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EDITAL 

CARTA CONVITE Nº 009/2019 

 

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

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

MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com as disposições contidas neste Edital e seus 

anexos, para utilização no Projeto “Comunicação, cultura e patrimônio histórico no 

Distrito Federal”. 

 

1. O objeto desta Carta Convite compreende a contratação de empresa para a prestação de 

serviços gráficos, conforme condições e especificações constantes no ANEXO I - Termo de 

Referência, parte integrante deste Convite. 

 

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

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 15 de fevereiro 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 pelo serviço, 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. A Proponente, com sede fora do Distrito Federal, deverá apresentar proposta contendo, 

obrigatoriamente, declaração de que, no valor dos serviços está incluso o valor de todos os 

impostos devidos na operação, calculados integralmente. 

a)  Estando ciente a Proponente de que o valor da diferença de alíquota interestadual (se 

for o caso) será acrescido ao preço global apresentado na proposta. 

 

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

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

b) Menor Preço Global; 
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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. 

 

5. 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. 

 

6. Este Edital será divulgado via internet nos sítios www.finatec.org.br e 

www.licitnet.com.br. 

 

7. 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 

 

Brasília–DF, 12 de fevereiro de 2019. 

 

Alisson Macedo de Lima 

Presidente da Comissão de Licitação 

http://www.finatec.org.br/
http://www.licitnet.com.br/
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ANEXO I 

CARTA CONVITE Nº 009/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

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

“Comunicação, cultura e patrimônio histórico no Distrito Federal” e tem por finalidade 

a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos, conforme 

detalhamento constante do item 2, deste Termo de Referência. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

2.1. Deverão ser observadas as especificações para a produção dos itens objeto desse 

Termo de Referência, respeitando-se os requisitos exigidos. 

Item Quantidade Descrição 

01 700 

Impressão do Livro “A”. 

 

01 Capa formato 25,5x18,5 cm em cartão duo design LD 300 g/m² 

em 4x4 cor(es) prova digital laser, laminação fosca em BOPP frente 52 

páginas formato 12,5x18,5 cm em couche fosco LD 115 g/m² em 4x4 

cor(es) prova digital laser, 01 Luva formato 28,0x34,0 cm em cartão 

supremo 350 g/m² em 4x0 cor(es) prova digital laser, laminação fosca 

em BOPP frente, confecção de faca especial, corte/vinco, montagem 

de luva com fita dupla face, fita dupla face 09 mm comum, 01 

encarte para caixa de DVD formato 12,0x36,0 cm em couche fit silk 

115 g/m² em 4x4 cor(es) prova digital laser, dobrado acabamento: 

colagem PUR, inserção em luva, shirinkado. 

As 700 (setecentas) unidades de DVD gravado e personalizado 

deverão ser fornecidos pela empresa a ser contratada. 

02 900 

Impressão do Livro “B”. 

 

01 Capa formato 56,0x23,0 cm em cartão duo design LD 300 g/m² 

em 4x4 cor(es) corte/vinco, prova digital laser, laminação fosca em 

BOPP frente, colagem de 01 bolso com dupla face, fita dupla face 09 

mm comum 40 páginas formato 22,0x23,0 cm em OFF-SET LD 120 

g/m² em 4x4 cor(es) prova digital laser 01 lâmina encarte formato 

38,0x40,0 cm em couche fosco 210 g/m² em 4x4 cor(es) prova digital 

laser, laminação fosca em BOPP frente/verso, vinco acabamento: 



 

Página 4 de 5 

 

canoa com 2 grampos, alceado sem grampo. 

 

 

3. DAS AMOSTRAS  

3.1. A empresa a ser contratada, deverá confeccionar uma peça piloto (física) de cada 

livro e submeter a aprovação da Coordenação do Projeto, e só após esta aprovação, a 

empresa executará a produção na sua totalidade. 

 

4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

4.1. O prazo de entrega dos produtos será de acordo com a vigência do projeto, após a 

emissão da Autorização de Fornecimento – AF. 

4.2. Os produtos deverão ser entregues no endereço abaixo: 

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC  

Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Edifício Finatec, Setor SS-4, Asa 

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

5. DO PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos serão efetuados após a entrega dos produtos, mediante depósito 

bancário, em conta corrente de titularidade da empresa vencedora, no prazo de até 10 (dez) 

dias, contados da apresentação da respectiva Nota Fiscal, emitida de acordo com as normas 

e legislação aplicável, devidamente atestada pelo Coordenador do Projeto. 

 

 

 

Fernando de Oliveira Paulino 

Coordenador do Projeto 
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ANEXO II 

CARTA CONVITE Nº 009/2019 

MODELO DE PROPOSTA 

 

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 a prestação de serviços 

gráficos conforme descrito abaixo: 

 

Item Descrição Qtde Preço Unit. Preço total 

01  700 R$ R$ 

02  900 R$ R$ 

Valor Global: R$ 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Condições de Pagamento: conforme subitem 5 do Termo de Referência. 

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)  


