
TERMO DE REFERÊNCIA  

1. OBJETIVO 

Aquisição de móveis na forma do especificado no presente termo de referência, para o 

atendimento das necessidades da Fábrica de Cultura de Brasilândia. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A compra solicitada destes materiais visa atender as necessidades dos ateliês, Articulação 

e Administrativo da fábricas de Cultura. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS MOVEIS 

A Contratada deverá fornecer, transportar e montar os moveis em local indicado pela 

administração da Fábrica de Cultura de Brasilândia. 

 A Contratada deverá atender as especificações do anexos I:  

3.1. Descrição sucinta dos moveis que deverão ser fornecidos para as Fabrica de Cultura. 

Item Qtd Descrição do Produto 

1 4 Mesa de trabalho em formato em L, medindo 1200 x 650mm com a bordas retas 

2 2 Mesa de trabalho retangular medindo 800 X 650 X 750MM 

3 7 Conexão de 90º com base de apoio medindo 650 X 650 X 750mm com as bordas retas 

4 5 Gaveteiro Volante com 3 gavetas medindo 440 X 500 X 620mm 

5 10 Cadeira Giratória espaldar médio operacional sem braços 

6 30 Cadeira Fixa sem braços concha empilhável 

 

4. OBRIGAÇÕES 

 

4.1. DA CONTRATANTE 

 Oferecer condições de trabalho para a empresa vencedora, disponibilizando as salas, 

espaços e dependências para execução do serviço; 

4.2. DA CONTRATADA 

 Fornecer mão de obra para transporte e montagem dos moveis; 

 Assumir todas as responsabilidades, civis, trabalhistas e tributárias que se fizerem 

necessárias para execução dos serviços; 

 Oferecer garantia dos serviços executados de no mínimo 01 (um) ano; 



 Corrigir/reparar/refazer as suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias, contados da 

notificação da Contratante, os serviços nos quais forem constatadas falhas, imperfeições 

ou irregularidades resultantes na montagem ou do material empregado; 

 O serviço deverá ser executado de maneira mais limpa e organizada possível; 

 Realizar limpeza final do local; 

 O serviço poderá ser realizado em horário comercial e em fins de semana; 

 Cumprir todas as cláusulas contratuais. 

 

5. LOCAL DE ENTREGA 

Os equipamentos deverão ser instalado nos pontos indicados pela administração na 

Fábrica de Cultura de Brasilândia. Situado na Av. General Penha Brasil, 2508 – 

Brasilândia – São Paulo/SP. 

 

6. DATA DE MONTAGEM 

Os equipamentos deverão ser montado em data pré-definida e agendada com o setor 

administrativo da Fábrica de Cultura de Brasilândia.  

 

7. PAGAMENTO 

O pagamento será feito em até 28 dias após a montagem dos moveis, mediante 

apresentação de Nota Fiscal e o atestado de conclusão de serviço, emitido pela Gerente da 

Fábrica de Cultura de Brasilândia.  

 

8. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

O CONTRATADO, 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/empresária, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 



 Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedade 

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

 Comprovante de endereço da empresa 

 Comprovante de conta bancária em nome da empresa 

 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo à sede ou 

ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

de cotação; 

 Certidão de regularidade de debito com as fazendas estaduais e Municipais, da sede ou 

domicilio da proponente ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

 Certidão de regularidade de débitos junto ao sistema de seguridade social (INSS), AO 

Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS); 

 Certidão conjunta de débitos relativos e tributos federais e à dívida ativa da união; 

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

 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Poiesis 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data 

de apresentação das propostas; 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Contato: Fábrica da Brasilândia 

  Supervisor Administrativo: Marcio de Oliveira  

  telefones:  11 – 3859-2312 

  email:  marciodeoliveira@fabricasdecultura.org.br 

 

São Paulo, 01 de outubro de 2014. 

 

Renzo Dino Sergente Rossa 

Diretor de equipamento 

Fábricas de Cultura 

POIESIS – Organização Social de Cultura 

 

 

 



ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES 

 
 
ITEM 01 MESA DE TRABALHO EM FORMATO DE L 

Confeccionada em MDP, com revestimento em filme melamínico texturizado de baixa 

pressão na cor BEGE, sendo o tampo com 25mm de espessura, medindo 1200 x 650 mm de 

profundidade, fixado a estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e painel frontal com 

18mm de espessura fixado aos pés laterais por meio de tambor de giro confeccionado em zamak 

com Ø25mm, sendo ambos com bordas planas. Fita de Bordas retas com acabamento em fita de 

PVC de 2,0mm para tampo e 0,5mm de espessura para o painel frontal na cor e padrão do 

revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, fixada ao substrato pelo 

processo de“hot melt”. 

Estrutura: pés laterais, situados nas extremidades do tampo, com 715mm de altura total, 

com base tipo “canoa”, confeccionada em chapa de aço de 1,9mm de espessura, estampada, com 

extremidades arredondadas que dispensem o uso de ponteiras plásticas de acabamento, sendo 

todos os vértices arredondados com raio mínimo de 3mm, isento de cantos vivos para que ofereça 

total segurança aos usuários, medindo 550 x 65 x 25mm, fixado a coluna vertical por meio de 

solda MIG de forma que a mesma não fique aparente pela parte externa garantindo a qualidade 

do acabamento. Sapatas de nivelamento confeccionadas em polipropileno injetado, fixada a base 

por meio de barra roscada de 3/8” x 35mm, perfazendo um total de 40mm de altura da base + 

sapatas. Coluna Vertical, confeccionada em chapa de aço de 1,5mm de espessura, com secção 

retangular, medindo 240 x 45 x 675 mm, com leito para passagem de fiação medindo no mínimo 

140 x 30 x 540mm e tampa destacável localizada na parte externa com 160 mm de largura, fixada 

a coluna vertical por meio de encaixe deslizante, de forma que garanta uma perfeita fixação, com 

acabamento quadrado estampado passante, de 5 x 32 e 5mm para garantir a ventilação das 

instalações no trecho. A coluna deve possuir fenda horizontal inferior de ambos os lados para 

passagem de fiação medindo no mínimo 135 x 20mm. Possui ainda uma travessa superior para 

apoio e fixação do tampo, confeccionada em chapa de aço estampada de 1,9mm de espessura, 

sendo todos os vértices arredondados com raio mínimo de 5mm, medindo 500 x 55 x 20mm de 

comprimento, fixada a estrutura vertical por meio de solda MIG. O conjunto deve ser interligado 

ao tampo por meio de parafusos autoatarrachantes e a calha de passagem de fiação por meio de 



duto para passagem de fiação de no mínimo 60mm. Toda a parte interna da estrutura deverá ser 

livre de travessas e estruturas que possam dificultar a passagem de fiação. 

 

Calhas: para passagem de fiação, situada na parte interna da extensão da saia estrutural da 

mesa, tipo perfil com secção transversal em “U” medindo 1200 x 100 x 85 x 70, confeccionada 

em chapa de aço de 0,9mm de espessura, com estampa para alojamento de 4 tomadas elétricas 

padrão universal do tipo 2P+T, 2 RJ11 e 2RJ 45, fixados por meio de encaixe, situados 2/1/1 em 

cada uma das extremidades da calha. 

Acabamento: das estruturas em aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de 

epóxi e poliéster, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura 

recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT, na 

cor cinza claro. 

 

MESA DE TRABALHO RETANGULAR MEDINDO 800 X 650 X 750MM  
 

Mesa de trabalho: tampo e painel frontal, confeccionados em MDP, com revestimento em 

filme melamínico texturizado de baixa pressão na cor BEGE, sendo o tampo com 25mm de 

espessura, medindo 800 x 650 mm de profundidade, fixado a estrutura por meio de parafusos 

autoatarrachantes e painel frontal com 18mm de espessura fixado aos pés laterais por meio de 

tambor de giro confeccionado em zamak com Ø25mm, sendo ambos com bordas planas. Fita de 

Bordo, utilizada para dar acabamento aos topos do MDP, confeccionado em fita de PVC de 

2,0mm para tampo e 0,5mm de espessura para o painel frontal na cor e padrão do revestimento 

com resistência a impactos e termicamente estável, fixada ao substrato pelo processo de“hot 

melt”. 

Estrutura: pés laterais, situados nas extremidades do tampo, com 715mm de altura total, 

com base tipo “canoa”, confeccionada em chapa de aço de 1,9mm de espessura, estampada, com 

extremidades arredondadas que dispensem o uso de ponteiras plásticas de acabamento, sendo 

todos os vértices arredondados com raio mínimo de 3mm, isento de cantos vivos para que ofereça 

total segurança aos usuários, medindo 550 x 65 x 25mm, fixado a coluna vertical por meio de 

solda MIG de forma que a mesma não fique aparente pela parte externa garantindo a qualidade 

do acabamento. Sapatas de nivelamento confeccionadas em polipropileno injetado, fixada a base 

por meio de barra roscada de 3/8” x 35mm, perfazendo um total de 40mm de altura da base + 



sapatas. Calha: para passagem de fiação, situada na parte interna da extensão da saia ‘estrutural 

da mesa, tipo perfil com secção transversal em “U” medindo 1200 x 100 x 85 x 70, 

confeccionada em chapa de aço de 0,9mm de espessura, com estampa para alojamento de 4 

tomadas elétricas padrão universal do tipo 2P+T, 2 RJ11 e 2RJ 45, fixados por meio de encaixe, 

situados 2/1/1 em cada uma das extremidades da calha.Acabamento: das estruturas em aço em 

pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, atendendo aos critérios de 

preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as 

exigências previstas nas normas da ABNT, na cor cinza claro 
 

 

CONEXÃO 90º COM BASE DE APOIO MEDINDO 650X650X750MM: 

Tampo confeccionado em MDP 25mm, revestido com filme melamínico texturizado de 

baixa pressão na cor BEGE. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura 

na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada pelo 

processo “hot melt”. Tampo conectado a mesa por meio de cantoneiras metálicas e parafusos auto 

atarrachantes. 

Base: tubular em aço Ø3”, com 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras em material 

plástico encaixadas sob pressão. As estruturas metálicas receberão pintura eletrostática a pó com 

resina a base de epóxi e poliéster, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de 

cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as 

exigências previstas nas normas da ABNT. 

 

GAVETEIRO VOLANTE  

 

Gaveteiro volante 03 gavetas 440x500x620mm: tampo em chapa de MDP de 25mm e 

demais partes com 18mm de espessura, revestidas em laminado ARGILA. Bordas do tampo e 

corpo com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura respectivamente, cor cinza, com 

resistência a impactos, colada pelo processo “hot melt”. Sistema de fixação composto por tambor 

de giro em aço ZAMAK Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de 

acabamento em polietileno Ø18mm. Gavetas com corrediças de 450 mm de comprimento, 

fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi cor preta, roldanas de nylon, fixadas por 

meio de parafusos auto atarrachantes. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento 



lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla 

face, rotação de 180º, abas para fixação e acabamento cromado. Puxadores tipo haste em aço com 

288mm de comprimento, cor prata. Rodízios duplos em polipropileno, com eixo giratório e base 

de fixação confeccionada em chapa metálica estampada. Fabricada em conformidade com a 

NR17. 

 

CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO OPERACIONAL SEM BRAÇOS 

 

Cadeira operacional com braços reguláveis, rodízios, encosto médio. Assento e encosto de 

madeira compensada multilaminada anatômica de 14mm de espessura mínima revestidos com 

espuma de poliuretano injetada de 40mm de espessura, densidade D45. Acabamento nas bordas do 

assento em perfil de PVC para proteção contra impactos, cor preta. Base giratória com 05 hastes 

com 300mm de comprimento mínimo. Possui sistema de elevação do assento pneumátíca (a gás) 

com elevação mínima de 120mm. Sistema de inclinação do encosto através de haste independente 

na lateral sob o assento, back system. Elevação do encosto automático. Revestimento de tecido 

trama miúda 2 x 2mm, cor preta ou couro sintético preto. Rodízios em poliuretano (ante risco). 

Dimensões: Assento 445mm (largura) x 423mm (profundidade); encosto: 400mm (largura) x 

305mm (altura), distância interna mínima entre os apoios de braços de 462mm, altura mínima da 

superfície do assento de 397mm a 525mm. Fabricada de acordo com as normas ABNT NBR 13962 

e NR17. 

 

CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS CONCHA EMPILHÁVEL 

  Cadeira fixa empilhável com 4 pés. Estrutura confeccionada em tubo de aço com diâmetro 

7/8” em forma de “U” invertido, com 02 travessas de ligação entre os pés em perfil “U” 7/8 x 7/8, 

ferro chato 1” x ¼ para fixação da concha, todos os tubos deverão ser em chapa 16 (1,5mm). 

Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda MIG. 

Acabamento das partes metálicas através de banho desengraxante quando por meio de imersão a 

120ºC e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta pó, híbrida nas cores PRATA. 

Assento e encosto em forma de concha, confeccionados em polipropileno, nas cores AZUL, com 

formato anatômico com 04 porcas fixadas na hora da injeção, reforçada através de nervuras. 

Fixação na estrutura através de parafuso Philips CR 5/16x1/2”. Sapatas em polipropileno tipo “ 



                                                                               
 

PO I ESIS  
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pont bola “ na cor da concha, AZUL, fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensões: concha: 

430mm (largura) x 508mm (profundidade), 400mm (altura); cadeira: 487mm (largura) x 508mm 

(profundidade) x 790mm (altura) 

 


