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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARQUIBANCADA E PICADEIRO PARA ARENA DA FABRICA DE 

CULTURA DE VILA NOVA CACHOEIRINHA 

1. OBJETO 
 
Fabricação e Instalação de estruturas de Arquibancada, Palco e Picadeiro para a Arena/Lona de circo da Fábrica 
de Cultura Vila Nova Cachoeirinha 
 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 
 

2.1 Fabricação e montagem de arquibancada modular com capacidade mínima de 200 lugares, modelo HMMH, 
para ser montada e utilizada de várias formas em espaço de circo 14mX32m.  

2.2 Palco modular 8mX8m por 1m de altura, que pode ser montado nos formatos 8mX8m ou em dois palcos 
4mX4m.  

2.3. Picadeiro com 6mts de diâmetros por 70cm de altura. 

2.4 Estrutura metálica treliçada de 10m de comprimento com 6m de altura para sustentação de cortinas e luz de 
espetáculo.  

2.5. Os memoriais descritivos com as especificações técnicas das estruturas acima descritas encontram-se no 
Anexo Técnico que é parte integrante deste termo de Referência.  

 

3.  JUSTIFICATIVA 

A presente estrutura visa dar viabilidade técnica para as atividades do programa FOLIA - FORMAÇÃO LIVRE E 
DESENVOLVIMENTO DAS ARTES CIRCENSES a ser desenvolvido na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha com 
atividades de apresentação circense tanto dos aprendizes do programa quanto de grupos externos em 
itinerância, residência artística e intercâmbio com o programa. A estrutura completa da Arena no formato de 
circo visa abrigar tanto as apresentações de grupos externos quanto as apresentações dos grupos do programa 
FOLIA, bom como apresentações de outras linguagens artísticas no escopo do Programa Fábrica Aberta. 
 

4. LOCAL DO SERVIÇO 
 
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha 
Imóvel localizado na rua Franklin do Amaral 1.575, São Paulo - SP 
 
 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

Máximo de 90 (noventa dias) corridos a partir da assinatura do contrato. 
 
 

6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 

Pagamento será realizado conforme cronograma físico financeiro apresentado juntamente com a proposta, em 
até 15 (quinze) dias após apresentação da nota fiscal. 
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7. OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

A POIESIS disponibilizará energia elétrica e espaço para armazenamento temporário de materiais durante o 
processo de instalação das estruturas objeto deste termo de referência. 

A POIESIS disponibilizará técnico responsável para dirimir dúvidas e acompanhar a instalação das estruturas em 
conjunto com o fornecedor. 
 
O contratado deverá seguir todas as orientações da POIESIS quanto aos horários de trabalho e regras de 
funcionamento do espaço bem como observar toda e qualquer legislação concernente à segurança no trabalho 
aplicável para a execução dos serviços objeto deste termo de referência.  
 
 
8. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 
 
O fornecedor será habilitado mediante a apresentação da documentação abaixo, juntamente com a proposta 
comercial: 
 
8.1. Experiência na execução de projetos de complexidade compatível, comprovada em portfólio de projetos 
realizados na área. 
 
8.2. Indicação de responsável técnico pelos serviços com apresentação de currículo técnico e demonstração de 
experiência comprovada na fabricação e instalação de arquibancadas e picadeiros e porte compatível ou superior 
ao escopo de trabalho definido neste termo de referência. 
 
8.3. Apresentação do CREA do responsável técnico  
 
8.4. Apresentação do Atestado de visita técnica 
 

9. INABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

Será inabilitada a empresa que não apresentar a documentação solicitada nos itens 08 e 12 deste Termo de 

Referência. 

10.  VISITA TÉCNICA 

As visitas técnicas que se façam necessárias aos locais devem ser agendadas por email ou outra forma de 

comunicação eletrônica com o Gerente da unidade, Sr. Rubens Morais e-mail: 

rubensmorais@fabricasdecultura.org.br. Caso não seja realizada a visita técnica, a proponente não poderá alegar 

desconformidade do Termo de Referência. 

 
11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
Menor valor global 
 
12. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
A proposta apresentada será parte integrante de contrato a ser celebrado com a empresa contratada para o 
serviço. 
 
A proposta deverá conter os seguintes itens: 

mailto:klukneto@fabricasdecultura.org.br
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a) Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, endereço eletrônico, descrição dos serviços, formas e 

prazos de pagamento. 
 

b) Apresentação de portfólio de projetos realizados que demonstre experiência profissional, comprovada 
da empresa e/ou do(s) responsável (is) técnico (s) na execução de serviços similares em termo técnicos 
aos definidos neste termo de referência.  
 

c) Indicação de responsável técnico pelos serviços com apresentação de respectivo currículo profissional. 
 

d) Descritivo do trabalho compatível com o escopo definido no item 2 deste termo de referência. 
 

e) PREÇO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS INSTALADOS: A proposta comercial deverá apresentar o VALOR 
GLOBAL em Reais dos serviços solicitados conforme escopo especificado no item 2 deste Termo de 
Referência. 
 

f) Apresentar cronograma físico financeiro juntamente com a proposta 
 

 
A PROPONENTE, deverá apresentar juntamente com a proposta comercial, 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, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das pessoas jurídicas, no caso de sociedade civil 
simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 

 Relação de empresas onde tenha prestado o tipo de serviço semelhante (empresa, contato e 
telefone);  

 Certidão de Débitos Relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união; 

 Certidão de regularidade de situação com fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 

 Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

 Comprovante de dados bancários 

 Atestado de Capacidade Técnica (mínimo 02) 
 

 
 
 
 

São Paulo, 20 de janeiro de 2023. 
 
 
 

RENZO DINO SERGENTE ROSSA 
DIRETOR DE FABRICAS DE CULTURA  
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ANEXO TÉCNICO 
 

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA ARQUIBANCADA 

1. GENERALIDADES  

A presente especificação refere-se à fabricação e montagem de arquibancada modular com 

capacidade mínima de 200 lugares, modelo HMMH, para ser montada e utilizada de várias formas em 

espaço de circo 14mX32m.  

 

2. ESPECIFICAÇÕES 

 

2.1. Estruturas metálicas.  

 

O conjunto de arquibancada deverá conter 40 lances ou mais, em formato de escada com 2,00m 

de altura com seis degraus contendo 0,60m para parte de acentos e passarelas e 0,45m para parte 

de degraus. Os tramos deverão ser fabricados com metalão de aço 60X60 com espessura de 

2,65mm, divididos em 8 tramos. Os tramos serão divididos em 4 partes centrais móveis e 4 cantos, 

com guarda corpo de estrutura metálica com 1,80m com as medidas necessárias que atendam às 

normas da ABNT e do corpo de bombeiros. Para obter movimentos e proporcionar várias formas 

de montagem, cada tramo deverá ter um sistema de 6 rodas ou mais, com rodízios giratórios 360 

de PVC para 200k cada. Toda união dos metalões de aço deverá ser feita com soldagem eletrônica 

através do sistema MIG.    

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Revestimento e acentos.  

    

O revestimento da arquibancada deverá ser com chapas de compensado naval marítimo de 20mm 

ou mais, as chapas deverão ser tratadas com acabamento em verniz marítimo e reforçadas em 

toda sua borda com metalão em U de 30mmX20mmX30mm com espessura de 1mm, com sistema 
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de travas e encaixes com pinos de vergalhões de aço. Toda união dos metalões de aço deverá ser 

feita com soldagem eletrônica através do sistema MIG.       

Na parte frontal dos assentos deverá ter um acabamento em almofada de espuma de 50mm 

densidade 33, com suporte de apoio com espuma PAC de 20mm, forrada com acabamento em 

courvin náutico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ARTS 

Toda a instalação destes conjuntos, deverá ter as ARTs necessárias assinadas pelos engenheiros 

responsáveis de cada área. Deverá ser montada e supervisionada por profissionais especializados com 

experiência na instalação de arquibancadas, portando todos os documentos necessários de 

comprovação de atividade. 
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DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PALCO E PICADEIRO  

 

1. GENERALIDADES  

A presente especificação refere-se à fabricação e montagem de: 

1. Palco modular 8mX8m por 1m de altura, que pode ser montado nos formatos 8mX8m 

ou em dois palcos 4mX4m.  

2. Picadeiro com 6m de diâmetros por 70cm de altura. 

3. Estrutura metálica treliçada de 10m de comprimento com 6m de altura para 

sustentação de cortinas e luz de espetáculo.    

 

2. ESPECIFICAÇÕES.  

Toda estrutura metálica do palco e do picadeiro deverá ser construída com metalon quadrado 80X80 

com espessura 2,00mm. Toda união dos metalões de aço deverá ser feita com soldagem eletrônica 

através do sistema MIG.   

O piso do palco e picadeiro, deverá ser de chapas de compensado naval marítimo tratado de 30mm, 

com moldura metálica no formato U de 1mm para proteção das bordas da madeira, com travamento 

para evitar deslocamentos das chapas. 

A treliça para cortinas e luz de espetáculo deve ser construída com metalon quadrado 40X40 com 

espessura de 2,00mm. Toda união dos metalões de aço deverá ser feita com soldagem eletrônica 

através do sistema MIG.       

 

3. ARTS 

Toda a instalação destes conjuntos, deverão ter as ARTs necessárias assinadas pelos engenheiros 

responsáveis de cada área. Deverá ser montada e supervisionada por profissionais especializados 

com experiência na instalação, portando todos os documentos necessários de comprovação de 

atividade.  

 

 


