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EDITAL 

CARTA CONVITE Nº 008/2018 

 

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC, por meio de sua 

Comissão de Licitação, convida proponentes elegíveis a apresentarem propostas para a 

prestação de serviços de audionarração, arte-finalização e fornecimento de arquivos 

digitais, tipo menor preço por lote, para utilização do Projeto “Pesquisa e desenvolvimento 

de abordagem de acessibilidade para livros paradidáticos infantis, na perspectiva do 

atendimento inclusivo com foco em necessidades especiais de crianças com deficiência 

auditiva e visual”. 

 

1. O objeto desta Carta Convite compreende a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de audionarração, arte-finalização e fornecimento de arquivos digitais 

do livro "A joaninha Azul de Eduardo Peçanha", conforme condições e especificações 

constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste Convite. 

  

2. A Proponente deverá apresentar proposta de preço, de acordo com o Anexo II – Modelo 

de Proposta, contendo todas as especificações mínimas exigidas neste Convite, grafada em 

R$ (reais) e em língua portuguesa, impressa, por qualquer meio eletrônico em 01 (uma) via, 

em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada 

na última folha e rubricada nas demais, por seu representante legal, e encaminhada no e-

mail: licitacao@finatec.org.br, até a data de 09 de abril de 2018, contendo o que segue: 

a) Nome, endereço completo, telefone, conta bancária da Proponente e endereço eletrônico 

(e-mail); 

b) Prazo de validade da proposta, que deverá ser, no mínimo, de 30 (trinta) dias contados 

da data da emissão. Caso não conste o prazo na proposta, esta será considerada válida 

pelo referido período; 

c) Valor unitário e total, a ser cobrado por cada Lote, incluindo todos os tributos, 

impostos, taxas e outras despesas diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste 

Convite, de forma que nada mais poderá ser cobrado da FINATEC. 

 

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

a) Verificação ao atendimento de todos os itens constantes neste Convite;  

b) Menor preço, por lote, para pagamento dos serviços a serem executados; 

c) Em caso de empate, será dada preferência à empresa que apresentar o menor prazo 

para a execução dos serviços; 

d) Permanecendo empate, haverá sorteio a ser realizado em data a ser fixada. 
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4. Os serviços deverão ser prestados no prazo de execução estabelecido no Termo de 

Referência - Anexo I. 

 

5. O pagamento será realizado após a prestação dos serviços, mediante depósito bancário, 

em até 15 (quinze) dias úteis após a entrada, na FINATEC, da nota fiscal com emissão 

correta e com o atesto do Coordenador do Projeto. 

 

6. Todos os serviços e informações advindas dessa contratação serão de exclusiva 

propriedade da FINATEC, para utilização no Projeto, sendo expressamente proibido à 

Proponente Contratada repassar os serviços e informações a terceiros. 

 

7. A prestação dos serviços fora das condições indicadas neste Convite implicará na 

recusa de recebimento por parte da FINATEC. A Proponente Contratada terá 5 (cinco) dias 

para as correções em conformidade com as especificações exigidas. 

 

8. Este Convite será divulgado via internet nos sítios www.finatec.org.br e 

www.licitnet.com.br. 

 

9. Quaisquer esclarecimentos sobre este Convite deverão ser encaminhados para: 

 

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC  

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Edifício FINATEC, Setor SS-4,  

Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70910-900. 

 Telefone: (61) 3348-0513 - E-mail: licitacao@finatec.org.br 

 

 

Brasília–DF, 04 de abril de 2018. 

 

 

Alisson Macedo de Lima 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CARTA CONVITE Nº 008/2018 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O presente Termo de Referência se destina a atender às necessidades do Projeto 

“Pesquisa e desenvolvimento de abordagem de acessibilidade para livros paradidáticos 

infantis, na perspectiva do atendimento inclusivo com foco em necessidades especiais de 

crianças com deficiência auditiva e visual”, que tem por finalidade a prestação de serviços 

de audionarração, arte-finalização e fornecimento de arquivos digitais do livro "A joaninha 

Azul de Eduardo Peçanha". 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

2.2 A empresa deverá executar os serviços conforme especificações constantes nos lotes 

abaixo: 

 

LOTE ESPECIFICAÇÕES 

01 

Prestação de serviços de Arte-finalização do livro "A joaninha Azul de Eduardo 

Peçanha" e procedimentos de pós-produção. Gestão da realização de todas as 

atividades de finalização de etapas e sub-etapas do processo de desenvolvimento 

do livro inclusivo "A Joaninha Azul de Eduardo Peçanha", totalizando 100 (cem) 

horas de serviços prestados. 
 

02 

Prestação de serviços de Audionarração do livro "A joaninha Azul de Eduardo 

Peçanha". 20 (vinte) horas de estúdio para geração de arquivo MP4. Um (01) 

narrador com experiência em narração infantil. 
 

03 

Fornecimento de arquivos digitais do texto do livro "A joaninha Azul de Eduardo 

Peçanha" para impressão em braile. Geração de arquivo específico para ser 

impresso em dispositivo dosvox, em braile, para leitura por cegos, tendo como 

objeto o texto do livro "A Joaninha Azul de Eduardo Peçanha", com 6 (seis) 

laudas de texto em formato doc. 
 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

 

3.1 A contratação de empresa para a prestação de serviços aqui descritos se justifica diante 

do cumprimento do objetivo geral do projeto, “Desenvolver livro paradidático infantil de 

apoio à educação matemática com um entorno digital didático inclusivo para atender 

também a crianças com cegueira, com baixa visão e com surdez”.  
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4. DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1 Os serviços constantes deste Termo de Referência serão fornecidos conforme demanda 

da CONTRATANTE, mediante emissão da Autorização de Fornecimento - AF. 

 

5. DO PRAZO DE ENTREGA 

 

5.1. O prazo de entrega dos serviços será de 30 (trinta) dias, após o envio da Autorização 

de Fornecimento - AF. 

 

 

Coordenador do Projeto 

Lúcio de França Teles 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

CARTA CONVITE Nº 008/2018 

 

DADOS DA PROPONENTE: 

Razão Social/CNPJ: 
Endereço completo: 

Telefone:                                       e-mail: 

 

À  

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC  
 

Prezados Senhores, 

 

Em atenção ao Edital em referência, apresentamos proposta para os serviços descritos no (s) 

lote (s) abaixo: 

 

LOTE DESCRIÇÃO VALOR 

01 
Prestação de serviços de Arte-finalização do livro "A 

joaninha Azul de Eduardo Peçanha" 

R$ 

 VALOR TOTAL R$ 

 

LOTE DESCRIÇÃO VALOR 

02 
Prestação de serviços de Audionarração do livro "A joaninha 

Azul de Eduardo Peçanha". 

R$ 

 VALOR TOTAL R$ 

 

LOTE DESCRIÇÃO VALOR 

03 

Fornecimento de arquivos digitais do texto do livro "A 

joaninha Azul de Eduardo Peçanha" para impressão em 

braile. 

R$ 

 VALOR TOTAL R$ 

 

Validade da Proposta: 

Condições de Pagamento: 

Dados bancários: Banco_______, Agência________, Conta Corrente nº_______. 

 

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Carta Convite. 

 

(Cidade – UF), (dia) de (mês) de (ano). 

 

Assinatura/Carimbo do Representante Legal da Empresa 

(Papel Timbrado da Empresa)  


