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TERMO DE REFERÊNCIA 

EDIÇÃO DE CATÁLOGO DO MUSEU CASA GUILHERME DE ALMEIDA 

 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de editora com experiência na área museológica para edição de catálogo do 

Museu Casa Guilherme de Almeida. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A produção de um catálogo do Museu se justifica pela importância da própria instituição, 

único museu casa literário-biográfico de São Paulo a abrigar a coleção que pertenceu ao 

personagem que o motivou. A Casa Guilherme de Almeida nunca contou com uma publicação 

própria que apresentasse as peças mais significativas de sua coleção. A ação de produção 

deste catálogo também se legitima pela relevância de seu acervo, que inclui uma coleção 

singular de obras de artistas do modernismo brasileiro. 

 

 

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

3.1. Para habilitação do fornecedor será considerada a análise do portfólio com uma lista de 

clientes da área cultural, de preferência museológica, para os quais a editora tenha produzido 

projetos gráficos e livros ou catálogos comparáveis ao padrão estipulado neste termo. 

 

3.2. Para se habilitar, a editora deverá comprovar: 

 

a) Atuação na área editorial, com experiência na publicação de livros e catálogos;  

 

b) Atuação na área gráfica, com experiência na criação e produção de trabalhos gráficos de 

alto padrão para reprodução em sistemas offset, digitais e alternativos ou em combinação de 

mais de um processo;  

 

c) Amplo portfólio de trabalhos realizados; 

 

d) Capacidade de executar a criação e a montagem do catálogo na editora, sob coordenação 

de um diretor de arte de nível sênior ou máster;  

 

d) Capacidade de conduzir a edição do catálogo ao longo de todos os processos de produção, 

até a impressão. 

 

 

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1. Para efeito de julgamento das propostas será adotado o critério do menor preço global, 

observadas as especificações técnicas definidas neste Termo de Referência, desclassificando-

se as propostas que sejam julgadas inexequíveis. 
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5. DOS SERVIÇOS  

5.1. Os serviços a serem contratados consistem de projeto gráfico, diagramação, arte-

finalização, tratamento de imagens, produção geral, pré-impressão e impressão de catálogo da 

Casa Guilherme de Almeida. 

 

Tempo de duração  

6 (seis) meses  

 

 

6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1. O catálogo deverá ter as seguintes características físicas:  

 Formato: 21 cm x 30 cm (formato fechado); 

 Número de páginas: 80; 

 Tiragem: 2.000 exemplares; 

 Impressão: quadricromia;  

 Papel do miolo: couché fosco 115g;  

 Papel de capa: cartão Supremo 240g, com orelhas (de 10cm cada); 

 Acabamento: costurado; laminação fosca na capa (frente). 

 

 

7. DA PROPOSTA  

7.1. A proposta deverá indicar nome/razão social da empresa, inscrição no cadastro de pessoa 

jurídica CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico; 

 

 

8. PRAZO DE CONTRATAÇÃO 

8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.  

 

 

9. FORMA DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento efetuado à contratada será realizado em até 10 dias a partir da 

apresentação da nota fiscal, após a realização do serviço.  

 

9.2. A primeira parcela, correspondente a 50% do valor total, será efetuada após a entrega do 

layout, e o restante, em uma única parcela, após a entrega dos catálogos impressos. 

 

 

10. REAJUSTE DE PREÇO 

10.1. Não será concedido reajuste de preços ao longo dos 12 (doze) meses de vigência do 

Contrato. 

 

 

11. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

11.1. A CONTRATADA, para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

 Contrato Social registrado; 
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 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo à sede ou 

ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

de cotação; 

 Certidão de regularidade de débito com as fazendas estaduais e municipais, da sede ou 

domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto de 

cotação; 

 Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS/CRF; 

 Documentos: RG e CPF do(s) representante(s) legal(is) da pessoa jurídica; 

 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Poiesis 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à 

data de apresentação das propostas. 

 

São Paulo, 29 de junho de 2016. 

 

 

 

Marcelo Tápia 

Diretor 

Casa Guilherme de Almeida 

 


