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 desta, convidar fornecedores a apresentar proposta
para Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Água Mineral Natural e/ou
Potável de Mesa.
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 11 de agosto de 2021. Solicitamos aos interessados
enviarem as propostas por e-mail (tereza@spleituras.org).
OBJETO:
O presente instrumento tem por objetivo a contratação de Serviço de Fornecimento de Água Mineral Natural,
conforme descrito abaixo:
O consumo está estimado em 41 (quarenta e um) garrafões de 20 (vinte) litros mensais, totalizando em 36
(trinta e seis) meses - 1.476 (Um mil quatrocentos e setenta e seis) garrafões;
O consumo está estimado em 170 (cento e setenta) garrafas de 510 ml mensais, totalizando em 36 (trinta e
seis) meses – 6.120 (Seis mil cento e vinte) garrafas;


A água mineral ou potável de mesa deverá vir devidamente embalada/condicionada em garrafão e
garrafas conforme descrição no quadro 1 – transparente; com lacre de segurança;



O produto deverá ter sua qualidade certificada por meio de laudo de laboratório autorizado, devendo
o documento ser apresentado para comprovação junto à proposta;



A água deverá ser originada de fonte devidamente regularizada junto à ANVISA/Ministério da Saúde;



Os garrafões e garrafas deverão ser bem conservados;



Os garrafões e garrafas deverão ser transportados de forma a não serem contaminados ou danificados, durante a viagem ou nas operações de carga e descarga;



Os garrafões e garrafas deverão conter às informações sobre o número do lote, a data de industrialização e data de validade do produto;



A reparação ou substituição dos garrafões e garrafas, ficam sujeitos à reparação ou substituição pela
CONTRATADA, desde que comprovada à existência de defeito cuja verificação só tenha sido possível
no decorrer de sua utilização.



A embalagem deverá vir com rótulo atualizado que identifique as características e propriedades físicoquímicas do produto, fonte de origem, estabelecimento e contenha informações sobre o registro no
órgão de fiscalização federal competente e demais elementos que identifiquem a qualidade do produto;
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Os garrafões serão fornecidos e mantidos pela CONTRATADA em quantidade suficiente para atender
o consumo diário dos equipamentos sendo:

Quadro 1:
ÍTEM

DESCRIÇÃO

CENTRO DE CUSTO

1

Água mineral ou potável de
mesa em garrafões de 20 litros

Biblioteca de São
Paulo

2

Água mineral ou potável de
mesa em garrafões de 20 litros

Biblioteca Parque
Villa-Lobos

3

Água mineral ou potável de
mesa em garrafões de 20 litros

Centro Cultural Aúthos
Pagano

4

Água mineral ou potável de
mesa em garrafões de 20 litros

Administração

5

Água mineral ou potável de
mesa em garrafa de 510ml

Biblioteca de São
Paulo

6

Água mineral ou potável de
mesa em garrafa de 510ml

Biblioteca Parque
Villa-Lobos



LOCAL PARA ENTREGA
Av. Cruzeiro do Sul, 2.630
– Santana – São
Paulo/SP
Av. Queiroz Filho, 1.205 –
Alto de Pinheiros – Entrada Detran – São
Paulo/SP
Rua Tomé de Souza, 997
– Alto da Lapa – São
Paulo/SP
Rua Faustolo, 576 – Água
Branca – São Paulo/SP
Av. Cruzeiro do Sul, 2.630
– Santana – São
Paulo/SP
Av. Queiroz Filho, 1.205 –
Alto de Pinheiros – Entrada Detran – São
Paulo/SP

QUANTIDADE MENSAL
10

20

2
9
100

70

A CONTRATADA deverá deixar sempre um estoque mínimo nos equipamentos, conforme descrição
no quadro 2.

Quadro 2:
ÍTEM
1
2
3
4
5
6

ESTOQUE
MÍNIMO

DESCRIÇÃO

CENTRO DE CUSTO

Água mineral ou potável de
mesa em garrafões de 20 litros
Água mineral ou potável de
mesa em garrafões de 20 litros
Água mineral ou potável de
mesa em garrafões de 20 litros
Água mineral ou potável de
mesa em garrafões de 20 litros
Água mineral ou potável de
mesa em garrafa de 510ml
Água mineral ou potável de
mesa em garrafa de 510ml

Biblioteca de São
Paulo
Biblioteca Parque
Villa-Lobos
Centro Cultural Aúthos
Pagano

10

Administração

4

Biblioteca de São
Paulo
Biblioteca Parque
Villa-Lobos

5

1

50
35
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PRAZO DE ENTREGA:



A entrega dos garrafões e garrafas será sempre às terças-feiras;
A frequência de abastecimento de rotina é de uma vez por semana, podendo a administração requerer atendimento extra, no caso de iminência de falta do produto;

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 12 de agosto 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.

DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:



A prestação dos serviços, objeto desta concorrência deverá ter início imediato, ou seja, agosto de
2021.
O serviço será prestado pelo prazo de 36 meses. (agosto de 2021 a agosto de 2024).

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
A SP Leituras reserva-se o direito de recusar propostas de fornecedores que não apresentarem portfólio,
qualificação técnica ou referências compatíveis com o serviço solicitado.
DA PARTICIPAÇÃO:
Poderão participar todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que
preencherem as condições constantes deste Termo de Referência.
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
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 10 (dez) dias, mediante apresentação de Nota Fiscal,
e Boleto bancário.

São Paulo, 05 de agosto de 2021.
Maria Tereza Kapp
Coordenadora de Compras

Tel.: (5511) 4550-3717
Recebemos propostas das seguintes empresas:
M.R. Distribuidora de Água Mineral e Bebidas – ME – Sumaré Águas
JDN Comércio e Distribuição de Água Mineral Eireli – Barbosa Distribuidora de Águas
Água & Sabor Distribuidora de Água Mineral, Manutenção e Limpeza de Bebedouros
Empresa Vencedora: M.R. Distribuidora de Água Mineral e Bebidas – ME – Sumaré Águas, valor: R$
754,00 mensais.
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