
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Fornecimento de materiais permanentes para uso na Fábrica de Cultura Jardim São Luís.

2. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente aquisição dos equipamentos, para atender as necessidades da Biblioteca,
Ateliês, Depósito, Copa e Espaços Comuns da Fábrica de Cultura Jardim São Luís.

A aquisição destes equipamentos é para melhor atender as atividades desenvolvidas pela
Biblioteca e o Ateliê, além de proporcionar aos espaços, equipamentos que possam fornecer
melhor qualidade nos ambientes fornecidos pela Fábrica de Cultura Jardim São Luís.

3. LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Os materiais deverão ser entregues na Fábrica de Cultura Jardim São Luís, sito a Rua Antônio
Ramos Rosa, 651, Jardim São Luís, São Paulo, SP.

4. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

As propostas dos interessados deverão ser respeitadas conforme tabela abaixo, que deverá ser
apresentada em papel timbrado próprio.

Destino Equipamento Qtd. Referência (conforme ou similar)

Biblioteca Smart TV 3D 46” Led Full HD 1
http://www.samsung.com/br/consumer/tv-audio-
video/tv/smart-tv/UN46F6400AGXZD

Ateliês Som Portátil AM/FM, CD/MP3, USB e Ent. Aux. 4
http://www.lenoxxsound.com.br/produtos.php?cont=prod-
paginainterna&id_produto=201&contador=13&id_categoria=15

Depósito Desumidificador 400m³ 2
http://www.thermomatic.com.br/desumidificadores-
plus/desumidificador-desidrat-plus-iii.html

Copa Purificador de Água 1
http://www.electrolux.com.br/Products/Cuidados_com_a_%C3%
81gua/Purificadores_de_%C3%81gua/PA20G

Espaços Comuns Ventilador de Coluna 40cm 4
http://www.amvox.com.br/website/hp/produto_interno.aspx?id
=145&tipo=102

5. GARANTIA

Os itens descritos conforme clausula quarta deverão ter a garantia de mercado contados a partir da
emissão da nota fiscal.

6. PAGAMENTO

6.1 O pagamento efetuado a contratada será realizado em 30 dias após apresentação da nota
fiscal, devendo ser informada na proposta dos interessados atendendo assim as necessidades da
Poiesis.



6.2 O pagamento será autorizado mediante apresentação de nota fiscal, atestada pelo
responsável da Fábrica de Cultura.

7. DA PROPOSTA

7.1 Os interessados deverão apresentar as propostas de acordo com o previsto no item 4 das
especificações dos equipamentos, em papel timbrado próprio da empresa, com informação dos
seus valores unitários e totais pela aquisição.

8. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Os interessados, para fins de formalização do contrato, deverão apresentar à área de Compras
os seguintes documentos:

 Contrato Social registrado;

 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 débitos junto ao sistema de seguridade social (INSS), ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

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