Termo de Referência
A SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura – associação civil sem fins lucrativos,
com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo à Rua Faustolo, 576 – Água Branca,
CEP: 05041-000, inscrita no CNPJ: 12.480.948/0001-70, vem por meio deste, convidar
fornecedores a apresentar proposta para prestação de serviço de revestimento autonivelante
cimentício 5mm, elaboração de lábio polmérico com argamassa de alta resistência e pintura
epóxi de alto desempenho, nos termos e condições mencionados abaixo:
Os interessados deverão encaminhar propostas com timbre da empresa, endereço, telefone,
pessoa para contato, marca de produtos utilizados, condições de pagamento, declaração de
garantia do serviço, declaração de garantia do produto e cronograma de entrega do material e
execução do serviço e validade da proposta.
O recebimento das propostas ocorrerá de 2 de julho a 16 de julho de 2020. As propostas
deverão ser entregues em envelope lacrado na SP Leituras – Rua Faustolo, 576 – Água
Branca – SP, às terças-feiras das 9hs às 12horas ou no dia 16/7/2020 (quinta-feira), das 9hs
às 12 horas.
ABERTURA DOS ENVELOPES:
Dia 17 de julho de 2020.
INSTRUÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS:
05 dias úteis após a publicação no site da organização.

OBJETO:
O objeto do presente instrumento consiste na escolha da proposta mais vantajosa para
fornecimento e prestação de serviço de revestimento autonivelante cimentício 5mm, elaboração
de lábio polmérico com argamassa de alta resistência e pintura epóxi de alto desempenho;
A empresa vencedora deverá prestar os serviços com respeito aos termos deste convite, bem
como obedecidos os termos e condições do contrato a ser assinado entre a SP Leituras e a
empresa vencedora.
Observação: A visita técnica é obrigatória, agendar com João Conde, no telefone (11) 974445408. O comprovante da visita técnica deverá ser anexado juntamente com a documentação e
proposta orçamentária.

EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
A Contratada deverá possuir e fornecer todos os equipamentos, material e mão de obra
necessários para execução adequada dos serviços especificados. São eles:
Fresamento do piso;
Execução de lábio polimérico com argamassa de alta resistência e preenchimento de junta
com selante de poliuretano flexível;
Aplicação de primer acrílico em duas demãos + aplicação de autonivelante cimentício 5mm
de alta resistência 30Mpa de resistência a compreensão;
Aplicação de pintura epóxi de alto desempenho 100% sólidos isento de solvente;
Correção de 43 metros lineares da extensão do piso em concreto.
Área total: 921m2
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
Remoção do revestimento existente;
Serviço de polimento diamantado abrasivo;
Serviço de aspiração do pó;
Serviço de aplicação do primer epóxi;
Serviço de aplicação de autonivelante cimentício;
Mão de obra especializada para execução dos serviços(inclusive todos os encargos
trabalhistas);
Movimentação de materiais e equipamentos dentro do local de trabalho;
Uniforme, EPI, refeição, transporte de funcionários;
Todas as ferramentas e equipamentos necessários para execução dos serviços;
Pagamento de impostos e taxas provenientes da execução dos serviços;
Fornecimento de ART.
RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
Fornecimento de banheiro e água para equipe de obra;
Fornecimento de local seguro para estocagem de equipamentos e materiais;
Liberação da área necessária para implantação da membrana durante todo o prazo de
montagem;
Acesso para guindaste na área de montagem da cobertura;
Acompanhamento da obra por pessoal próprio;
Garantia de livre acesso aos veículos de transporte de materiais e equipamentos
necessários à execução dos serviços;
Fornecimento de ponto de força 220 V –trifásico;
Pagamento conforme acordado.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – CRITÉRIO
1 - A SP Leituras reserva-se o direito de recursar propostas de fornecedores que não
apresentarem portfólio, qualificação técnica ou referências compatíveis com o serviço solicitado,
bem como da documentação atendendo a Regularidade Fiscal;
2 – As propostas serão analisadas e selecionadas objetivamente por meio da modalidade de
julgamento técnica e preço.
3 - O resultado no presente processo de compra será divulgado no site da SP Leituras –
www.spleituras.org.
4 - A divulgação do resultado está previsto para o dia 17 de julho de 2020.
5 - Serão desclassificadas as propostas cujo objeto, proposta e documentação não atender as
especificações técnicas e demais características descritas no termo de referência.
DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar todos os interessados com experiência no ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que preencherem as condições constantes deste Termo de Referência.
FATURAMENTO
1 – Faturamento de mão de obra será feito pela contratada diretamente para a contratante.
REGULARIDADE FISCAL
Para participar do certame objeto do presente Convite, os interessados deverão encaminhar
proposta, da qual deverão constar, os seguintes documentos:
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, quando o caso;
Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal de seu
domicílio ou sede;
Certidão de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS);
Certidão de regularidade emitida pela Justiça do Trabalho;
Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando necessário;
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto, quando necessário;
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do ofertante, quando o caso;
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Mínimo de dois atestados de bom desempenho anterior na prestação de serviços da mesma
natureza e porte, fornecido pela contratante. Este atestado deverá conter a especificação do tipo
de serviço, com indicações dos prazos de execução, outros dados característicos dos serviços
prestados e avaliação.
LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A prestação de serviço ocorrerá na Biblioteca de São Paulo – Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Santana
- São Paulo/SP.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Sinal 50% - restante na conclusão do serviço.

São Paulo, 1 de julho de 2020.

Maria Tereza Kapp
Coordenadora de Compras
SP LEITURAS – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

