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Termo de Referência 

A SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura – associação civil sem fins lucrativos, 

com sede na rua Faustolo, 576, Água Branca, São Paulo, SP, CEP 05041-000, inscrita no CNPJ: 

12.480.948/0001-70, vem, por meio deste, convidar fornecedores para apresentação de propostas 

para aquisição de tablets para o projeto COMPETÊNCIA INFORMACIONAL E LETRAMENTO 

DIGITAL, ação da BIBLION. 

Os interessados deverão encaminhar as propostas com timbre da empresa, endereço completo, 

telefone, pessoa para contato, condições de pagamento e validade da proposta. 

Entrega das propostas ocorrerá até o dia 19 de dezembro de 2022 até às 15 horas. 

A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado no seguinte endereço: 

SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura 

Rua Faustolo, 576 – Água Branca – São Paulo | CEP 05041-000 | SP.  

 
Abertura dos envelopes: 20 de dezembro de 2022. 

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 aos que requisitos termo de referência. 

3 – O resultado do presente processo de compra será divulgado no site da SP Leituras – 

www.spleituras.org 

4 - Divulgação do resultado: 20 de dezembro de 2022; 

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

características.  

INSTRUÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

5 (cinco) dias úteis após a publicação no site da organização. 

  

http://www.spleituras.org/
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1. OBJETO 

O presente instrumento tem por objetivo adquirir tablets para o projeto “Competência informacional 

e letramento digital”, para a efetivação das ações da BibliON, em parceria com bibliotecas públicas 

municipais do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB). 

1.1 Especificações técnicas do produto 

Tablets 

 Quantidade: 175 unidades 

 Modelo: Samsung A7 Lite Tablet 8,7” Wi-Fi 32GB - MediaTek MT8768T Câm. 8MP 

 Display: 8,7" sensível ao toque (TFT HD) com resolução de 800 x 1.340 (179ppi); 

 Processador: Mediatek MT8768T Helio P22T (Octa Core); 

 Memória: 32 GB 

 Suporta os padrões GSM / HSPA / LTE em um chip Nano-SIM. 

 Suporta as tecnologias Wi-Fi Direct e Wi-Fi Hotspot; 

 Conexão: Rede Sem Fio (WiFi) com suporte para os padrões 802.11a / b/ g / n / ac e 

Bluetooth v5.0. 

 Sistema operacional: Google Android v11. 

 Bateria: 5.100mAh (não removível) 

 Suporta A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS 

 Interface: USB-C v2.0 

 Sensores: luz (RGB), acelerômetro e compasso 

 Botões de liga / desliga / zerar / bloquear e controle de volume 

 Câmera no painel traseiro de 8MP e câmera no painel frontal de 2MP 

 Adaptador de energia residencial incluso 

 Alto falante estéreo e conexão de 3,5mm para fone de ouvido e microfone. 

 Cor: Grafite e preta. 

 Garantia: 12 meses de garantia 

1.2 Endereço de entrega 

 SP Leituras – Rua Faustolo, 576, Água Branca, São Paulo, SP. 

1.3 Condições de pagamento 

Deverá ser apresentada juntamente com a proposta.  

Observações importantes 

1) A contratada deverá garantir suporte técnico, com imediata substituição de qualquer produto 

que apresentar falha ou dano durante o período de garantia. 
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REGULARIDADE FISCAL 
 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores, quando o caso; 

b) Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal de seu 

domicílio ou sede; 

c) Certidão de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS); 

d) Certidão de regularidade emitida pela Justiça do Trabalho; 

e) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando necessário; 

f) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto, quando necessário; 

g) 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; 

h) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. 

PRAZO DE ENTRADA 

 Prazo: até 31 de março de 2023 – somente às quartas-feiras, das 10 às 17 horas, aos 

cuidados da área de Programas e Projetos. 

 

São Paulo, 5 de dezembro de 2022.  

 

Jefferson Inocêncio Miguel 

Assistente Administrativo-Financeiro 

+55 11 4550-3710 | jefferson@spleituras.org 

 

ERRATA: 

No item 1.1 Especificações técnicas do produto, não considerar a necessidade de:  

Suporta os padrões GSM / HSPA / LTE em um chip Nano-SIM. 
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RECEBEMOS PROPOSTAS DAS SEGUINTES EMPRESAS: 

ALLIED TECNOLOGIA S.A (ALL COMPUTERS SOLUTIONS) 

HARD T.I SOLUÇÕES EM T.I 

5TI 

TRADE WORK SOLUÇÕES COORPORATIVAS EM TI 

FIXCOM TECNOLOGIA 

 

EMPRESA VENCEDORA:  

ALLIED TECNOLOGIA S.A (ALL COMPUTERS SOLUTIONS) – VALOR: R$ 161.866,25. 

 
 
 
 
 
  


