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TERMO DE REFERÊNCIA  

1. OBJETIVO 

Contratação de empresa para fornecimento, transporte e instalação de 3 (três) portas da 

entrada do Foyer do Teatro da Fábrica de Cultura de Brasilândia.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

As portas de vidro temperado colocadas pela empreiteira contratada para a construção do 

Teatro, por não possuírem um sistema de travamento adequado, pela ação do vento batiam 

repetidamente e acabaram por ter o vidro estilhaçado. O vidro foi reposto pela construtora, mas 

voltou a quebrar.  

Consultoria contratada pela POIESIS analisou a causa da quebra dos vidros e propôs que 

na reposição do vidro temperado seja instalado um sistema de travamento em dois pontos, com 

barra antipânico.  

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS 

Fornecer, transportar e montar três portas com folha dupla, sendo a parte inferior de chapa 

dupla e a parte superior com vidros cristal incolor 08mm temperado. 

As portas devem conter dispositivo de travamento em dois pontos, um superior e um 

inferior, as portas devem abrir para o lado de fora, barra antipânico, molas, maçanetas, fechaduras 

e chaves, todas de tipo apropriado para uso externo, fazer regulagem das portas.  

A Contratada deverá atender as especificações do anexos I, e a confirmação das medidas 

exatas deverão ser tomadas no local pela empresa fornecedora.  

 

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 materiais e mão de obra para fabricação, transporte e montagem das portas; 
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 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 E INSTALAÇÃO. 

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

Brasilândia – São Paulo/SP. 

6. GARANTIA 

A instalação das portas deverão ter garantia mínima de 1 ano.  

7. PAGAMENTO 

O pagamento será feito em até 10 dias após a instalação das portas, 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; 
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 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 e 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 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES 

 

 Tubo metálico de 40mm x 40mm 

 Vidro laminado 8mm (temperado) 

 Chapa dupla lisa 1,2 

 Entregar pintado na cor branca 

 
 


