
COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 005/2019 

 

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

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

prestação dos serviços descritos no quadro abaixo, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo 

com as especificações contidas neste documento, para utilização no Projeto “Educação inclusiva 

e Saúde Mental: a construção coletiva de um diagnóstico territorial em uma capital brasileira." 

 

1. O objeto desta Cotação de Preços compreende a contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de correção e revisão de artigos científicos e relatórios técnicos na área 

de terapia ocupacional, conforme condições e especificações constantes no ANEXO I - Termo de 

Referência, parte integrante desta Cotação de Preços. 

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

contendo todas as especificações mínimas exigidas nesta Cotação de Preços, 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 27 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 Preços, de forma 

que nada mais poderá ser cobrado da FINATEC. 

 

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

sua proposta de preços, declaração de que, no valor dos equipamentos 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. 

 

4. A execução dos serviços fora das especificações indicadas neste Edital implicará na 

recusa de recebimento por parte da FINATEC. A Proponente vencedora terá 15 (quinze) dias 

para reparar os serviços em conformidade com as especificações exigidas. 

 

5. Esta Cotação de Preços será divulgada via internet no sítio www.finatec.org.br. 

 

mailto:licitacao@finatec.org.br
http://www.finatec.org.br/


6. Quaisquer esclarecimentos sobre esta Cotação de Preços deverão ser encaminhados para 

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

 

Brasília–DF, 22 de maio de 2019. 

 

 

Alisson Macedo de Lima 

Comprador 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 005/2019 

 

1. OBJETO 

 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de correção e revisão de artigos e relatórios técnicos na área de terapia 

ocupacional. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 A contratação justifica-se pela demanda apresentada pela pesquisa sobre saúde mental 

e educação inclusiva. Trata-se de uma pesquisa avaliativa no contexto educacional, a partir da 

elaboração de uma avaliação participativa sobre a Educação de Jovens e Adultos na prática 

inclusiva dos usuários de um Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS), no Distrito Federal. Para 

isso, foi realizado um levantamento o histórico da formação escolar básica dos usuários do 

CAPS através do inventário das informações sociodemográficas fornecidas pelos prontuários, 

bem como as demandas daqueles não alfabetizados e admitidos entre os anos de 2014 e 2017. 

Após essa etapa, os instrumentos para a coleta dos dados foram entrevistas com pacientes 

analfabetos, pacientes inseridos na Educação de Jovens e Adultos (EJA), entrevista grupal com 

os profissionais do Centro de Atenção Psicossocial (cenário da pesquisa) e professores das 

escolas que oferecerem EJA nas regiões administrativas de Ceilândia. 

 

3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

 

3.1 Será feita a correção minuciosa dos 3 (três) relatórios técnicos e de 4 (quatro) artigos 

científicos advindos dos dados da pesquisa. A correção nos artigos inclui: tradução do resumo, 

verificação da coerência/articulação entre introdução, método e resultados nos artigos, 

contribuição direta na escrita dos artigos, caso haja incoerências cientificas entre introdução, 

objetivo, método e resultados. Ainda, indicação de revista cientifica pontuáveis em área 

específica da terapia ocupacional (área 21) e submissão dos artigos. 

 

Produto 1 – Correção Artigo Científico – título: analfabetismo e saúde mental: o discurso dos 

usuários de um Centro de Atenção Psicossocial Brasileiro. 

Produto 2 – Correção Artigo Científico – título: pobreza, analfabetismo e saúde mental: um 

estudo descritivo com usuários de saúde mental. 

Produto 3 – Correção Artigo Científico – título: A inserção de usuários dos serviços de saúde 

mental em classe da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
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Produto 4 – Correção Artigo Científico – título: As concepções dos trabalhadores do CAPS 

sobre o processo de alfabetização: potencialidades e desafios da integração entre Saúde e 

Educação. 

Produto 5 – Correção de 3 (três) relatórios técnicos – Relatório I, II e III – referentes as metas do 

projeto original e todas as atividades realizadas no percurso da pesquisa. 

 

4. VALOR DO CONTRATO E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

4.1 O Valor total bruto do contrato para o profissional a ser contratado será de R$ 

xxxxxxx (xxxxxxxxxxx), a ser em 3 (três) parcelas mediantes contra entrega de cada produto. 

 

4.2 O prazo da execução dos trabalhos será de até 90 (noventa) dias, contados a partir 

da assinatura do contrato, sendo entregues em pacotes de produtos, conforme descrito 

abaixo: 

Parcela 1 – R$ xxxxxxxxx 

 Pacote 1 - Produto 1 e 2 - até 30 dias. 

Parcela 2 – R$ xxxxxxxxx 

 Pacote 2 - Produto 3 - 60 dias. 

Parcela 3 – R$ xxxxxxxxxx 

 Pacote 3 - Produto 4 e 5 – 90 dias. 

 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1 O pagamento será efetuado em 3 (três) parcelas em até 10 (dez) dias após a entrega de 

cada pacote de produto, condicionado à aprovação da Coordenação do Projeto. A Nota Fiscal 

em favor da FINATEC será emitida após a aprovação da Coordenação. Os produtos deverão 

ser entregues em formato impresso ou em mídia eletrônica, conforme a ser avaliado pela 

coordenação. 

 

Ioneide de Oliveira Campos 

Coordenadora 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 
COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 005/2019 

 

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 os 

serviços descritos abaixo: 

 

Item Descrição Qtde Preço Unit. Preço total 

01     

02     

03     

04     

05     

Valor Global:  

 

Validade da Proposta: 

Condições de Pagamento: 

Dados bancários: Banco_______, Agência________, Conta Corrente nº_______. 

 

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

 

 

 

Assinatura/Carimbo do Representante Legal da Empresa 

(Papel Timbrado da Empresa)  


