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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, empresas a apresentar 

proposta para projeto executivo e gerenciamento da readequação do espaço existente na área 

interna do prédio da administração para abrigar a equipe do projeto: Biblioteca Digital.  

 

Os interessados deverão encaminhar propostas com timbre da empresa, endereço, telefone, 

responsável para contato, condições de pagamento, validade da proposta e qualificação completa 

da empresa. 

 

O recebimento das propostas ocorrerá até o dia 10 de novembro de 2021. Solicitamos aos 

interessados enviarem as propostas para o e-mail tereza@spleituras.org 

 

OBJETO: O presente documento tem o objetivo de estabelecer as bases e orientar a contratação 

dos serviços de especialista para execução de projeto executivo e gerenciamento da readequação 

do espaço, existente na área interna do prédio da administração, para abrigar a equipe do projeto 

Biblioteca Digital, previsto no plano de trabalho de 2021, do Contrato de Gestão 01.2021.  

  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

 Levantamento arquitetônico: Mediação in loco de todo perímetro do ambiente, levantamento 

e medição de todos os elementos existentes que farão parte do projeto; 

 

 Readequação, elaboração de layout e projeto de interiores: Desenvolvimento do projeto, 

contemplando todo o detalhamento necessário para execução do projeto.  

 

 Conceito: O projeto deverá ser baseado no conceito de Biblioteca Viva, um método inovador, 

simples e concreto para promover o diálogo. Um ambiente que incentive a criação e a 

inovação através da tecnologia.   

 

O espaço deverá abrigar: 8 funcionários do projeto Biblioteca Digital com estrutura de trabalho 

para instalação de 5 máquinas.  

 

Deve ser prevista reunião com gestores do projeto Biblioteca Digital, para apresentação do projeto. 

O estudo deverá contemplar até 2 revisões de layout.  

 

Os interessados deverão, obrigatoriamente, realizar visita técnica ao local com a finalidade de 

verificar as condições do espaço e esclarecer eventuais dúvidas. As visitas serão realizadas entre 

os dias 5 e 8 de novembro 2021 das 14 às 17hs. O agendamento deverá ser efetuado com a 
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Coordenadora Executiva da SP Leituras, Leticia Cerciari, das 9 às 16hs pelo e-mail: 

contato@spleituras.org   

 

PROJETO EXECUTIVO: 

 

Projeto detalhado com especificações para execução e/ou aquisições de mobiliário, elétrica para 

instalação de computadores, iluminação e ar-condicionado. 

 

Planta com toda readequação do espaço, acabamentos com definição de materiais escolhidos, 

cortes e/ou elevações e o que for necessário para execução do projeto. 

 

Deverá ser apresentada as especificações de todo material necessário e indicação de no mínimo 

três fornecedores ou prestadores de serviço para informação na requisição de compra e/ou serviços 

contratados. 

 

Especificação dos acabamentos e cores de todos os elementos que fizerem parte do projeto. 

 

Fornecimento de amostras, se necessário.  

 

Gerenciamento referente a negociação e contratação de fornecedores juntamente com a 

Coordenadora de Compras da SP Leituras. 

 

Solicitação de orçamento junto aos fornecedores e prestadores de serviços juntamente com a 

Coordenadora de Compras da SP Leituras. 

 

Acompanhamento da execução dos serviços terceirizados. 

 

Visita técnica para acompanhamento da execução do projeto sempre que necessário, até a 

finalização e aprovação dos trabalhos.  

 

Acompanhamento de compras emergenciais de materiais que sejam necessários para não 

prejudicar o cronograma de execução. 

 

Indicação de pontos de elétrica para iluminação do local e instalação de computadores nas áreas 

de trabalho; 

 

Indicação de pontos para instalação de ar-condicionado. 

 

Apresentação de cronograma de execução, considerando a conclusão dos trabalhos em 15 de 

dezembro. 
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INSTRUÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

 

05 dias úteis após a publicação no site da organização. 

 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – CRITÉRIO: 

 

1 - As propostas serão julgadas com base nos critérios de PREÇO e PORTIFÓLIO, considerando 

todas as questões elencadas acima, sendo o vencedor o proponente que, além de apresentar a 

melhor proposta, também oferte o melhor preço, em termos de relação CUSTO X BENEFÍCIO. O 

critério definição da proposta vencedora se dará pela seleção do menor valor, portfólio e 

atendimento integral 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 16 de novembro de 2021. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Apresentação de portfólio que comprove experiência em trabalho correlato.  

 

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)  

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

Cópia do CNPJ 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

50% na aprovação da proposta; 

50% após conclusão e aprovação do serviço. 

 

A data do pagamento não poderá ser inferior a dez dias úteis do recebimento das notas fiscais de 

serviço. 

O valor deverá contemplar o serviço completo e, caso ocorra extensão do prazo de trabalho por 

responsabilidade do CONTRATADO, não haverá reajuste do preço acordado. 
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São Paulo, 3 de novembro de 2021 
 
 

Maria Tereza Kapp 
Coordenadora de Compras 

tereza@spleituras.org 
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