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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, convidar fornecedores a apresentar proposta para Serviço de Gráfica – 
Impressão do Notas de Bibliotecas nº 13. 

 
 

Os interessados deverão encaminhar propostas com timbre da empresa, endereço, telefone, pessoa para 
contato, marca dos produtos com valores unitários e totais, condições de pagamento, prazo de entrega, custo 
de frete se houver e validade da proposta. 
 
O recebimento das propostas ocorrerá até o dia 29 de janeiro de 2021. Solicitamos aos interessados 
enviarem as propostas por e-mail (tereza@spleituras.org). 
 
OBJETO: 
 
Impressão do livro: 

Formato: 23 x 23 cm (fechado), 

46,4 x 23 cm (aberto), 

N° de páginas: aprox. 80. 

Cores: 4×4 (capas e miolo) 

Papel: capa – Cartão 250 g/m² 

Papel: miolo – Couché fosco 115g/² 

Tiragem: 2.000 exemplares 

Acabamento: 4×0 cor +verniz UV, reserva frente e laminação frente, costurados, colado, shrink individual, 

encaixotamento e paletização. 

Calendário de produção: 

O arquivo final (aprovado) será entregue à gráfica até o dia 17/2/21. Os exemplares deverão ser 
entregues, impreterivelmente, até o dia 25/2/21. 

 
 
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 01 de fevereiro de 2021. 
5 - Serão desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as especificações técnicas e demais 
características; 
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RESPONSABILIDADEA 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 o serviço solicitado. 
 
DA PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as 
condições constantes deste Termo de Referência. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
Boleto: 21 dias 

 
CERTIDÕES EXIGIDAS: 
Certidões negativas perante o INSS e o FGTS; 

LOCAL DE ENTREGA:  
Rua Faustolo, 576 – Água Branca – São Paulo – SP. 
 

 
 

São Paulo, 22 de janeiro de 2021. 
Jefferson I Miguel 

Assistente Administrativo / Financeiro 
 
Tel.: (5511) 4550-3717 


