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 Serviços de Manutenção Preventiva Mensal no Motor
Diesel/Gerador, Marca Cummins,110 KVA Modelo C90 D6 4, Série K09T013900 na Biblioteca
Parque Villa-Lobos.
Os interessados deverão encaminhar propostas com timbre da empresa, endereço, telefone,
pessoa para contato, condições de pagamento e validade da proposta.
O recebimento das propostas ocorrerá até o dia 22 de abril de 2021. Solicitamos aos
interessados enviarem as propostas por e-mail (tereza@spleituras.org).
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – CRITÉRIO:
1 - O critério definição da proposta vencedora se dará pela seleção do menor valor combinado
com o atendimento ao termo de referência;
2 – A SP Leituras se reserva o direito de não selecionar nenhuma proposta, caso considere que
não atendam aos requisitos do termo de Referência.
3 – O resultado no presente processo de compra será divulgado no site da SP Leituras –
www.spleituras.org
4 – A divulgação do resultado está prevista para o dia 23 de abril de 2021.
5 - Serão desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as especificações técnicas e
demais características;
INSTRUÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS:
05 dias úteis após a publicação no site da organização.
OBJETO:
Executar a conservação, manutenção preventiva mensal do equipamento objeto, com
atendimento de segunda a sexta das 9h as 18h, com o seguinte escopo:
Motor:
• Verificação dos vários níveis de óleo e água;
• Troca de filtros (diesel, lubrificante e água, se aplicável), óleo;
• Inspeção do tanque de combustível;
• Controle de temperatura e pressão de óleo;
• Verificação do perfeito funcionamento dos circuitos (de ar, óleo, combustível, água e escape);
• Limpeza externa do radiador;
• Inspeção do funcionamento da bomba d’água;
• Verificação do ajuste das porcas e prisioneiros visíveis;
• Inspeção do sistema de injeção de combustível;
• Verificação dos dispositivos de proteção e os sistemas de comando;
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• Qualquer lubrificação adicional;
• Verificação do sistema de pré-aquecimento;
• Inspeção dos filtros (ar, óleo, combustível e água);
• Verificação dos suportes antivibratórios e da suspensão;
• Inspeção visual da condição das mangueiras e correias;
• Inspeção visual de vazamentos.
Alternador:
• Lubrificação segundo as especificações do fabricante;
• Verificação do aperto das conexões;
• Inspeção da condição e percurso dos cabos de alimentação;
• Inspeção da voltagem;
• Regulagem de tensão;
• Inspeção da frequência;
• Regulagem da frequência
Painel Elétrico (grupo gerador)
• Retirada do pó dos componentes contidos no painel;
• Verificação do funcionamento correto dos dispositivos de proteção e de controle do
equipamento;
• Inspeção e reaperto das conexões;
• Verificação dos polos dos principais contatores e disjuntores
Bateria de arranque:
• Inspeção das baterias com retirada do sulfato dos terminais;
• Verificação da densidade específica do eletrólito e da carga das baterias;
• Controle da corrente de carga;
• Reaperto dos terminais
•
Saída dos gases (escapamento):
• Verificação de vazamentos de gases na tubulação;
• Verificação dos sistemas de fixação da tubulação;
• Reaperto das conexões e juntas quando necessário;
• Verificação do segmento flexível
Da execução dos serviços:
A contratada fará uma visita ordinária para proceder à manutenção preventiva do equipamento
objeto deste contrato de propriedade da CONTRATANTE:
• No curso das visitas mensais a CONTRATADA executará os trabalhos cujos detalhes estão
contidos no objeto deste;
• As solicitações de visitas extraordinárias, principalmente aos sábados, domingos e feriados,
serão atendidas pelo técnico de plantão, no prazo máximo de até 8 horas;
• Para assistência operacional e de pequenas falhas a CONTRATANTE terá acesso, por
telefone ou por escrito, através de Atendimento Técnico, em número ilimitados, a todas as •
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informações necessárias para que os operadores do sistema possam dirimir e buscar soluções
rápidas;
• Elaborar relatório de execução de todo serviço prestado.
Responsabilidade da contratada:
A Contratada se responsabilizará por danos causados às instalações, equipamentos, móveis e
objetos pertencentes à contratante, responsabilizando-se também pela segurança de seus
funcionários durante a realização da operação;
• Enviar um técnico para execução dos serviços de acordo com a rotina estabelecida,
devidamente identificado com credenciais do preposto;
• Dispor de todo ferramental necessário à boa execução dos serviços;
• Relatório de execução de todo o serviço prestado;
• Ministrar toda instrução necessária ao operador da CONTRATANTE.
Responsabilidade da SP Leituras:
• Fornecimento de local seguro para estocagem de equipamentos e materiais;
• Acompanhamento do serviço por pessoal próprio (opcional);
• Garantia de livre acesso aos veículos de transporte de materiais e equipamentos necessários
à execução dos serviços;
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidade e prazos com o objeto.
REGULARIDADE FISCAL
Para participar do certame objeto do presente Convite, os interessados deverão encaminhar
proposta, da qual deverão constar, os seguintes documentos:
•
•

Certidão de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS);
CNPJ

DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
A prestação dos serviços, objeto desta concorrência deverá ter início em 1º de maio de 2.021.
O serviço será prestado pelo prazo de 56 meses. (maio de 2.021 a dezembro de 2.025).

Biblioteca Parque Villa-Lobos – entrada DETRAN: Av. Queiróz Filho, 1.205 – Alto de Pinheiros –
São Paulo/SP
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DO PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará a respectiva nota fiscal e boleto bancário, após a
execução do serviço .
As notas fiscais e boletos que apresentarem incorreções serão devolvidos à contratada para as devidas
correções.
Neste caso, o prazo começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal e boleto bancário, sem
incorreções.
O pagamento será feito no prazo estipulado na nota fiscal não podendo ser inferior a 5 (cinco) dias úteis da
apresentação da mesma.

São Paulo, 15 de abril de 2021.
Maria Tereza Kapp
Coordenadora de Compras
tereza@spleituras.org

Tel.: (5511) 4550-3717
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