TERMO DE REFERÊNCIA TAPETE DE LINÓLEO

1. OBJETO
Fornecimento de tapete de linóleo para sala multiuso e atividades externas da
Fábricas de Cultura Diadema.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS
Fornecer tapete de linóleo Rosco Stagefloor ou similar na cor preto.
Dimensão:
6 rolos de 2,00 metros de largura e 1,2mm de espessura;
Cada rolo com 25 metros lineares.
3. JUSTIFICATIVA
O novo espaço onde acontecerão as aulas não possui acabamento adequado para
este tipo de prática. Será instalado, no chão, um piso flutuante de madeira; o tapete
de linóleo deverá cobrir este piso a fim de proporcionar melhores condições de aulas
aos aprendizes.
4. LOCAL DE ENTREGA
Rua Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 – Centro - Diadema /SP.
5. PRAZO DE ENTREGA
Até 30 dias após a confirmação
6. PAGAMENTO
O pagamento será feito em até 21 dias após emissão da nota fiscal.

7. GARANTIA
O produto deverá ter garantia de cinco anos contra defeito de fabricação.

8. CRITÉRIO DE JUGAMENTO
Menor preço unitário

9. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
OBS: A proposta deverá conter Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, Contato e
Endereço Eletrônico e os dados dos itens e o preço conforme solicitado neste termo
de referência.
10. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
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;
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
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