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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Subsecretaria de Planejamento e Gestão

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO

O presente Termo constitui elemento fundamental para contratação de empresas especializadas em Serviço de desmontagem de divisórias, portas de madeira e
portas de vidro, desmontagem e montagem de arquivos deslizantes; transporte de portas de vidros, divisórias e materiais diversos e transporte de arquivos
deslizantes,  com fornecimento de componentes para a execução dos serviços, compreendendo as seguintes ações:

 

2. SERVIÇOS

2.1: ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

Item Objeto Descrição Quantid

01

Serviço de
desmontagem de
divisórias, portas de
madeira e portas de
vidro

Desmontagem de:

23 (vinte e três) blocos de divisórias baixas, altura:1,10 Metros, Largura: 1 Metro;

92 (noventa e duas) divisórias Altas de madeira, altura:2,90 metros, Largura: 90 centímetros;

52 (cinquenta e duas) divisórias de vidro grandes, altura: 2,80 metros, largura: 86 centímetros;

8 (oito) portas de vidros, altura: 2,20 metros, largura: 93 centímetros;

12 (doze) portas de Madeira, altura: 2,70 centímetros, largura: 90 centímetros;

12 (doze) molduras de alumínio pequeno;altura: 2,73 metros, largura: 63 centímetros;

44 (quarenta e quatro) molduras de alumínio pequeno tipo 2: altura: 1,20 metros, largura: 67
centímetros;

 20 (vinte) molduras de Alumínio grande: altura: 2,73 metros, largura: 1,10 metros;

21 (vinte e um) vidros diversos soltos; altura: 2,70 metros, largura: 80 centímetros;

98 (noventa e oito) placas de madeira soltas, altura: 80 centímetros, largura: 40 centímetros;

- ID 146622

01

 

 

Item Objeto Descrição Local de
desmontagem Local de Montagem

02

Serviço de
desmontagem e
montagem de

arquivos
deslizantes

Desmontagem e montagem de Arquivo deslizante, marca Caviglia, conjunto com 2.210 mm de
altura externa, 9 (nove) módulos 780 duplo 1.0, 5 (cinco) módulos 465 deslizante simples 1.0, 1 (um)
módulo 465 fixo simples 1.0, 18 (dezoito) prateleiras de 415 mm, 180 (cento e oitenta) prateleiras de

370 mm, 3(três) bases para plantas e 11(onze) trilhos). ID  67872

Rua da
Quitanda, n°
86/8° andar,

Centro – Rio de
Janeiro/RJ

Rua Visconde de
Maranguape, 15 - Larg
da Lapa, Rio de Janeiro

RJ - CEP:20021-390

 

Item objeto Descrição Origem Destino
Distância estimada 
de ida e volta a ser
percorrida em KM

Quantidade

03 Serviço de transporte de
portas de vidros e

divisórias,  materiais
diversos

Transporte do local de origem ao destino dos
seguintes materiais:  
23 (vinte e três) blocos de divisórias baixas,
altura:1,10 Metros, Largura: 1 Metro;
 
92 (noventa e duas) divisórias Altas de madeira,
altura:2,90 metros, Largura: 90 centímetros;
 
52 (cinquenta e duas) divisórias de vidro grandes,
altura: 2,80 metros, largura: 86 centímetros;
 
08 (oito) portas de vidros, altura: 2,20 metros,
largura: 93 centímetros;
 
12 (doze) portas de Madeira, altura: 2,70
centímetros, largura: 90 centímetros;
 

Rua da Quitanda, n°
86/8° andar, Centro
– Rio de Janeiro/RJ

Avenida Presidente
Vargas, 1261,

Centro - Rio de
janeiro-RJ

8,4 01
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12 (doze) molduras de alumínio pequeno;altura: 2,73
metros, largura: 63 centímetros;
 
44 (quarenta e quatro) molduras de alumínio
pequeno tipo 2: altura: 1,20 metros, largura: 67
centímetros;
 
20 (vinte) molduras de Alumínio grande: altura: 2,73
metros, largura: 1,10 metros;
 
21 (vinte e um) vidros diversos soltos; altura: 2,70
metros, largura: 80 centímetros;
 
98 (noventa e oito) placas de madeira soltas, altura:
80 centímetros, largura: 40 centímetros;
 
2(dois) ar condicionados Split;
 
270 (duzentos e setenta) ferragens diversas: altura:
2,80 metros, largura: 50 centímetros, 172 (cento e
setenta e dois) tubos de alumínio, comprimento:
 1,10;
 
172 (cento e setenta e dois) tubos de alumínio,
comprimento:  1,10, 40 (quarenta) calhas: altura:
1,20 metros, largura:  70 centímetros;
 
40 (quarenta) calhas: altura: 1,20 metros, largura: 
70 centímetros.
 
ID 55691

 
 
 

Item Objeto Descrição Local de
origem Local de destino

Distância
estimada  de
ida e volta a

ser
percorrida

em KM

Quantidade

04

Serviço de
transporte

de Arquivos
deslizantes

Arquivos deslizantes, marca Caviglia, conjunto com 2.210 mm de altura
externa, 9 (nove) módulos 780 duplo 1.0, 5 (cinco) módulos 465 deslizante

simples 1.0, 1 (um) módulo 465 fixo simples 1.0, 18 (dezoito) prateleiras de 415
mm, 180 (cento e oitenta) prateleiras de 370 mm, 3(três) bases para plantas e

11(onze) trilhos) ID 97433

Rua da
Quitanda, n°
86/8° andar,
Centro – Rio
de Janeiro/RJ

Rua Visconde de
Maranguape, 15 -

Largo da Lapa, Rio
de Janeiro/ RJ -
CEP:20021-390

4,0 01

 
 

2.2 - Fotos dos materiais do item 2.1 "DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS", consta no ANEXO I deste Termo de Referência.

 

3. JUSTIFICATIVA

 

3.1 A contratação visa atender a necessidade da desmontagem do e montagem do  arquivo deslizante e de divisórias e portas de vidro, bem como o transporte dos
mesmos dos locais de origem e montagem e entrega nos locais de destino, que são de propriedade da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tendo em
vista que os mesmos estão na antiga sede desta secretaria, situada na Rua da Quitanda, N° 86/8° andar – Centro – Rio de Janeiro,

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

 

4.1 Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá consultar as especificações, executando todas as medições e levantamentos, de modo a não incorrer em
omissões, que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou alteração de qualidade.

 

5. PRAZOS E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, realizando os serviços de desmontagem e embalagem na origem, montagem e arrumação no
destino dos mobiliários, incluindo os trabalhos de carga e descarga em caminhões tipo baú com carroceria fechada, mediante quilometragem apurada, no prazo
estabelecido, contado a partir da solicitação dos serviços, que será encaminhada pelo Gestor do Contrato à CONTRATADA.

5.2. Somente em casos excepcionais, devidamente justificados pela CONTRATADA e mediante autorização da SECEC, os prazos máximos de entrega dos bens no
local de destino poderão sofrer alteração. A CONTRATADA deverá informar antecipadamente eventuais contratempos que impossibilitem a realização dentro do
prazo definido.

5.4. O transporte deverá ser efetuado de forma direta e exclusiva (porta a porta) com acompanhamento dos funcionários da empresa.

5.3. O Gestor do Contrato fornecerá à CONTRATADA todas as informações essenciais, tais como: tipo de material a serem transportados, endereços de origem e
destino, e quaisquer outras que se fizerem necessárias à perfeita execução dos serviços.

5.6. Todos os materiais a serem transportados deverão ser adequadamente embalados na origem e desembalados no destino, na presença do interessado e dos fiscais
da CONTRATADA, esta podendo ser dispensada da obrigação, quando devidamente autorizada.

5.7 A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e mão-de-obra necessários à perfeita execução
contratual.
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5.8 O local para retirada dos ítens 1 e 2 é a Rua da Quitanda, n° 86/8º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ.

5.9 O local de destino e montagem dos arquivos deslizantes, ítem 2, ocorrerá na R. Visconde de Maranguape, 15 (MIS LAPA) - Centro, Lapa – RJ.

5.10 O local de destino dos mobiliários e divisórias constantes no ítem 1 será na Avenida Presidente Vargas, n° 1261 (Biblioteca Parque Estadual) Centro/RJ.

5.11 Os trabalhos de desmontagem e montagem dos arquivos deslizantes e de desmontagem de divisórias e portas de vidro, incluindo seu transporte, deverão ser
executados em até 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura do contrato.

 

6. ENCARGOS DA CONTRATADA

6.1. Realizar a vistoria no local da execução.

6.2. Efetuar a entrega dos bens nos locais de destino dentro dos prazos estabelecidos deste Termo de Referência, a contar da data de recebimento da solicitação do
serviço.

6.3. Indicar preposto, com poder decisório, para representá-la na execução do contrato.

6.4. Providenciar o seguro dos bens a serem transportados.

6.5. Efetuar os serviços de acordo com as especificações e demais condições estipuladas neste Termo de Referência e no respectivo instrumento contratual.

6.6. Comunicar ao setor de Logística da SECEC, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) anteriores à data de vencimento para entrega, os motivos que
impossibilitem o seu cumprimento.

6.7. Reparar, corrigir, remover ou reconstituir às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material(ais) em que se verificarem danos em decorrência do transporte,
bem como providenciar a substituição do(s) mesmo(s) no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da data de recebimento da entrega da
notificação de irregularidade.

6.8. Garantir que os serviços serão refeitos, sem ônus para a SECEC, caso não estejam de acordo com as especificações.

6.9. fornecer materiais necessários para a embalagem dos bens a serem transportados, sendo também de sua responsabilidade a desmontagem e montagem dos bens
quando necessário.

6.10. Responsabilizarem-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa da empresa ou de
qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades acerca de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por força da Lei ligadas ao cumprimento do Contrato.

6.11. Responder por danos materiais ou físicos causados por seus empregados, diretamente à SECEC ou a terceiros, provenientes de culpa ou dolo na execução do
contrato.

6.12. Prestar esclarecimentos à SECEC sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitação.

6.13 Manusear os equipamentos com ferramentas e materiais adequados.

6.14 Prestar esclarecimentos à contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitação.

6.15 Manter-se durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Edital e seus anexos, para comprovação sempre que necessário for, junto à contratante.

6.16 Providenciar para que seus empregados e/ou responsáveis pela execução dos serviços, utilizem crachá de identificação em local visível.

6.17 O preço cotado deverá contemplar todas as despesas incidentes indiretamente na prestação dos serviços, não se admitindo o repasse, a qualquer título, de
multas, e outras penalidades impostas à empresa por autoridades constituídas.

6.18 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa ou dolo da empresa ou de
quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades acerca de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por força da Lei ligadas ao cumprimento do Contrato.

6.19 Prover todos os materiais, peças e componentes necessários à entrega do arquivo completo, montado e em plenas condições de funcionamento.

 

7. DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

 

7.1 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços desejados, fornecendo informações e esclarecimentos adicionais
solicitados pela Contratada com relação ao objeto desta prestação de serviço.

 

7.2 Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade verificada no atendimento dos serviços.

 

7.3 Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuado.

 

7.4 Promover o acompanhamento e a fiscalização da contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
comunicando as ocorrências e quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da Contratada.

 

7.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços fornecidos em desacordo com as especificações deste Termo de Referência.

 




