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ESPECIFICAÇÃO TECNICA  

 

I.  OBJETO 

 

Fornecimento de Piso Tatame E.V.A. para os Ateliês de Circo, Ateliês de 

Literaturae Salas Multiuso da Fábricade Cultura Brasilândia. 

 

II.  JUSTIFICATIVA 

 

A aquisição do Piso Tatame E.V.A., abaixo descrito, tem por objetivo adquirir 

material adequado que visa o aprimoramento e desenvolvimento de atividadesna 

Fábrica de Cultura Brasilândia. 

 

III.  LOCAL DA ENTREGA 

 

Os equipamentos deverão ser entregues no endereço abaixo, aos cuidados do senhor 

Márcio de Oliveira -Supervisor Administrativo da Fábrica de Cultura Brasilândia 

(telefone 2233-9270, ramal – 278), conforme a quantidade estipulada na Tabela do Item 

IV da presente Especificação Técnica: 

 

• Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha – Rua Franklin do Amaral, 1575 

- São Paulo - SP 

 

IV.  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PISOS TATAMES 

 

ESPECIFICAÇÃO QTDE 

Piso Tatame E.V.A. de placas lisas, com encaixes, cor preta, com as 
medidas de 1 metro por 1 metro de dimensão e 20 milímetros de espessura. 200 m² 

Piso Tatame E.V.A. de placas lisas, com encaixes, cor verde, com as 
medidas de 1 metro por 1 metro de dimensão e 20 milímetros de espessura. 58 m² 

Piso Tatame E.V.A. de placas lisas, com encaixes, cor vermelha, com as 
medidas de 1 metro por 1 metro de dimensão e 20 milímetros de espessura. 90 m² 
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V. GARANTIA 

 

A garantia dos serviços deverá se estender por um período de 01 (um) ano, contados 
a partir da vistoria final. 

 

VI.  OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

a. Apresentar a proposta atendendo as necessidades relacionadas acima transportar e 

entregar os mesmos na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, aos cuidados do 

Sr. Márcio de Oliveira. 

 

b. As entregas devem ser previamente agendadas com o Sr. Márcio de Oliveira, 

supervisor administrativo da Fábrica de Brasilândia: (telefone 2233-9270, ramal – 

278). 

 

VII.  PAGAMENTO 

 

O pagamento será feito conforme prazo mínimo de 28 (vinte e oito) ddl informado na 

proposta aprovada atendendo as necessidades da Poiesis, mediante Nota Fiscal e 

atestado de recebimento emitido pelos responsáveis de cada Fábrica. 

 

VIII.  DOCUMENTOS 

 

A CONTRATADA, 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 

• 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; 

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

 

São Paulo, 6 de novembro de 2013. 

 

Renzo Dino SergenteRossa 

Diretor de equipamento 

Fábricas de Cultura 

POIESIS – Organização Social de Cultura 


