
 

 

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:05401-000, inscrita no CNPJ: 12.480.948/0001-70, vem por meio deste, 

convidar fornecedores a apresentar a proposta para Prestação de Serviço de Plataforma 

Online e Produção de Conteúdos Digitais Gameficados. 

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 20 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: 21 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 - Divulgação do resultado: 22 de dezembro de 2022; 

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

www.spleituras.org 

INSTRUÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

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

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver plataforma de online de hospedagem para o Espalhafatos e produção de quatro 

edições do Espalhafatos com conteúdo gameficados. Os conteúdos gameficados terão como 

público-alvo adolescentes de 11 a 15 anos e deverão apresentar de forma lúdica temas 

transversais, voltados para a atualidade e para a realidade do público.    

http://www.spleituras.org/


 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desenvolver conteúdos e ilustração digitais de quatro edições do Espalhafatos (12 

conteúdos por edição) a partir de reuniões de briefing e estudo de conteúdos prévios 

enviados pelo time da BibliON.  

 Disponibilizar os conteúdos de maneira irrestrita à BibliON que os utilizará para a 

diagramação da publicação no formato impresso. 

 Realizar o setup de plataforma online de acordo com layout aprovado pela BibliON, 

fornecendo ferramentas de gestão e inteligência de dados. 

 Manutenção e hospedagem da plataforma pelo período mínimo de 6 meses.  

Escopo do trabalho 

Diagnóstico, Desenvolvimento de Conceito, Desenvolvimento de plataforma, 

Desenvolvimento de Conteúdo, Gameficação de Conteúdo,  Manutenção e Hospedagem de 

Conteúdo. 

Público-alvo  

 Público de 11 a 15 anos 

Itens que deverão ser produzidos e disponibilizados. 

 Quatro edições digitais do Espalhafatos – sendo 12 conteúdos por edição, a partir de 

reuniões de briefing com o time da BibliON.  Todos os conteúdos deverão ser 

aprovados e ter os direitos cedidos à BibliON; 

 Setup de plataforma online de acordo com layout aprovado pela BibliON;  

 Manutenção e hospedagem da plataforma pelo período mínimo de 6 meses; 

 Inserção e gameficação dos conteúdos na plataforma online; 

 Disponibilizar ilustração de conteúdos na plataforma, de acordo com o conteúdo 

criado e gamificado; 

 Disponibilizar na plataforma recursos de recompensa; 

 Disponibilizar na plataforma ferramentas de acompanhamento de progressão e 

performance 

 Oferecer ferramentas de gestão e inteligência de dados;  

 Treinamento para a equipe da BibliON que deverá ter acesso administrador à 

plataforma. 

Qualificações técnicas 

Fundamental: 

 Empresa com mais de cinco anos de atuação no mercado; 



 

 

 Experiência comprovada em portifólio com produção conteúdos gameficados para 

público adolescente. 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

50% na aprovação da proposta | 20% após a entrega das duas primeiras edições 

finalizadas e aprovadas pela equipe da BibliON | 30% na entrega das duas últimas edições 

finalizadas e aprovadas pela equipe da BibliON. 

 

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 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 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. 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 Apresentação de portifólio 

 Cartas de referência (03 no mínimo) de clientes para os quais tenham sido feitos 

serviços de produção e edição de conteúdo gameficado e criação de plataforma de 

hospedagem de conteúdos na área de educação e/ou cultura. 

 

PRAZO DE ENTREGA 

O Prazo de entrega do material será acordado com a equipe da BibliON, não podendo 

ultrapassar 15 de fevereiro de 2023 a entrega das duas primeiras edições e 30 de abril de 

2023 para as duas últimas edições. 

 



 

 

 

CRITÉRIOS DE JUNGAMENTO 

1. Melhor proposta financeira 

2. Documentação 

3. Atendimento às especificações técnicas 

4. Atendimento ao Termo de Referência na sua integralidade 

5. Análise do portifólio. 

 

 

São Paulo, 6 de dezembro de 2022. 

 

 

Jefferson Inocêncio Miguel 

Assistente de Compras 

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

 

RECEBEMOS PROPOSTAS DAS SEGUINTES EMPRESAS:  

GO GAMERS CONSULTORIA EM GAMES E GAMIFICAÇÃO LTDA 

K INTERATIVA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DIGITAIS LTDA 

YANKTON SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI 

  

 

EMPRESA VENCEDORA:  

GO GAMERS CONSULTORIA EM GAMES E GAMIFICAÇÃO LTDA – VALOR: R$ 100.000,00 


