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EDITAL PARA DOAÇÃO DE COLEÇÃO BÁSICA DE LIVROS SISEB 

PROGRAMA DE APOIO À ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE ACERVO DO SISTEMA 

ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SÃO PAULO 2021 

 

A SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, pessoa jurídica de direito privado sem 

fins lucrativos, com CNPJ nº 12.480.948/0001-70, com sede na rua Faustolo, 576, Água Branca, 

São Paulo, SP, CEP 05041-000, qualificada como Organização Social de Cultura pelo Governo do 

Estado de São Paulo, torna público que se encontra aberto o EDITAL PARA DOAÇÃO DE 

COLEÇÃO BÁSICA SISEB – PROGRAMA APOIO À ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE ACERVO 

DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SÃO PAULO (SISEB), que inclui a 

distribuição de livros para compor o acervo das bibliotecas públicas municipais em 2021, em 

consonância com as seguintes normas. 

1. PROPONENTES E PRÉ-REQUITOS 

Poderão se candidatar todas as bibliotecas públicas municipais vinculadas ao SisEB, com os dados 

de 2019 e 2020 atualizados na plataforma Bibliotecas Paulistas – http://siseb.sp.gov.br/bibliotecas-

paulistas/. 

2. PROGRAMA DE APOIO À ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE ACERVO 

São objetivos do programa:   

• Apoiar a atualização e renovação de acervos das bibliotecas; 

• Contribuir com o desenvolvimento e implementação de programas, projetos e ações que 

incentivem e promovam a leitura; 

• Promover a valorização das bibliotecas públicas; 

• Incentivar a leitura e a formação de comportamentos leitores; 

• Fortalecer vínculos entre bibliotecas públicas e comunidades locais. 

3. INSCRIÇÕES 

As doações acontecerão de acordo com o Plano de Trabalho 2021 do Contrato de Gestão nº 1/2021 

celebrado entre a SP Leituras e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São 

Paulo (SECEC). 

http://siseb.sp.gov.br/bibliotecas-paulistas/
http://siseb.sp.gov.br/bibliotecas-paulistas/
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3.1 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, impreterivelmente de 1º a 20 de 

junho de 2021, por meio do preenchimento do formulário (https://forms.gle/hqTrG5eveFgZgxTM9) 

para receber a doação da coleção básica, disponível no site do SisEB – 

http://siseb.sp.gov.br/editais/. 

3.2 A inscrição do proponente implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições 

estabelecidas nesta inscrição, das quais não poderá alegar desconhecimento.  

3.3 As informações prestadas são de total responsabilidade do proponente.  

3.4 Caso a SP Leituras considere necessário, poderá solicitar informações adicionais.  

3.5 Em caso de dúvidas, o proponente poderá entrar em contato pelo e-mail siseb@spleituras.org.  

4. RESPONSABILIDADES SP LEITURAS 

A SP Leituras será responsável pelas seguintes etapas das doações: 

a) Seleção e aquisição dos livros; 

b) Organização e montagem dos kits; 

c) Gerenciamento e agendamento das retiradas do material. 

5. SELEÇÃO DOS TÍTULOS E QUANTIDADE DE KITS 

5.1 Serão selecionadas 50 (cinquenta) bibliotecas públicas municipais, que serão contemplados 

com 1 (um) kit da coleção básica composto por 100 (cem) livros. A lista completa com a relação de 

títulos será enviada por e-mail para as bibliotecas selecionadas. 

5.2 Os títulos foram selecionados por especialistas em literatura e consideraram os vencedores e 

finalistas de grandes prêmios literários, clássicos e contemporâneos da literatura, com foco na 

produção literária brasileira contemporânea.  

6. CONTRAPARTIDAS PARA RECEBER A DOAÇÃO 

6.1 A biblioteca pública municipal inscrita deve estar em pleno funcionamento. 

6.2 Os livros doados deverão compor, obrigatoriamente, o acervo da biblioteca selecionada. 

6.3 A biblioteca se compromete em promover a divulgação do novo acervo aos atuais e potenciais 

usuários, utilizando as mídias disponíveis na cidade (rádio, jornais, sites, redes sociais, etc.) e 

outros recursos.  

https://forms.gle/hqTrG5eveFgZgxTM9
http://siseb.sp.gov.br/editais/
file:///C:/MATERIAL%20GRÃ�FICO/siseb@spleituras.org
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6.4 A biblioteca será responsável pela retirada do kit na Central de Distribuição de Acervo do SisEB, 

localizada na Rua Cláudio, 100, Água Branca, São Paulo, SP. O cronograma de distribuição será 

definido pela SP Leituras, com validação da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, da 

SECEC. Dia e horário da entrega serão agendados por e-mail. 

7. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

Além da ciência e concordância com os pré-requisitos e contrapartidas, as inscrições dos 

proponentes serão avaliadas considerando os seguintes critérios: 

a) Realizar serviços e programas de mediação de leitura para atender a comunidade local; 

b) Dias e horários de funcionamento; 

c) Localização geográfica do município em sua região administrativa; 

d) Participação da equipe da biblioteca nas ações de formação presenciais e/ou virtuais 

realizadas pelo SisEB e pela SP Leituras em 2020 e 2021 (janeiro a maio). 

A partir dos parâmetros de avaliação indicados, a SP Leituras procederá a análise do formulário on-

line. Caso seja necessário, a organização entrará em contato com o proponente para esclarecer 

eventuais dúvidas. O resultado da seleção será analisado e aprovado pela Unidade de Difusão 

Cultural, Bibliotecas e Leitura, da SECEC. 

8. RESULTADO FINAL 

O resultado final será publicado no site (http://siseb.sp.gov.br/) e redes sociais 

(https://www.instagram.com/siseb.sp/ e https://pt-br.facebook.com/sisebsp/) do SisEB, e informado 

por e-mail a todos os proponentes até 5 de julho de 2021.  

São Paulo, 1º de junho de 2021. 

 

 PIERRE ANDRÉ RUPRECHT  

Diretor executivo 

SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura 

http://siseb.sp.gov.br/
https://www.instagram.com/siseb.sp/
https://pt-br.facebook.com/sisebsp/

