
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 Impressão de Material Gráfico.

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 26 de maio de 2022.  Solicitamos aos 
interessados enviarem as propostas por e-mail (tereza@spleituras.org  ).  

OBJETO:

Contratação de serviços para a impressão dos materiais de divulgação que serão enviados às 
bibliotecas públicas dos municípios sedes da 14ª edição do programa Viagem Literária. O módulo 
Contação de Histórias: Jogos e Brincadeiras será realizado de 8 a 26 de agosto de 2022.

MARCADOR DE PÁGINA
 – Quantidade: 9.900 unidades
 – Formato: 210 x 50 mm
 – Impressão: couché fosco 250g, 4 x 4 cores
 – Acabamento: refile
 – Embalagem: pacotes em papel kraft, com 150 unidades cada

CARTAZ
 – Quantidade: 330 unidades
 – Formato: A3 (297 x 420 mm);
 – Impressão: couché fosco 150 g, 4 x 0 cores;
 – Acabamento: refile;
 – Embalagem: pacotes com 5 unidades, dobradas ao meio, embrulhados em envelope A4.

LIVRETO
 – Quantidade: 6.500 unidades
 – Formato aberto: 210 x 297 mm;
 – Formato fechado: 148 x 210 mm;
 – Miolo: 44 páginas, couché fosco 120 g, 4 x 4 cores;
 – Capa: couché fosco 150 g, 4 x 4 cores;
 – Acabamento: refile, dobra e grampos centrais
 – Embalagem: pacotes em papel kraft, com 50 unidades cada

BANNER
 – Quantidade: 65 unidades
 – Formato: 90 cm x 150 cm
 – Material: lona vinílica fosca
 – Impressão: 4x0 cores (4 cores na frente, branco no verso)
 – Acabamento: bastão superior e inferior, com amarração no bastão superior



 – Embalagem: individual, em papel kraft

Observação: Será necessário envio prévio de fotos (provas) das peças gráficas para aprovação.

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 está prevista para o dia 27 de maio de 2022.

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

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em
características, quantidade e prazos com o objeto

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:

• 15 dias após a entrega e emissão da nota fiscal;

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



Envio da arte finalizada para impressão: 

 – Até 30 de maio de 2022

Data de entrega do material impresso: 

 – 7 de junho, entre 9 às 11 horas

LOCAL DE ENTREGA:

 Rua Faustolo, 576, Água Branca, São Paulo, SP (aos cuidados da área de Programas e 
Projetos).

São Paulo, 20 de maio de 2022.

Maria Tereza Kapp
Coordenadora de Compras

SP LEITURAS – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura


