
 
 

PO I ESIS  

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP 

Tel/Fax: 11 3361 4976 │ www.poiesis.org.br 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 

1. OBJETO 

 

Compra de Case Workstation para Fábricas de Cultura destinado ao  

armazenamento de materiais eletrônicos referentes à audiovisual e estruturas de 

controle de iluminação em eventos e demais utilizações.  

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a presente compra, como uma necessidade para o armazenamento 

correto de itens que possuem procedimentos corretos de condicionamento.  De  

forma mantê-los devidamente protegidos em sua utilização e desmontagem, 

evitando que os materiais de luz, som e mesas de controle possam ficar 

armazenados de formas incorretas por seus responsáveis ou em lugares que não 

são recomentados. Sendo de grande importância para o Instituto Poiesis de Apoio à 

Cultura, à Língua e à Literatura e ao Programa Fábricas de Cultura. 

 

 

3. LOCAL PARA ENTREGA DE MATERIAL 

 

A compra será realizada para a Fábrica de Cultura de Vila Nova Cachoeirinha (Rua 

Franklin do Amaral, 1575 - São Paulo – SP CEP:02479-001), Fábrica de Cultura de 

Capão Redondo (Rua Algard, 82 - São Paulo – SP CEP: 05885-680) e Fábrica de 

Cultura de Jaçanã (Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 - São Paulo – SP 

CEP:  02281-213) 

 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

4.1. Medidas Aproximadas: 1,40m. de comprimento x 1,00m. de altura x 0,75m. 

de profundidade. 

 

4.2. Descrições de material:  

 

 Madeira 10mm. com acabamento em formica preta; 

 Cantoneiras estruturais em alumínio; 

 Rodízios com freios; 

 Venezianas e balcões retráteis para monitor e teclado; 

 Tampo-mesa com pés rosqueáveis; 

 Régua de tomadas com cabo; 

 Compartimentos internos revestidos. 
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5. PAGAMENTO  

 

5.1. O pagamento efetuado a contratada será realizado após a entrega do material, 

em até 10 (dez) dias da apresentação da nota fiscal, atestado pelo responsável de 

cada Fábrica. 

 

 

6. DOS DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

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

área de Suprimentos 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; 

 

 

 

 

 

 


