
 

                                                                                             
 
 
A Sociedade Brasileira de Física, em atendimento ao disposto no Convênio nº. 
796219/2013, celebrado entre a CAPES e a Sociedade Brasileira de Física, torna público 
o edital para contratação de editora para prestação de serviço para revisão, 
diagramação e impressão de 10(dez) títulos de uma coleção de textos, cujo público 
alvo são os participantes do projeto de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de 
Física (PROFIS) 
 
Este edital está fundamentado no aspecto da sua legalidade no Decreto 6170/2007 e 
Portaria Interministerial 507/2011 e no que couber à Lei 8666/93. 
 
 
 
O presente termo de referência tem por objeto: a contratação de Serviços para 
produção e edição 10(dez) títulos de uma coleção de textos, promovendo a revisão, 
diagramação e impressão de 25.000 unidades, para cumprimento de meta do convênio 
n° 796219/2013. 

 
I – DO OBJETO 

 
A presente contratação visa cumprir a meta 2, etapa 2.6 – aquisição de material 
didático para divulgação, do referido convênio, conforme consta no Projeto Básico e 
Plano de Trabalho que acompanham o termo de convênio n° 796219/2013, celebrado 
entre CAPES e Sociedade Brasileira de Física. 

 
 
 
1. Especificações da obra: 
 

a) Formato: 19 x 24 cm 
b) Impressão do miolo 1x1 cor: Preto e branco120 páginas em média. 
c) Impressão da capa: 04 cores 
d) Papel do miolo: offset de 80 g/m² 
e) Papel de capa triplex 300 g/m² com orelhas de 10 cm 
f) Acabamento: laminado brilho costurado,  

 
2. Especificação do Serviço 
 

a) Diagramação colorida, Ilustração com fotos, tratamento de imagem e capa. 
b) Revisão do texto 
c) Impressão conforme descrição no item 1. 
d) Elaboração da identidade visual da coleção – Edição Impressa e ebook 
e) Publicação do livro no formato ebook, em diversas plataformas. 

II – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇAO 

I – DO OBJETO 

III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

TERMO DE REFERÊNCIA – EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA 002/2015 



 

 
3. Especificação do quantitativo 
 

a) Impressão de 10 títulos; 
b) Cada título terá a impressão de 2500 exemplares; 
c) Total de livros a serem impressos: 25.000 livros. 

 
4. Prestação do serviço 
 

a) A SBF será a responsável pela coleta do conteúdo para ser impresso em cada 
título. 

b) O Conselho editorial, coordenado pela SBF, encaminhará os originais para serem 
diagramados 

c) A Editora encaminha a diagramação da versão impressa e do ebook para 
aprovação do conselho editorial. 

d) Após aprovação pelo conselho editorial, a editora fará a impressão e entrega dos 
volumes de cada título para a SBF. 

e) Os direitos autorais ficarão cedidos à SBF pelo prazo de 2 anos, conforme contrato 
estabelecido com cada autor e editora. Após 2 anos da publicação, o contrato de 
direito autoral entre a SBF, editora e o autor se desfaz, ficando editora e autor 
livres para a publicação do material desvinculada da SBF. 

f) Os livros impressos não poderão ser comercializados pelo prazo de 2(dois) anos a 
contar da data da impressão. 
 

 
 

 
I. Obrigações da Contratada 

 
a) Cuidar de todo o processo de edição incluindo, revisão e diagramação. 
b) Realizar o registro perante a Biblioteca Nacional (ISBN). 
c) Apresentar a proposta de identidade visual da coleção. 
d) Apresentar à contratante a proposta diagramada do material a ser impresso para 

aprovação da impressão. 
e) Imprimir a obra conforme estabelecido nas especificações técnicas. 
f) Promover a entrega de cada de 2500 exemplares de cada título impresso à SBF, 

no prazo previsto. 
 

II. Obrigações da Contratante 
 

a) Entregar os originais para a editora 
b) Estabelecer a relação formal com os autores 
c) Aprovar a diagramação dos títulos a serem impressos  
d) Efetuar o pagamento no prazo estipulado 
e) Promover a distribuição dos títulos 

IV – OBRIGAÇÕES 



 

 
 
 
 
 
Os livros devem ser impressos em até 70 (setenta) dias após a entrega dos originais. O 
prazo para entrega dos originais dos 10(dez) títulos com impressão é até 31 de dezembro 
de 2015,  
 
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado por até 12 
meses e desde que vigente o Convênio CAPES nº. 796219/2013 ao qual se vincula.  
 
A não prorrogação do Convênio nº. 796219/2013, com vigência originalmente definida até 
31 de dezembro de 2015, configurará condição resolutiva para o presente contrato, que, 
em se verificando, acarretará no encerramento antecipado do ajuste, aperfeiçoando-se 
mediante notificação extrajudicial e não ocasionando direito à indenização de qualquer 
natureza.   
 

 
V – PRAZO 

 
O pagamento será efetuado diretamente na conta corrente de titularidade do fornecedor, 
em até 10 dias após a entrega de cada título da série e da nota fiscal na sede da SBF. 
 
 
 
Os recursos para custear as despesas descritas neste edital correrão a conta do convênio 
n° 796219/2013.  
 
O valor estimado para ABERTURA DESTA COTAÇÃO para o serviço descrito é o valor 
de R$ 180.000,00 para a impressão dos 10 títulos, contendo 2.500 livros em cada edição, 
perfazendo um total de 25.000 livros. 
 
 
 
As propostas deverão serem enviadas pelo e-mail mnpef@sbfisica.org.br até o dia 09 de 
julho de 2015, ou enviadas para o endereço: 
 

Sociedade Brasileira de Física  
Rua do Matão, Travessa R, 187 
São Paulo – SP  
CEP: 05508-090 
 

a) A Proposta deverá vir detalhada, conforme a descrição do item III deste edital; 
 

V – PRAZO 

VI – PAGAMENTO 

VII – RECURSOS FINANCEIROS  

VIII – DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO 



 

b) Os participantes deste edital deverão encaminhar os seguintes documentos para 
habilitação: 
 

a. Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, 
emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado; 

b. Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal; 

c. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e 
às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

d. Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser 
efetuada mediante Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

e. Os participantes deverão apresentar, ainda, a certidão de regularidade 
trabalhista 

c) Modelo de exemplares já publicados pela editora, com semelhança editorial ao 
exigido no item III. 

 
 
 
 
 
O processo seletivo será simplificado e ocorrerá em 2 etapas: 
 

1. Recebimento e análise da documentação e capacidade técnica de edição exigida 
em conformidade com o item VIII deste edital.  
 
a. Conferência da documentação relativo a regularidade fiscal da entidade 
b. Conferência de detalhamentos das propostas e capacidade de edição de livro 

pela referida editora. 
c. Na ausência de qualquer um dos documentos solicitados no item VIII a proposta 

será automaticamente desclassificada. 
d. As propostas apresentadas sem o devido detalhamento, conforme previsto no 

item VIII deste edital serão desclassificadas. 
 

2. No julgamento das propostas serão considerados os seguintes critérios: 
 

a. Adequação das propostas ao objeto; 
b. Capacidade de edição de livro pela referida editora. 
c. Melhor preço 

 
 
 
 
 
 

IX – DA SELEÇÃO 



 

 
 
 
 
 
a. O prazo para informações e esclarecimentos deste edital será até o dia 07 

de julho de 2015; 
b. As propostas enviadas serão julgadas 10 e 13 de julho de 2015; 
c. O resultado será divulgado no dia 14 de julho de 2015 
d. A documentação exigida deverá ser enviada até o dia 09 de Julho de 2015, 

exclusivamente via internet para o endereço eletrônico: 
mnpef@sbfisica.org.br ou pelo endereço: 
Sociedade Brasileira de Física  
Rua do Matão, Travessa R, 187 
São Paulo – SP  
CEP: 05508-090 
 

e. A documentação que chegar incompleta ou depois do dia 09 de julho de 
2015 será desclassificada. 

 
 
 
Informações e orientações poderão ser adquiridas pelo endereço, telefone ou e-mail 
abaixo: 
 
 
E-mail:  mnpef@sbfisica.org.br 
 
Endereço: Sociedade Brasileira de Física  

      Rua do Matão, Travessa R, 187 
      São Paulo – SP  
      CEP: 05508-090 
 

Caixa Postal: 66328 
 
Telefones: (011) 3034-0429 / Fax (011) 3814-6293 
 
 
 

São Paulo 19 de Junho de 2015 
 
 
 

Deise Miranda Vianna 
Pró-Reitora 

IX – DA DISPOSIÇÕES FINAIS 


