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 Fornecimento de material para troca da cobertura dos dois terraços
do piso superior da Biblioteca de São Paulo.
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 produto e cronograma de entrega do material e validade da proposta.
O recebimento das propostas ocorrerá até o dia 10 de novembro de 2020. (Prorrogado até
dia 17 de novembro de 2020).
As propostas deverão ser entregues em envelope lacrado na SP Leituras – Rua Faustolo, 576
– Água Branca – SP, das 10 às 16 horas.
ABERTURA DOS ENVELOPES
Dia 11 de novembro de 2020 (Prorrogado até dia 18 de novembro de 2020).
OBJETO:
Fornecimento de material para troca da cobertura dos terraços do piso superior da Biblioteca de
São Paulo,como descrevemos :


20 placas de policarbonato compacta cristal com 4 mm de espessura por 6 metros de
comprimento e 2,05 de largura ;



12 placas de policarbonato compacta crista com 4 mm de espessura por 5 metros de
comprimento e 2,05 de largura ;



80 perfil trapezio de aluminio natural barra de 6 metros ;



10 perfil em U aluminio natural com 3,00mm por 4,00mm barra com 6 metros



32 guarnições de borracha estreita preta rolo com 30 metros;



17 guarnições de borracha larga preta rolo com 30 metros.



Garantia de10 anos para as placas de policarbonato.

Observação:
Qualquer duvida ou esclarecimento contatar o Sr. João Conde (Gerente de Infraestrutura) no
telefone 97444-5408.
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INSTRUÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS:
05 dias úteis após a publicação do resultado 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 integral do termo de referência;
2 – A SP Leituras se reserva o direito de não selecionar nenhuma proposta, caso considere que
não atendam os requisitos do termo de referência.
3 – O resultado do presente processo de contratação de serviço será divulgado no site da “SP
Leituras” www.spleituras.org
4 – A divulgação do resultado previsto para o dia 12 de novembro de 2020. (Prorrogado até dia 19
de novembro de 2020).
5 - Serão desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as especificações técnicas e demais
características;
DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar todos os interessados com experiência no ramo de atividade pertinente ao objeto
da contratação que preencherem as condições constantes neste termo de referência.
RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:




Fornecimento de local seguro para estocagem de equipamentos e materiais;
Garantia do livre acesso ao veículo de transporte de materiais.
Pagamento efetuado após entrega das mercadorias.

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;
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 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 no fornecimento de material da mesma
natureza e porte, fornecido pela contratante. Este atestado deverá conter a especificação do tipo
de material, com indicações dos prazos de entrega, outros dados característicos de fornecimento
de material similar e avaliação.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
50% sinal (fechamento da compra)
50% restantes – 10 dias após a entrega e emissão da nota fiscal.
A data do pagamento não poderá ser inferior a sete dias úteis do recebimento da nota fiscal.
LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA
Biblioteca de São Paulo
Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru – São Paulo/SP

São Paulo, 27 de outubro de 2020

Maria Tereza Kapp
Coordenadora de Compras
SP LEITURAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA

Recebemos propostas das seguintes empresas:
Vick Comércio de Plásticos e Metais Ltda.;
Actos Comércio Importação e Exportação Eireli;
Bold Participações S/A.
Empresa Vencedora: Bold Participações S/A., valor: R$ 82.660,35.
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