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PESQUISA DE PREÇO nº 116/2020 

 

Decreto 8.726/2016 Art. 36. As compras e 

contratações de bens e serviços pela organização da 

sociedade civil com recursos transferidos pela 

administração pública federal adotarão métodos 

usualmente utilizados pelo setor privado. 

 

AO 

CENTRO DE FORMAÇÃO URBANO RURAL IRMÃ ARAÚJO 

Rua Desembargador Motta, 2791 

Bigorrilho 

80430-152 Curitiba/PR 

 

CNPJ: 

Cidade: 

Telefone:  

Nome da Empresa ou Cooperativa: 

Endereço: 

Responsável pela Empresa ou Cooperativa: 

RG:           CPF:  

Telefone de Contato: 

e-mail: 

Banco:                                                    Agência:                                               Conta Corrente: 

 

 

1. OBJETO 

O objeto desta Pesquisa de Preços é a Contratação de Serviços de Impressão de Livros, 

confeccionados por empresas ou cooperativas nacionais ou instaladas no Brasil, e com entrega em 

Rua Desembargador Motta, 2791, Bigorrilho, de CEP 80430-152, conforme especificações 

constantes no Termo de Referência, para atender o Projeto Rede Mandala – Rede Estadual de 

Economia Solidária Fortalecendo Campo-Cidade. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Os produtos abaixo fazem parte da execução da META 3, ETAPA 3.2 do Projeto Estadual de 

Economia Solidária Fortalecendo Campo-Cidade, Termo de Fomento nº 857556/2017– 

MTb/SENAES – CEFURIA por intermédio da Secretaria Nacional Solidária/SENAES (extinta), 

publicado em extrato no D.O.U., em 02/01/2018, seção 3 e, subrogado ao Ministério da Cidadania por 

ocasião da Reforma Administrativa, ocorrida por força da Lei nº 13.844/2019 e do Decreto Federal 

nº 10.357/2020. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Nº DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE 

VALOR UNITÁRIO 

MÁXIMO (R$) 

VALOR  

GLOBAL MÁXIMO 

(R$) 

1 Livro impresso – Capa e Miolo 

com 130 (cento e trinta) páginas 

em brochura (paperback) 

150 

R$ 36,97  

(trinta e seis reais e 

noventa e sete centavos) 

R$ 5.546,00  

(cinco mil, quinhentos e 

quarenta e seis reais) 

 



 
CENTRO DE FORMAÇÃO URBANO RURAL IRMÃ ARAÚJO 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Rua Desembargador Motta, 2791, Bigorrilho, CEP: 80.430-152, Curitiba – PR 

(41) 3225-5582  |  cefuria.org.br  |   institucional.cefuria@gmail.com  |  facebook.com.br/cefuria 

Nº DO 

ITEM 
ITEM A SER CONTRATADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 Livro impresso – Capa e Miolo com 

130 (cento e trinta) páginas em 

brochura (paperback) 

CAPA ABERTA 

 Dimensões: 31 x 21 cm 

 4x4 cores 

 Tinta Escala em Reciclado Imune 180g 

MIOLO 

 Dimensões: 14,3 x 21 cm Fechado 

 Número de Páginas: 130 págs 

 4x4 cores 

 Tinta Escala em Reciclado 90g 

ACABAMENTO 

 Em Corte/Vinco 

 Lombada quadrada 09 mm com PUR 

 Miolo: Dobrado, Intercalação 

 Laminação Fosca 

 Número de lados: 01 (um) - Capa aberta 

 Com Refile 

 Embalados em, no mínimo, 30 (trinta) livros por 

pacote 

PROCEDIMENTOS 

 ISBN com código de barras na contracapa 

 Ficha catalográfica no verso da falsa página de rosto 

 Com CTP 

 Prova Digital para conferência 

 

3.1. A contratação resultante deste processo de pesquisa de de preço é estipulada em valor global 

máximo de R$ 5.546,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais), devendo sua 

execução ser realizada até 30 de Setembro de 2020, prorrogável mediante aditivo de contrato. 

3.2. Os valores descritos no presente Termo de Referência têm caráter apenas estimativo, não 

vinculando o Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo (CEFURIA) à obrigação de 

contratação de valores correspondentes em suas totalidades. 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. O Prazo de Entrega dos bens não deve ser superior a 13 (treze) dias úteis. 

4.2. O Prazo máximo para Envio de Propostas é de 03 (três) dias úteis. 

4.3. O julgamento das propostas será feito por MENOR PREÇO para todas as aquisições dispostas 

na presente Pesquisa de Preços. 

4.4. O Resultado do certame será publicado no site do Centro de Formação Urbano Rural Irmã 

Araújo (www.cefuria.org.br) em até 01 (um) dia útil após a data limite para envio de propostas. 

4.5. As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente cotação serão atendidas através de 

recursos financeiros já disponibilizados ao Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo 

pelo Termo de Fomento nº 857556/2017, celebrado entre a organização e o Ministério do 

Trabalho – MTb (extinto), por intermédio da Secretaria Nacional Solidária/SENAES (extinta) 

http://www.cefuria.org.br/
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e subrogado ao Ministério da Cidadania. 

4.6.  O pagamento será efetuado pelo Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo (CEFURIA), 

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a entrega e verificação dos bens, mediante a 

apresentação pela Contratada da Nota Fiscal correspondente, emitida de forma legível e sem 

rasuras, e constando o número da conta bancária, o nome do banco e a respectiva agência e, o 

atestado pelo setor responsável pelo recebimento da Contratante. 

4.7. As empresas ou cooperativas interessadas deverão apresentar comprovação da habilitação 

jurídica,  regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira 

para atenderem as exigências desta Pesquisa de Preços. 

 

4. PROPOSTA 

 

Nº DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

VALOR  

TOTAL (R$) 

1 Livro impresso – Capa e Miolo com 

(cento e trinta) páginas em brochura 

(paperback) 

150 

  

 

Nº DO 

ITEM 

ITEM A SER 

CONTRATADO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MARCAR 

CASO 

ATENDA 

1 Livro impresso – 

Capa e Miolo com 

130 (cento e trinta) 

páginas em brochura 

(paperback) 

CAPA ABERTA 

 Dimensões: 31 x 21 cm 

 

 

 4x4 cores  

 Tinta Escala em Reciclado Imune 180g  

MIOLO 

 Dimensões: 14,3 x 21 cm Fechado 

 

 

 Número de Páginas: 130 págs  

 4x4 cores  

 Tinta Escala em Reciclado 90g  

ACABAMENTO 

 Em Corte/Vinco 

 

 

 Lombada quadrada 09 mm com PUR  

 Miolo: Dobrado, Intercalação  

 Laminação Fosca  

 Número de lados: 01 (um) - Capa aberta  
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 Com Refile  

 Embalados em, no mínimo, 30 (trinta) livros por pacote  

PROCEDIMENTOS 

 ISBN com código de barras na contracapa 

 

 Ficha catalográfica no verso da falsa página de rosto  

 Com CTP  

 Prova Digital para conferência  

 

a) O prazo de entrega é de __________ dias ☐ corridos | ☐ úteis a partir da assinatura do contrato. 

b) Esta proposta está de acordo com a Pesquisa de Preços nº 116/2020 e com as especificações 

nesta contidas. 

c) Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 

indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas 

diretos ou indiretos omitidos da proposta, ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos 

preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o 

objeto ser fornecido sem ônus adicional. 

d) A documentação exigida para habilitação na Pesquisa de Preços nº 116/2020 será encaminhada 

ao Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo no prazo e condições aqui estipuladas. 

 

 

 

Local e Data:  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Responsável       Carimbo CNPJ 


