamento será efetuado, em até 28 (vinte e oito) dias contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura.  

 

7. DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

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

seguintes documentos: 

 Inscrição no CNPJ; 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 Certidão de regularidade de débitos junto ao sistema de seguridade social 

(INSS), AO Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS); 

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

 Contrato Social 

 

 


