TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE LIVRO PARA CASA DAS ROSAS

1. OBJETO
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de impressão do livro de Gatos à Galáxias para
Casa das Rosas.

2. JUSTIFICATIVA

O Centro de Referência Haroldo de Campos que pretende editar, neste ano de 2016, pelo selo Risco
Editorial, o livro “De Gatos a Galáxias – Trajetória poética de Haroldo de Campos” – um livro de
divulgação da vida e da obra do poeta Haroldo de Campos. A proposta para essa publicação é que ela
preencha uma lacuna editorial no que diz respeito à necessidade de um livro que apresente o autor para
um público em formação escolar, estimulando uma primeira aproximação por meio de uma
apresentação breve e uma antologia concisa que motive uma primeira leitura de Haroldo. Embora com
foco nesse público, o livro poderá interessar públicos de outras faixas etárias e formações escolares
que não tenham, ainda, familiaridade com a obra do poeta. Para tanto, esse livro deverá ter as seguintes
características:
- Abordar a vida e a obra de Haroldo de Campos em linguagem acessível e não-especializada e servir
de instrumento de divulgação do autor junto a um público não familiarizado.
- Apresentar o autor e as características de sua obra de modo didático, apoiado em contextualização
sintética em relação à história, à cultura e ao ambiente literário.
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
- Os materiais gráficos impressos deverão ser entregues na Casa das Rosas, conforme definido pelo solicitante,
com as especificações técnicas a baixo:

Livro de Gatos a Galáxias (Haroldo de Campos)
Tiragem: 1000 unidades
Capa:
Formato aberto: 51x22cm
Formato fechado: 17,7x 22,2cm
4x1 cor. Papel Supremo, 250g. Laminação fosca (frente).
Acabamento: Lombada quadrada - brochura costurado.
Miolo
136 páginas em papel pólen 80g
Formato aberto: 35x22cm
Formato fechado: 17,5x 22cm
4x4 cores
- O contratado deverá fornecer uma prova que deve ser enviado para Rua Lubavich, 64 até dia
16 de agosto de 2016.
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- Os 1000 (mil) livros deverão ser entregues na Av. Paulista, 37 até o dia 25 de agosto de
2016.

4. PAGAMENTO
O pagamento efetuado à empresa será realizado no dia 10 subsequente a produção;

5. A CONTRATADA, para fins de habilitação e posterior emissão de contrato deverá apresentar os seguintes
documentos após solicitado pela POIESIS: Inscrição no CNPJ;

Contrato Social registrado;
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 debito com as fazendas estaduais e Municipais, da sede ou
domicilio da proponente ou outra prova equivalente, na forma da lei;
Certidão de regularidade de débitos junto ao sistema de seguridade social (INSS), AO Fundo
de Garantia por tempo de Serviço (FGTS);
Certidão conjunta de débitos relativos e tributos federais e à dívida ativa da união;
Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal(ais) 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.
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