
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 com material, equipamentos
e mão de obra para o serviço especializado em tenso estruturas para reparo e manutenção
da instalação existente 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  30  de  outubro  de  2020.  Solicitamos  aos
interessados enviarem as propostas para o e-mail (tereza@spleituras.org  ).  

OBJETO: 

Contratação de serviço com material, equipamento e mão de obra inclusa, para a realização do
reparo do sistema de drenagem na estrutura de sustentação da membrana de cobertura. Sistema
com 146,3 metros lineares nos 17 perfis de alumínio sendo 9 perpendiculares e 8 paralelos a
fachada  do  prédio,  troca  dos  autobrocantes,  lavagem  e  limpeza  de  toda  instalação,  e
tensionamento da lona existente da Biblioteca Parque Villa-Lobos. Apresentar proposta conforme
itens abaixo:

• Confecção e montagem de estrutura para acabar com a infiltração existente nos perfis de
alumínio do sistema de drenagem com 146,3 metros lineares nos 17 perfis de alumínio;

• Troca de todos autobrocantes enferrujados;

• Aplicação de antiferrugem e pintura nos pontos de ferrugem da estrutura de aço onde
ocorrem as infiltrações;

• Lavagem e limpeza de toda a estrutura  de sustentação e  membrana de cobertura de
acordo com o manual de garantia da Serge Ferrari para o Precontraint 502 S2;

• Tensionamento da lona existente Precontraint 502 S2;

• Limpeza do local da obra;

• Garantia de 5 anos. 

A proposta deverá incluir frete, equipamentos de EPI’s,  alimentação e condução dos funcionários
prestadores de serviço.

A visita  técnica  é  obrigatória  e  o  agendamento  deverá  ser  feito  com  o  Gerente  de
Infraestrutura Sr.  João Conde no telefone (11)  97444-5408. O comprovante da visita será
encaminhado  por  e-mail,  posteriormente  a  visita  técnica.  O  comprovante  deverá  ser
anexado juntamente com a proposta orçamentária e os documentos solicitados.
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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 previsto para o dia 03 de novembro de 2020.

5 -  Serão desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as especificações técnicas e
demais características;

RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

• Fornecimento de local seguro para guarda de equipamentos e materiais;

• Acompanhamento do serviço por pessoal próprio;

• Garantia do livre acesso ao veículo de transporte de materiais e equipamentos necessários
para execução dos serviços.

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

• 50% na aprovação na assinatura do contrato, após emissão da nota fiscal;

• 50% após conclusão e aprovação do serviço.

A data do pagamento não poderá ser inferior a sete dias úteis do recebimento das notas fiscais de
serviço.
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LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

• Biblioteca Villa-Lobos – Av.Queiroz Filho,1205 – Entrada do Detran – Parque Villa-Lobos –
Vila Hamburguesa – São Paulo/SP 

Obs.: O serviço deverá ser executado em data e horário acordado com a equipe de infraestrutura
da SP Leituras. 

São Paulo, 23 de outubro de 2020

Maria Tereza Kapp

Coordenadora de Compras

SP LEITURAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA
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