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 Contratação de Serviço para abastecimento em
grupo gerador estacionário 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 08 de junho de 2021. Solicitamos aos
interessados enviarem as propostas por e-mail (tereza@spleituras.org).
É obrigatório a vista técnica, agendar com Sr. João Conde – fone: 97444-5408.
OBJETO:
A contratada deverá fornecer óleo diesel em Grupo Gerador marca Cummins, modelo C90 D6 4,
potência 116 KVA, capacidade do tanque 130 litros.
O óleo diesel a ser fornecido terá a seguinte especificação:
a) Aspecto visual límpido e isento de impurezas;
b) Óleo diesel B S-10
Caso o combustível fornecido esteja fora dos padrões estabelecidos acima a Contratada deverá
remover o produto.
1) O fornecimento de combustível se dará da seguinte forma:
Em dias úteis das 09:00 as 18:00horas;
A Contratante executará o chamado para fornecimento de combustível por e-mail. A Contratada
terá 24 horas para executar o fornecimento do produto. Ao receber o e-mail de chamado para
abastecimento, a Contratada deverá responder via e-mail acusando o recebimento do chamado,
após este o prazo de chamado será admitido como recebido.
A quantidade de combustível será de acordo com a necessidade do Contratante, sendo que
a cada fornecimento a quantidade mínima estabelecida será de 50 litros de óleo diesel.
No ato do fornecimento um funcionário da infraestrutura irá acompanhar o abastecimento do
tanque de combustível do grupo gerador.
Após o término do abastecimento o funcionário da Contratada emitirá o relatório de
abastecimento, comprovando a quantidade abastecida.
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2) Os funcionários da Contratada deverão se apresentar para a realização do serviço de
abastecimento trajando uniforme com logomarca da Contratada e portando crachá com
foto, além de documentos de identificação com foto. Conforme inciso I do art.22 do
Decreto 96044/88 o condutor do veículo de transporte do combustível deve estar portando
documento original que comprove a realização do curso movimentação e operação de
produtos perigosos - MOPP, que é um treinamento específico para o condutor do veículo,
conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN (Resolução
nº168/CONTRAN/MJ, de 14 de dezembro de 2004 e suas alterações).
O veículo que transportar o combustível deve portar o Certificado de Inspeção para o
transporte de produtos perigosos – CIPP, original do veículo e dos equipamentos
destinados ao transporte de produtos perigosos à granel, expedido pelo Inmetro ou
entidade por ele acreditada, conforme rege o inciso I e parágrafos 1º ao 4ºdo Art.22 do
Decreto 96044/88.
VALOR:
O valor cobrado por litro fornecido nas condições deste Termo de Referência deve ser fixado para
renovação anual acordado entre as partes.
LOCAL DOS SERVIÇOS:
Biblioteca Parque Villa-Lobos
ENTRADA DETRAN: Av. Queiróz Filho, 1.205 – Alto de Pinheiros – São Paulo - SP

INSTRUÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS:
05 dias úteis após a publicação no site da organização.
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 09 de junho de 2021.
5 - Serão desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as especificações técnicas e
demais características;
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidade e prazos com o objeto.
Autorização de funcionamento, em nome da empresa, emitida pelo Ministério da Justiça e revisão
da autorização, com validade na data de apresentação;
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
A prestação dos serviços, objeto desta concorrência deverá ter início em junho de 2021.
O serviço será prestado pelo prazo de 24 meses. (junho de 2021 a junho de 2023).
DO PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará a respectiva nota fiscal, boleto bancário e relatório de
abastecimento.
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, 02 de junho de 2021.
Maria Tereza Kapp
Coordenadora de Compras
tereza@spleituras.org
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Recebemos propostas das seguintes empresas:
Potência Geradores e Elétricas Gerais Ltda.
Petroserv Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Combuluz Distribuidora de Produtos de Petróleo Ltda.
Empresa Vencedora: Potência Geradores e Elétricas Gerais Ltda. valor: R$ 6,93 o litro.
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