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Termo de Referência 

Ref.: Compra de conjuntos de pés fixos quadrados de 100 cm de alumínio para 

praticáveis e 1 escada plataforma em alumínio com altura de 100 cm, para  Fábricas 

de Cultura Brasilândia. 

OBJETO 

Aquisição de conjuntos de 88 pés fixos quadrados de 100 cm de alumínio para 

praticáveis e 1 escada plataforma em alumínio com altura de 100 cm, para  Fábricas 

de Cultura Brasilândia. 

1. JUSTIFICATIVA 

Produtos necessários para montagem de praticáveis como palco. ESPECIFICAÇÃO DOS 

SERVIÇOS E MATERIAIS  

Aquisição de conjuntos de 88 pés fixos quadrados de 100 cm de alumínio para 

praticáveis e 1 escada plataforma em alumínio com altura de 100 cm pela Poiesis . 

2. GARANTIA 

A garantia de serviços deverá se estender por um período de 01 (um) ano contados a partir da 

vistoria final 

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

As estruturas devem ser entregues no seguintes endereço, com data a ser agendada com 

funcionário para recebimento da entrega e acompanhamento de montagem. 

 Fábrica de Cultura Brasilândia: Av. Inajar de Souza, 7001, São Paulo – SP. 

 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. A CONTRATADA, para fins de formalização do contrato, deverá apresentar os 

seguintes documentos: 
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1. Cópia simples do RG do representante legal; 

2. Cópia simples do CPF do representante legal; 

3. Cópia simples do comprovante dos dados bancários da empresa; 

4. Cópia simples do Contrato Social e última alteração ou Requerimento de Empresário;  

5. Cópia do cartão CNPJ; 

6. Certidão Negativa Federal: 

• Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros; 

• Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

1. Certidão Negativa Municipal: 

 Certidão de Tributos Mobiliários. 

6.2. O Prestador de serviço será responsável por todas as despesas fiscais, tributárias e 

despesas de transporte, e alimentação decorrente do serviço contratado. 

6.3. Forma da apresentação da proposta comercial – Valor Global em reais 

proposto para a execução dos serviços mencionados no termo de referência. 

4. PAGAMENTO 

O pagamento será feito em até 28 (vinte e oito) dias após entrega do material 

mediante apresentação de Nota Fiscal.  

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

A seleção do profissional a ser contratado levará em consideração os seguintes aspectos: 

I. Preço. 

II. Qualidade – avaliação técnica do produto antes da confirmação do pedido. 

 

São Paulo, 22 de setembro de 2014. 

Renzo Dino Sergente Rossa 

Diretor Fábricas de Cultura 

Poiesis – Organização Social de Cultura 


