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                                   TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO PARA A 

FÁBRICA DE CULTURA DE DIADEMA 
 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para confecção, transporte e aplicação de Material de 

Comunicação Visual e Sinalização para a Fábrica de Cultura Diadema, compreendendo 

planejamento e execução destas demandas, nos termos e condições constantes no presente Termo 

de Referência. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

ANEXO I – Lista descritiva dos materiais a serem instalados. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 

1 

 
Confecção e aplicação de adesivos vinilicos translúcidos, coloridos e com recorte, impressão 
em 4 cores, para decoração dos vidros. Medida total 112m. 
 

 
 

diversos 

2 

 
Confecção e aplicação de adesivo recorte com o Logo do Governo do Estado de São Paulo 
para ser aplicado sobre vidro, previamente aprovado pela Poiesis e Secretaria.  
Medidas 0,40m X 0,20m. Aplicados nas portas e divisórias de vidro da Fábrica. 
 

 
 

14 
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3 

Placas Portas – Confecção e aplicação de base em acrílico branco 2 mm, frente superior em 
acrílico transparente, 2, lado inferior com aplicação de vinil Oracal invertida com recorte 
eletrônico no formato de 15 X 18 cm.  
 

 
 

99 

4 

Placas Banheiros – Confecção e aplicação de placas com impressão digital direta em PS  
1 mm à 4 X 0 cores no formato de 29,7 X 21 cm.  
 

 
 

61 
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES COMUNICAÇÃO VISUAL 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 COMUNICAÇÃO VISUAL - INSTITUCIONAL 

ITEM DESCRIÇÃO QTD OBS 1 OBS 2 

1 

Conjunto de letras bloco em MDF Wenguê com os 

dizeres Fábrica de Cultura.  

01 Conjunto de letras bloco em MDF Wenguê na face 

lateral pintada de marrom fosco medindo aprox. 

162x115cm de altura pela maior e 55cm de altura pela 

menor com relevo de 10mm. 

 

01 Logotipo em PS com adesivo em impressão digital 

na face medindo150x165 com relevo de 05mm. 

 
 

1 
Instalada na 

recepção  

2 

Confecção e instalação conjunto de letras em chapa 

galvanizada com pintura automotiva na cor café  

(letra caixa). Medida aproximada 10m x 6,5m 

 
 

1 
Instalada na 

FACHADA externa  
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3 

Placa em lona, impressão em 4 cores, com estrutura 

em metalon, armada em mão francesa. Medida 

aproximada 7,90 x 1,40m 

 
 

1 Fachada Guarita Entrada principal 

4 

Confecção e instalação de placas com impressão digital 

direta a 4 X 0 cores. 

 
 

5 
Instalada ao lado 

dos elevadores 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Para que a Fábrica seja aberta ao público dentro do padrão estabelecido nas Fábricas de Cultura já 

inauguradas e administradas pela POIESIS, se faz necessária a produção e aplicação de uma série 

de peças gráficas para decoração e para sinalização dos ambientes, entre elas: adesivos, banners, 

logos do Governo do Estado e placas de sinalização e orientação dos frequentadores para o uso 

otimizado e adequado do espaço, entre outros. Para tanto, se faz necessário a contratação de 

empresa especializada. 

 

4. LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES 

 

Rua Vereador Gustavo Sonnewend, 135 - Centro – Diadema 

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

20 Dias após emissão da ordem de serviço ou autorização de início, para execução do serviço 

 

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

15 (quinze) dias úteis após apresentação da nota fiscal. 

 

7. PRAZO DE GARANTIA  

 

Mínimo de 2 anos 

 

8. OBRIGAÇÕES 

8.1.  DA CONTRATADA 

 

A Contratada deverá responsabilizar-se integralmente, pelos serviços solicitados conforme 

este termo de referência garantindo a excelência na execução do mesmo. 

 

Visitar obrigatoriamente uma das unidades das Fábricas de Cultura sendo; Brasilândia, 

Capão Redondo, Jaçanã e Vila Nova Cachoeirinha) para conhecimento da comunicação 

visual padrão existente; 

 

Visita à unidade de Diadema para conhecer o espaço e fazer todas as avaliações técnicas. 

 

Aplicar, e ou instalar sinalização impressa nos locais determinados com as especificações 

indicadas e validadas previamente pela POIESIS;  

 

A empresa Contratada deverá executar os trabalhos de forma a garantir os melhores 

resultados de mão-de-obra especializada e das matérias empregados, será de 

responsabilidade da empresa contratada, identificação de seu colaboradores, 

transporte/deslocamentos, equipamentos, refeições e uso de equipamento de segurança. 

 

 

Todos os equipamentos e utensílios a serem utilizados, deverão ser novos e em perfeitas 

condições de uso. 
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Toda instalação deverá seguir as normas técnicas de segurança do trabalho, seguindo 

normas NR 18 quando necessário e a mão-de-obra utilizada deverá ser especializada.  

 

Os formatos necessários para confecção e aplicação dos materiais de sinalização deverão 

seguir as características contidas no item 2 Anexo I Lista descritiva dos materiais com 

exemplos a serem instalados e Anexo II Especificações comunicação visual com exemplos, 

parte integrante do Termo de Referência. 

 

Responder exclusivamente por quaisquer obrigações assumidas em razão dos serviços, seja 

para com os seus colaboradores, prestadores de serviços ou contratados, seja para com os 

Poderes Públicos ou para com terceiros em geral, qualquer que seja a natureza de tais 

obrigações, especialmente aquelas decorrentes de relações empregatícias, de caráter 

previdenciário, tributário ou acidentário; 

 

Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, mão-de-obra 

impostos, taxas, contribuições e quaisquer outros encargos de ordem fiscal, trabalhista, 

securitária, enfim todos os tributos e encargos decorrentes da prestação dos serviços, 

objeto deste contrato, assim como outros tributos e /ou impostos que venham a ser 

instituídos, sejam de âmbito Federal, Estadual ou Municipal. 

Acompanhar e fiscalizar; 

 

8.2. DA CONTRATANTE 

 

Permitir, dentro de suas normas de segurança, o acesso dos colaboradores e 

representantes da empresa contratada às dependências do local onde o serviços será 

executado; 

 

Fornecimento de todas as informações necessárias para execução deste serviço; 

 

O pagamento da remuneração a contratada. 

 

 

9. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

 

Relação de empresas onde tenha sido fornecido o bem ou prestado o tipo de serviço, objeto deste 

termo; 

 

Apresentação de portfólio  

 

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

      

Menor preço global e análise técnica dos itens solicitados na habilitação do fornecedor.  

 

11. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A proposta deverá conter Razão Social, CNPJ Endereço, Telefone, Contato e Endereço Eletrônico, 

descrição dos itens anexos I e II, contemplando o valor unitário e o valor global. 
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12. DOCUMENTOS 

OBS: A empresa para fins de emissão de contrato deverá apresentar os seguintes documentos após solicitado pela POIESIS.  

 

A empresa deverá apresentar: 

 

Inscrição no CNPJ; 

 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

 

Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

 

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo; 

 

Certidão de Tributos Mobiliário; 

 

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 de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedade 

civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício; 

 

 

 

 

 


