
15 de outubro de 2021. 

 

NORMA DE LICITAÇÃO 

 

Fundação Japão em São Paulo 

 

1. Objeto: Contrato de Aquisição de Mangá Japonês (versão em português) 

 

2. Duração do Contrato: Da data da assinatura até a data de conclusão da prestação (vide 

observação). 

Observação: A operação deverá estar concluída, no mais tardar, até o dia 31 de março de 

2022 (com o pagamento da Fundação Japão em São Paulo ao vencedor da licitação 

finalizado até essa data) 

 

3. Período de execução dos trabalhos: Idem ao período de duração do contrato mencionado 

no item 2. 

 

4. Formato da aquisição 

(A) Para a seleção do vencedor, será realizado um processo simplificado de licitação, cujas 

premissas são aquelas elencadas no item 5 a seguir, definindo-se como tal o licitante 

que apresentar a proposta com o menor valor. 

 

5. Sumário da atividade 

(A) A Fundação Japão em São Paulo (doravante FJSP) efetuará a doação de mangás 

japoneses (em suas versões em língua portuguesa) para bibliotecas públicas e 

instituições equivalentes situadas em território brasileiro (a serem especificadas em 

separado, concebendo-se de momento um total de sete bibliotecas – doravante ditas 

“instituições recebedoras”), ação para a qual encomendará a aquisição dessas 

publicações. 

 

6. Especificações 

(1) Capacidade para fornecer cerca de 5.500 exemplares de publicações novas, de versões 

em português de mangás japoneses, as quais deverão preencher os requisitos 

mencionados nos incisos I e II a seguir: 

I) Os títulos deverão estar completos, com todos os volumes das suas séries. 

II) Os títulos cuja publicação ainda esteja em curso deverão estar completos, com 

todos os volumes lançados ao menos até 1º de janeiro de 2021. 

(2) Não poderão ser fornecidos mais do que 7 conjuntos de cada título. 

(3) Além da Proposta, o licitante deverá apresentar um memorial descritivo contendo os 



incisos I e II a seguir (em arquivo Excel). 

I) Valor unitário por cada conjunto de volumes que compõe um título (valor de 

tabela e valor com desconto) 

II) Número de conjuntos de cada título que poderá fornecer. 

(4) A proposta e o memorial descritivo mencionados no item 3 deverão estar em Português 

e os valores, em Reais. 

 

7. Requisitos da licitação e definição dos itens a serem fornecidos: 

(1) O vencedor da licitação será selecionado com base no valor proposto (preço médio 

unitário por volume) e, a partir do memorial descritivo apresentado na forma do item 

6.(3) acima, será efetuado o processo de seleção das publicações a serem doadas (na 

forma dos incisos I e II a seguir), com base no qual a FJSP definirá quais publicações 

serão distribuídas para cada uma das instituições recebedoras,  motivo pelo qual o 

número de volumes a ser adquirido poderá sofrer uma redução, do que o licitante 

deverá estar previamente ciente e de acordo com essa possibilidade. 

I) A avaliação da adequação ou não da doação de cada título será realizada por 

pessoas com conhecimento do assunto (terceiros independentes). 

II) As instituições recebedoras serão solicitadas a verificar o interesse ou não na 

doação de cada um dos títulos. 

 

8. Requisitos da operação 

(1) Preparação prévia 

I) Efetuadas as atividades “a” e “b” a seguir, e antes do transporte (conforme item 

(2) abaixo), o vencedor deverá montar uma estrutura tal que permita a 

colaboradores da FJSP verificarem os resultados desta; todas as atividades 

relacionadas a esta estrutura devem ser realizadas gratuitamente. 

(a) Afixar nas capas frontal e traseira a etiqueta autoadesiva de doação que a 

FJSP providenciará à parte. 

(b) Embalar cada título individualmente (1 conjunto de volumes cada)  

(2) Transporte 

I) Efetuar o transporte das publicações licitadas que passaram pelas atividades 

indicadas no item 3 acima com destino às instituições recebedoras a serem 

informadas posteriormente; os itens a serem expedidos e a data da sua 

expedição para cada uma das instituições recebedoras serão especificadas à 

parte pela FJSP. 

II) Para o transporte, a princípio, deverão ser utilizados os Correios; as despesas 

com a postagem deverão ser cobradas a posteriori da FJSP (não será necessário 

contabilizar as despesas de transporte na proposta mencionada no item 6.(3)). 

 



9. Prazo para apresentação das propostas e documentação necessária 

(1) As empresas que desejarem participar da licitação deverão apresentar a Proposta e o 

memorial descritivo (arquivo Excel) mencionados no item 6.(3) mediante envio via e-

mail ao responsável mencionado no item 11.(1) abaixo até o dia 25 de outubro de 2021, 

segunda-feira, às 18:00 horas no horário de Brasília (São Paulo), República Federativa 

do Brasil. 

 

10. Resultado da Licitação 

(1) O vencedor da licitação será notificado do resultado no prazo de 15 dias úteis a contar 

da data mencionada no item 9 acima; as informações sobre o vencedor não serão 

informadas aos demais licitantes. 

 

11. Outras informações 

(1) Contato: Fundação Japão em São Paulo 

Responsável: Gaku Sasao 

e-mail: gsasao@fjsp.org.br 

(2) Para pedidos de informações, as consultas deverão ser formuladas para o contato 

mencionado no item 10.(1) acima. Uma vez que a resposta se dará via e-mail, o 

consulente deve atentar-se para as configurações de recebimento das mensagens. 

(3) A forma e a época do pagamento serão definidas no momento da contratação a ser 

firmado à parte; na eventualidade de incompatibilidade da forma e época de 

pagamento, será considerado vencedor o licitante que houver apresentado a proposta 

com o segundo menor valor. 

(4) Caberão ao licitante todas as despesas que forem necessárias para a elaboração e 

apresentação dos documentos necessários à licitação, citados em 6.(3). 

(5) Caso o vencedor vá terceirizar, no todo ou em parte, as atividades relacionadas à 

presente licitação, tal fato deverá ser previamente aprovado pela Fundação Japão em 

São Paulo. 

(6) Em caso de necessidade, a Fundação Japão em São Paulo reserva-se a prerrogativa de 

cancelar ou adiar a presente licitação. 


