
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 

 
I. OBJETO 

 
Fornecimento de mobiliários e acessórios para as bibliotecas das Fábricas de Cultura 

Diadema, localizada na Rua Vereador Juarez Rios Vasconcelos nº 280, Centro -  Diadema/SP - 

CEP 09920-610. 

 
 

II. JUSTIFICATIVA 
 

O presente termo faz-se necessário para aquisição de mobiliários e acessórios, para suprir as 

necessidades de organização do espaço. O mobiliário deve seguir um padrão de qualidade 

que combinem resistência, menor preço, conforto e durabilidade, para acondicionar o acervo 

com segurança e organização e ainda criar um espaço visivelmente atrativo. 

 

A empresa vencedora deve atender as especificações exigidas para se adequar ao layout da 

biblioteca. 

  
III. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS MATERIAIS 

 
a) 22 estantes face simples baixa com duas laterais de sustentação e dimensões 

aproximadas de 1,5 metros de altura, 1 metro de largura e 32 centímetros de 

profundidade mínima.  Prateleiras na cor bege e as laterais nas cores azul, verde, amarela 

e vermelha. 

b) 06 laterais de fechamento para estantes com dimensões aproximadas de 1,5 metros de 

altura. Cor verde. 

c) 02 expositores com prateleiras articuláveis com dimensões aproximadas de 1,5 metros de 

altura, 1 metro de largura e 44,5 cm de profundidade. Prateleiras na cor bege e laterais na 

cor verde.  

d) 02 laterais de fechamento para os expositores com prateleiras articuláveis com 

dimensões aproximadas de 1,5 metros de altura, 44,5 cm metro de largura e 3,5 cm. 



 

  

e) 01 estantes multimídia – DVD – face simples com laterais de sustentação e dimensões 

aproximadas de: 2 metros de altura, 1 metro de largura e 32 centímetros de profundidade 

mínima. Prateleiras na cor bege e as laterais na cor azul royal. 

f) 02 carrinhos para transporte de livros com rodas, capacidade mínima de 100 Kg, com três 

níveis na cor vermelha e amarelo. 

g) 250 bibliocantos sendo 80 azul, 50 verdes, 70 amarelos, 50 vermelhos 

h) 20 caixas para periódicos ou caixa bibliográfica com fundo aberto com dimensões 

aproximadas de 20 cm de altura, 10 cm de largura, 20 cm de profundidade. Cor verde. 

i) 25 unidades de expositores para mesa na cor verde. Dimensões: altura 20 cm, largura 13 

cm, profundidade 15,5 cm. 

j) 15 mesas retangular para computador: 800 x 600 x 740 

k) 08 mesas retangulares com pés em aço. Dimensões altura 74,5, largura 1350cm, 

profundidade 90 cm. 

l) 64 cadeiras aproximação empalhável – largura 57 cm, profundidade 53,5, altura: 84 cm. 

m) As estantes, expositores e mobiliários similares deverão ser confeccionados em chapa de 
aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com tratamento anti-
ferruginoso e fosfatizante, pintura eletrostática a pó.  
 

n) As prateleiras devem suportar até 100kg por plano, sendo distribuído uniformemente. 
Chapa número 20, laterais de sustentação chapa número 18.  

 
 

IV. LOCAL DE ENTREGA 
 

Biblioteca da Fábrica de Cultura Diadema, localizada na Rua Vereador Juarez Rios 

Vasconcelos nº 280, Centro -  Diadema/SP - CEP 09920-610. 

 
V. PRAZO DE ENTREGA 

 
Até 30 dias. 
 

VI. PAGAMENTO 

O pagamento 28 dias a contar da emissão da nota fiscal. 

 

VII. GARANTIA 
 

O mobiliário deverá ter a garantia de até 05 anos contados a partir da data de entrega e 
montagem. 



 

  

 

VIII. CRITÉRIO DE JUGAMENTO 

Menor preço global. 

IX. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta deverá conter nome ou razão social, CNPJ endereço, telefone, contato e 

endereço eletrônico. 

X. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

O fornecedor, para fins de formalização da compra, deverá apresentar à área de Suprimentos 

da Poiesis 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, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

• Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das pessoas jurídicas, no caso 

de sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 
 

                                                 

 

 

 

São Paulo, 15 de junho de 2018 

 

 

RENZO DINO SERGENTE ROSSA 

Diretor das Fábricas de Cultura 


