
 

 

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 empresa para locação de equipamentos de 

informática e audiovisual, nas Bibliotecas de São Paulo e 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 28 de junho de 2022.  Solicitamos aos 
interessados enviarem as propostas por e-mail (tereza@spleituras.org). 
 
OBJETO: 
 
1 - Contratação de empresa para locação de equipamentos de informática e audiovisual 
para o 13º Seminário Internacional Biblioteca Viva, a ser realizado em 7 de julho na 
Biblioteca de São Paulo, em São Paulo. 
 
Especificações:  
Local: Biblioteca de São Paulo 
Dia e horário: 7 de julho, das 9h às 18h30 
 
Vídeo - Auditório 
- 1 Pulse 2 
- 2 Notebooks Core I5 4GB (para apresentação convidados) 
- 1 Mouse em fio 
 
Sonorização - Auditório  
- 1 console analógico 
- 3 Placas de áudio  
- 2 Microfones de mão sem fio 
 
Estrutura e equipe técnica  
- 1 Técnico em vídeo e áudio   
- Transporte de equipamentos 
 
- Montagem: 7 de julho, das 9h às 13h / Desmontagem: 7 de julho, das 18h30 às 20h 
- Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, São Paulo, SP 
 
2 - Contratação de empresa para locação de equipamentos de informática e audiovisual 
para o 13º Seminário Internacional Biblioteca Viva, a ser realizado em 7 de julho na 
Biblioteca Parque Villa-Lobos, em São Paulo. 
 
Especificações:  
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Local: Biblioteca Parque Villa-Lobos 
Dia e horário: 7 de julho, das 9h às 18h30 
 
Vídeo - Auditório 
- 1 Pulse 2 
- 2 Notebooks Core I5 4GB (apresentação convidados) 
- 1 Mouse em fio 
 
Sonorização - Auditório  
- 1 console analógico 
- 3 Placas de áudio  
- 3 Microfones de mão sem fio 
 
Estrutura e equipe técnica  
- 1 Técnico em vídeo 
- 1 Técnico em sonorização  
- Transporte de equipamentos 
 
- Montagem: 7 de julho, das 9h às 13h / Desmontagem: 7 de julho, das 18h30 às 20h 
- Endereço: Av. Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP 
 
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 29 de junho de 2022. 
 
5 - Serão desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as especificações técnicas e 
demais características; 
 
RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 A SP Leituras reserva-se o direito de recursar propostas de fornecedores que não 

apresentarem portfólio, qualificação técnica ou referências compatíveis com a dimensão do 

evento.  



 

 

 A contratada deverá garantir suporte técnico, com imediata substituição de qualquer peça 

danificada em função de transporte e/ou instalação.  

 A prestação do serviço inclui a integração com os serviços da empresa contratada para a 

coordenação do evento.  

 As despesas de transporte e alimentação dos profissionais serão de responsabilidade da 

empresa contratada.  

 As contratações e pagamentos de todos os fornecedores será realizada pelo Departamento 

Administrativo-Financeiro da SP Leituras, mediante a apresentação válida da documentação 

exigida e nota fiscal emitida em nome da contratante.  

 Para apresentação de orçamento e prestação dos serviços, as empresas deverão 

considerar apenas aos itens elencados neste edital. Os itens não descritos neste edital serão 

de responsabilidade da produção e contratação da contratante.  

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 da proposta; 

 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. 

 
 

São Paulo, 22 de junho de 2022. 
 
 

Maria Tereza Kapp 
Coordenadora de Compras 

SP LEITURAS – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura 

 


