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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA, PARA PRODUÇÃO DO LIVRO 

“CALEIDOSCÓPIO – ANTOLOGIA POÉTICA” DO AUTOR 

GUILHERME DE ALMEIDA 

 

 

OBJETO  

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elaboração de projeto 

gráfico, diagramação e revisão para do livro “Caleidoscópio – Antologia Poética”, de autoria de 

Guilherme de Almeida. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

A edição de uma antologia abrangente e comentada da poesia do autor Guilherme de Almeida 

se justifica por sua importância na história da literatura brasileira, e pela necessidade de 

recolocar sua obra ao acesso do público leitor atual.  

 

Além disso, esta ação foi aprovada no âmbito do Projeto “Ações de extroversão do acervo e de 

difusão cultural do Museu Casa Guilherme de Almeida” patrocinada pela Caixa Cultural por 

meio do Contrato de Patrocínio AP nº 002033/2017. 

 

 

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS  

Edição de obra do autor GUILHERME DE ALMEIDA, que consiste em antologia organizada por 

iniciativa do museu Casa Guilherme de Almeida. 

 

O livro é composto de poemas do autor e de textos de apresentação de sua obra. Todos os 

textos que integram o volume já se encontram digitados e revisados. 

 

A CONTRATADA deverá fornecer proposta para produção e impressão de 1.000 (mil) 

exemplares, conforme especificado abaixo:  

 

Projeto gráfico, diagramação, revisão do texto diagramado, arte-final, tratamento de imagens 

(foto do autor e imagem de capa), produção geral, pré-impressão. 

 

Especificações: 

Capa com orelha: 560x230mm, 4x0 cores, tinta escala e verniz frente, em Cartão Supremo 

LD 250g. Prova Xerox. 

Miolo: 376 páginas, 160x230mm, 1 cor (preto) em papel Pólen Soft LD 80g. Prova Xerox. 

Pré-impressão: laminado fosco 1 lado, dobrado (miolo), alceado (miolo), colagem PUR, 

dobra (capa c/ orelha), entrega na cidade de São Paulo. 

Obs.: Capa com 2 orelhas de 12cm / Páginas 1x1 sequenciais. 
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Os trabalhos de impressão e acabamento somente deverão ser executados, após aprovação 

das provas apresentadas. 

 

Data de entrega da prova: 15 dias após o recebimento do material. 

 

Data de entrega do produto final: 15 dias após a aprovação das provas. 

 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E CONTRATAÇÃO 

O contrato terá vigência de 2 (dois) meses, contados a partir da data de assinatura. 

 

 

LOCAL DE ENTREGA  

 

O produto final deverá ser entregue na Casa Guilherme de Almeida, na Rua Cardoso de 

Almeida, 1943, São Paulo, SP. 

 

 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias corridos após a execução dos 

serviços e apresentação da nota fiscal. 

 

 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Das obrigações da CONTRATADA: 

 

Atender aos prazos estabelecidos pela CONTRATANTE; 

 

Obedecer aos padrões exigidos para a impressão, inclusive quanto às cores, tipo e 

gramatura do papel, acabamento e demais requisitos necessários à perfeita execução do 

material impresso. 

 

Entregar os materiais gráficos em perfeitas condições, isto é, sem rasuras, manchas, 

dobras, etc. 

 

A CONTRATADA será responsável por todos os impostos, taxas, contribuições e quaisquer 

outros encargos de ordem fiscal, trabalhista, securitária, enfim todos os tributos e encargos 

decorrentes dos serviços prestados. 

 

A CONTRATADA será responsável seja para com os seus colaboradores, prestadores de 

serviços ou contratados, seja para com os Poderes Públicos ou para com terceiros em geral, 

qualquer que seja a natureza de tais obrigações, especialmente aquelas decorrentes de 

relações empregatícias, de caráter previdenciário, tributário ou acidentário; 

 

A CONTRATADA cede e transfere à POEISIS, expressamente, em caráter definitivo e 

irrevogável, todos os direitos autorais de imagem decorrentes dos serviços prestados. 

 



 
 

P O I E S I S  

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP. 
Tel./Fax: 11 4096 9900 │ www.poiesis.org.br 

A CONTRATADA se compromete a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em 

hipótese alguma, a terceiros, de dados, informações científicas ou materiais obtidos com 

sua participação, sem a prévia análise da CONTRATANTE sobre a possibilidade de 

proteção, nos órgãos especializados, dos resultados ou tecnologia envolvendo aquela 

informação; 

 

Das obrigações da CONTRATANTE: 

Enviar à CONTRATADA no prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis, após assinatura do 

contrato, o conteúdo, a régua das logomarcas e todo material necessário para a execução 

dos serviços; 

 

Analisar e aprovar a prova final, dentro do prazo estabelecido; 

 

Assegurar à CONTRATADA o acesso às informações inerentes aos serviços a serem 

prestados, respeitadas as normas de comunicação da CONTRATANTE; 

 

Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade constada na prestação de serviços; 

 

A POIESIS declara que providenciará o contrato relativo aos direitos autorais da edição, 

junto aos herdeiros de Guilherme de Almeida. 

 

Realizar o pagamento no prazo de 20 (vinte) dias corridos, após a entrega do serviço. 

 

 

HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

Para habilitação do fornecedor o mesmo deverá apresentar: 

 

Portfólio; 

Atestado de capacidade técnica. 

 

 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO E JUGAMENTO 

Para efeito de seleção e julgamento dos fornecedores, será considerada vencedora a proposta 

que apresentar portfólio e atestado de capacidade técnica, levando-se em consideração, como 

fator decisivo e desempate, o menor valor global apresentado. 

 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada, em formato PDF, em papel timbrado, estar datada e 

assinada, contendo as seguintes informações: Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, 

Contato e Endereço Eletrônico. 

 

Nos preços e tarifas dos serviços ofertados deverão estar inclusos todas as despesas para a 

prestação de serviços do objeto, inclusive impostos, taxas, tributos, incidências fiscais e 

contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais e quaisquer outras despesas 

necessárias à prestação dos serviços. 
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DOCUMENTAÇÃO  

 

Para fins de habilitação e posterior emissão de contrato deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

 

Contrato Social e suas alterações; 

Cópia do RG e CPF dos responsável legal; 

Registro comercial no caso de empresa individual;  

Comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica – CNPJ; 

Dados bancários da empresa. 


