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Termo de Referência 

                                               

I. OBJETIVO 

 

Aquisição de materiais diversos para utilização nas Fábricas de Cultura de Jardim São Luís, Vila Nova Cachoeirinha, Capão Redondo, 

Jaçanã e Brasilândia,  

 

II. JUSTIFICATIVA 

Os materiais serão utilizados nas Fábricas de Cultura, para desenvolvimento e criação do Projeto espetáculo 2015. 

III. ESCOPO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 O horário para entrega deve ser fixado de Segunda à Sexta feira no horário comercial das 09:00 às 17:00 horas.  

IV. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 Garantir o recebimento e conferência dos materiais entregues à Fábrica em até 2 (dois) dias após a realização da entrega; 

 Garantir o pagamento dentro dos prazos estipulados; 

 Efetuar a conferência dos materiais no ato da entrega e reportar quaisquer discrepâncias de quantidades em desacordo com a Nota Fiscal 

e/ou Termo de Referência em até 7 (sete) dias após a realização da entrega; 

 Em caso de distrato, os materiais agendados no prazo de 30 (trinta) dias, deverão ser mantidos de acordo com a programação de entrega. 
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V. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 Apresentar a proposta atendendo as necessidades relacionadas ao Anexo I; 

 Transportar e entregar as quantidades descritas no Anexo I nos endereços indicados no item VI; 

 Os materiais solicitados no Anexo I deste termo devem respeitar a lista indicada; 

 Garantir a qualidade e quantidade dos materiais listados no presente Termo de Referência; 

 Manter os valores dos materiais adquiridos do início até o final de contrato, sem alterações ou reajustes; 

 Em caso de distrato, os materiais agendados no prazo de 30 (trinta) dias, deverão ser mantidos de acordo com a programação de entrega. 

 

VI. LOCAIS DE ENTREGA 

Rua: Lubavitch, 64 – Bom Retiro 

 

VII.  PAGAMENTO 

 

 O pagamento será efetuado em até 28 dias após a emissão da nota fiscal, e atestada o recebimento, caso não possua alguma não 

discrepância entre o pedido solicitado e os itens entregues. 

 

VIII. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
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O fornecedor, para fins de formalização da compra, deverá apresentar à área de Suprimentos da Poiesis os seguintes documentos: 

 

 CNPJ 

 Contrato Social da empresa 

 Cópia do RG e CPF dos representantes da empresa; 

 Indicação dos dados bancários; 

 

 

 

 

Pode ocorrer a solicitação de documentos complementares, que dependerá do previsto no termo de referência da contratação. 

 

 

São Paulo, 18 de fevereiro de 2015 
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ANEXO I 

   

 

Quantidade Descrição 

5 Régua 60cm em aço inox 

10 Tesoura 8"(21,3cm) Aço Inox 

1 Fita métricas com 1,5-2m de comprimento cada (caixa com 12) 

10 Cones de linhas de costura cor preta 1500 jardas (marca Corrente) 

10 Cones de linhas de costura cor branca 1500 jardas (marca Corrente); 

10 Cones linhas costura overlok 100% poliester texturizado preta 1500 jardas 

5 Caixa com 10 rolos pequenos de linha de costura “invisível” 

5 Agulhas para máquina de costura overlok (Singer) - pacote com 10 

5 Agulhas para máquina de costura doméstica (Siruba) - pacote com 10 

50 Agulheiros Singer Telanipo (agulha em tamanho variados); 
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5 Alfinetes de segurança  (nº 01 - niquelado ou dourado); - caixa com 100 

5 Alfinetes de segurança  (nº 02 - niquelado ou dourado); - caixa com 100 

5 Alfinetes de segurança  (nº 03 - niquelado ou dourado); - caixa com 100 

5 Alfinetes de segurança (nº 04 - niquelado ou dourado); - caixa com 100 

5 Alfinetes de segurança (nº 05 - niquelado ou dourado); - caixa com 100 

5 Kit c/6 Abridor de casa pequeno nº 15 

5 Rolo de 100m de Elástico São José nº14 (9mm) 

400 Cabide Acrílico Cristal Transparente; 

500 Sacos plásticos transparentes grandes (grosso) 

10 Caixas de grampos para cabelo com 100 und cada nº 5 cor preta (Temosa); 

10 Caixas de grampos para cabelo com 100 und cada nº 1 cor preta (Temosão); 

50 Esponjas fofas para maquiagem 

100 
 

Esponjas de látex (angulares) 

 


