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COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 004/2019 

 

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

Departamento de Compras, convida proponentes elegíveis a apresentarem propostas para o 

fornecimento dos produtos descritos no quadro abaixo, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de 

acordo com as especificações contidas neste documento, para utilização no Projeto 

“Gamificação no ensino de libras: elaboração e desenvolvimento de material didático para 

prática pedagógica." 

 

1. Os produtos a serem fornecidos deverão ter, no mínimo, as seguintes especificações: 

 

ITEM QTD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

01 302 

 
IMPRESSÃO DE EXEMPLARES 

 
 
Detalhamento do objeto 
 

a) Deck COMPLETO: 60 cópias A4 - impressão frente e verso colorido 
em coche 210 laminado com corte das cartas;  

b) Deck REDUZIDO: 12 cópias A4 - impressão frente e verso colorido 
em coche 210 laminado, com corte das cartas;  

c) Embalagem cartas: 50 cópias A3 – impressão colorida em apenas 
um verso da folha couchê fosco gramatura entre 300 e 400 + corte 
e montagem dos kits;  

d) Cartas SINALIZA SANGRIA: 60 unidades, impressas e recortadas 
em couchê 210g fosco;  

e) REGRAS DO JOGO: 60 unidades, impressão, corte e dobra em 
papel 90g fosco;  

f) Embalagem Nova - SINALIZA: 60 unidades, couchê 300g + 
laminado e montada. 

 
 Os arquivos a serem impressos serão enviados por e-mail. 
 
 

02 14 

 
IMPRESSÃO DE EXEMPLARES 

 
 
Detalhamento do objeto 
 

a) Embalagem LIBRAS - Caixa de papelão com impressão, corte e 
montagem.  

 
 Os arquivos a serem impressos serão enviados por e-mail. 
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03 180 

 
IMPRESSÃO 3D 

 
Detalhamento do objeto 
 

a) Impressão de peças 3D. São 10 impressões de kits com 18 peças 
cada, totalizando 180 peças. Impressão em ABS cor laranja ou 
vermelha.  

 
 Os arquivos a serem impressos serão enviados por e-mail. 
 

 
2. Os interessados em participar desta cotação deverão solicitar, via e-mail, os 
arquivos a serem impressos. 

3. A Proponente deverá apresentar sua proposta de preço de acordo com o ANEXO I, 

contendo todas as especificações mínimas exigidas nesta Cotação de Preço, 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 24 de maio de 2019, 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, incluindo todos os tributos, impostos, taxas e 

outras despesas diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta Cotação de Preço, 

de forma que nada mais poderá ser cobrado da FINATEC; 

d) Prazo de garantia, que não poderá ser inferior a 06 (meses) meses. 

 

4. A Proponente, com sede fora do Distrito Federal, deverá apresentar, obrigatoriamente, 

em sua proposta de preços, declaração de que, no valor dos produtos está incluso o valor de 

todos os impostos devidos na operação, calculados integralmente, estando ciente de que o 

valor da diferença de alíquota interestadual (se for o caso) será acrescido ao preço global 

apresentado na proposta. 

 

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

a) Verificação ao atendimento de todos os itens constantes nesta Cotação de Preço;  

b) Menor Preço por Item; 

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

para a entrega; 

d) Permanecendo empate, haverá sorteio a ser realizado em data a ser fixada. 
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6. Os produtos deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 

emissão da Autorização de Fornecimento - AF, no Campus Universitário Darcy Ribeiro, 

Edifício FINATEC, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70910-900. 

 

7. A entrega dos produtos deverá estar acompanhada da respectiva Nota Fiscal, e nesta 

deverá constar o prazo de garantia. 

 

8. O pagamento será realizado após a entrega e aceite definitivo dos produtos, mediante 

depósito bancário, em até 10 (dez) dias úteis, após a entrada, na FINATEC, da Nota Fiscal 

com emissão correta e com o atesto do Coordenador do Projeto. 

 

9. A entrega dos produtos fora das especificações indicadas nesta COTAÇÃO DE PREÇOS 

implicará na recusa de recebimento por parte da FINATEC.  

 

10. Em caso de recusa no recebimento dos produtos, a Proponente terá o prazo de 15 

(quinze) dias corridos para realizar a substituição em conformidade com as especificações 

exigidas. 

 

11. Quaisquer esclarecimentos sobre esta COTAÇÃO DE PREÇO deverão ser encaminhados 

para o e-mail: licitacao@finatec.org.br. 

 

 

Brasília–DF, 20 de maio de 2019. 

 
 

Maria Luisa Pinheiro Torres 
Compradora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao@finatec.org.br


 

Página 4 de 4 

 

ANEXO I 
MODELO DE PROPOSTA 

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 004/2019 
 

DADOS DA PROPONENTE: 

Razão Social/CNPJ: 

Endereço completo: 

Telefone:                                       e-mail: 

 

À 

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC  

 

Prezados Senhores, 

 

Em atenção à COTAÇÃO DE PREÇOS em referência, apresentamos proposta para 

fornecimento dos produtos descritos abaixo: 

 

Item  Descrição   Qtde Preço Unit. Preço total 

01     

02     

03     

Valor Global:  

 

Validade da Proposta: 

Condições de Pagamento: 

Dados bancários: Banco_______, Agência________, Conta Corrente nº_______. 

 

 

PARA PROPONENTES COM SEDE FORA DO DISTRITO FEDERAL: 

Declaramos, ainda, que no valor do(s) produtos(s), objeto da Cotação de Preço, está incluso 

o valor de todos os impostos devidos na operação, calculados integralmente, incluindo o 

diferencial de alíquota. 

 

 

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

Assinatura/Carimbo do Representante Legal da Empresa 

(Papel Timbrado da Empresa)  
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