TERMO DE REFERÊNCIA

I.

OBJETO

Fornecimento de móveis para escritório e salas para cursos.

II.

JUSTIFICATIVA

A compra solicitada destes materiais visa atender as necessidades da Casa das
Rosas. Os móveis serão utilizados em cursos, eventos, oficinas e escritório do
equipamento.

III.

DESCRIÇÃO SUCINTA DOS MOVEIS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS PARA A
CASA DAS ROSAS.

Item

QTD

1

40

2

30

3

15

IV.

Unidade Descrição

Unidade Poltrona Olinda estrutura de Alumínio anodizado, com base fixa, pé
palito, assento e encosto em junco sintético fita.
Unidade Cadeira para escritório – Cor preta
Unidade
s

Cadeira universitária, estofada, com prancheta fixa.

OS ITENS DAS TABELAS PREVISTAS NOS CAPÍTULOS III DEVEM CONTER AS
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:

Os artigos solicitados nas listas expostas nos capítulos III deste termo, com
referencia a Casa das Rosas devem respeitar a sugestão de marcas e
modelos indicados, por terem sido analisadas questões como resistência,
durabilidade e segurança no trato e manuseio.

V.

GARANTIA

Os itens adquiridos neste termo devem ter garantia de mercados contados a
partir da data de entrega.

VI.

OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

Apresentar a proposta atendendo as necessidades relacionadas acima
transportar e entregar os mesmos na unidade.

VII.

PAGAMENTO POR ENDEREÇO

O pagamento será feito conforme prazo mínimo de 30 ddl informado na
proposta aprovada atendendo as necessidades da Poiesis, mediante Nota
Fiscal e atestado de recebimento emitido pelos responsáveis de cada
Unidade.
VIII. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

9.1 A CONTRATADA, para fins de formalização do contrato, deverão
apresentar à área de Suprimentos da Poiesis os seguintes documentos:
Contrato Social registrado, com objeto social compatível com o
fornecimento ora solicitado;
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;
CNPJ;
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.

ENDEREÇOS DE ENTREGA
UNIDADE

Casa das Rosas

ZONA

LOGRADOURO

AV. Paulista

N°

CEP

TEL

37

Bela Vista

(11) 3285-6986

