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Termo de Referência 

 

CONTRATO DE DIGITALIZAÇÃO DE LIVROS DO ACERVO HAROLDO DE 

CAMPOS, DA CASA DAS ROSAS. 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada em digitalização de documentos textuais impressos 

encadernados, inserção de meta-dados pertinentes ao documento, processamento de OCR 

(Optical Character Recognition) e geração de arquivos em PDF/A pesquisável. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

Digitalização 24 livros encadernados, que totalizam aproximadamente 7.000 páginas, 

com fornecimento de serviços e equipamentos específicos com qualidade compatível com 

os objetivos relatados neste termo. Deverão ser gerados 3 (três) arquivos digitais 

agrupados de acordo com sua formatação original. Todos os documentos textuais 

impressos deverão ser processados com a tecnologia OCR (Reconhecimento Ótico de 

Caracteres) e salvos em arquivos PDF/A pesquisável em cores com resolução de 300dpi e 

150dpi para consulta. Também deverá ser gerado um arquivo de imagem TIF com 

resolução de 600dpi para armazenamento. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de preservar e disponibilizar, por meio 

eletrônico (de modo a não ser imprescindível, portanto, o manuseio dos volumes 

originais), a pesquisadores, estudiosos e interessados, elementos significativos do acervo 

bibliográfico de Haroldo de Campos integrante do museu Casa das Rosas, notadamente os 

volumes que trazem anotações e comentários do próprio Haroldo e, portanto, constituem 

relevante fonte de pesquisa. 

 

4. LOCAIS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

Avenida Paulista, 37, Bela Vista, São Paulo, SP 
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5. PRAZO DE ENTREGA 

 45 dias após confirmação do pedido. 

 

6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em (3) etapas sendo a (1º) primeira em até 10 após a instalação 

dos equipamentos e alocação dos funcionários da Contratada na Casa das Rosa, a (2º) 

segunda ocorrerá em até (10) dez dias após a confirmação e aprovação de 50% da 

conclusão do montante total. A (3º) terceira e ultima será (10) dez dias, após a confirmação 

e aprovação do serviço totalizando 100%. 

 

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

7.1 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

7.1.1   Acompanhar e fiscalizar todas as atividades e ações objeto do presente ajuste; 

 

 

 

7.1.2. Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos 

que possuir pertinentes à execução do presente serviço . 

 

7.1.3. Garantir, dentro de suas regras de segurança e horário de funcionamento, o 

acesso da CONTRATADA às dependências do museu Casa das Rosas para execução dos 

serviços; 

 

7.1.4 Recusar os Serviços que comprovadamente não foram executados com a boa 

técnica; 
 

 

7.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Garantir a utilização dos sistemas de computação para a digitalização, processamento de OCR 

e escaneamento fotográfico com angulação de 110º; 

 

7.2.1 Disponibilizar um técnico da empresa, por um período de 08 (oito) horas diárias, 5 

(cinco) dias por semana, em estação instalada na Casa das Rosas, para digitalizar os 

documentos textuais impressos encadernados, inserir meta-dados, processamento de OCR e 

conversão de arquivos. 
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7.2.2 Não desmontar os livros para o processo de digitalização. 

 

7.2.3 Os técnicos da CONTRATADA serão responsáveis pela implantação e 

desenvolvimento das metodologias descritas no projeto. 

 

7.2.4 O pagamento dos técnicos será de responsabilidade da CONTRATADA, durante a 

execução do serviço. 

 

7.2.5  A CONTRATADA deve disponibilizar ao Acervo Bibliográfico da Casa das Rosas 

– Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura equipamentos de qualidade, adequados 

e suficientes para suprir as necessidades d serviço contratado de digitalização de cada livro; 

 

7.2.6  A CONTRATADA deve necessariamente informar a contratante o número de 

telefone celular dos técnicos; 

 

7.2.7 A CONTRATADA deverá armazenar os arquivos digitalizados ou exportados em 

um servidor remoto em tempo real. Os arquivos digitais ou exportados deverão ser  

disponibilizados para visualização no servidor remoto durante o processo de digitalização. 

 

 

7.2.8  A CONTRADA deve armazenar os arquivos criptografados utilizando a 

criptografia AES de 256 bits e transferência de dados em SSL. 

 

7.2.9 Deverá garantir back-up integral de todo o conteúdo armazenado, histórico e 

restauração de modificações nos arquivos digitais, acompanhamento em tempo real todas as 

fases do processo e acesso aos arquivos restrito somente a usuários com login e senha 

previamente cadastrada. 

 

 

8. HABILITAÇÃO DO FORNECEDORPara habilitação do fornecedor será 

considerada a análise do portfólio com uma lista de clientes que tenham utilizados os serviços 

de digitalização de livro, em escala de produção aproximada ou maior do que a mínima 

quantidade total estimada. 

 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

Menor preço global 
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10. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta deverá conter Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, Contato e Endereço 

Eletrônico, Objeto Detalhamento do Produto ou Serviço, Local de Entrega ou de 

Execução, Condição de Pagamento e Prazos de Garantia.   

 

11. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

O fornecedor, para fins de formalização da compra, deverá apresentar à área de Suprimentos 

da Poiesis os seguintes documentos: 

 

 Inscrição do CNPJ; 

 Contrato Social; 

 Cópia do RG e CPF dos responsáveis legais da empresa; 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 Certidão de Inexistência de Débitos relativos às Contribuições Sociais; 

 Certificado de regularidade de situação com Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 Dados Bancários da empresa; 

 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de 

sociedade comercial/empresarial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 

 

Pode ocorrer a solicitação de documentos complementares, que dependerá do previsto no 

termo de referência da contratação. 

 

 

 


