
 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DE PASSO FUNDO 

Filiada ao Movimento Nacional de Direitos Humanos 

CNPJ 89.881.726/0001-94 

Rua Senador Pinheiro, 350 – Vila Rodrigues – Passo Fundo – CEP 99070-220 
(54) 3313 2305 – cdhpf@cdhpf.org.br 

 

EDITAL 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 01/2014 

 

 
A Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo (CDHPF) formaliza Cotação Prévia de Preço objetivando o que 

segue. 

 

1. OBJETO   

 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de 

 

1.1.1. Editoração de Publicação [material impresso: Cartilha/Caderno] com dimensões de 21,0 cm de largura por 29,7 

cm de altura com Capa seleção de cores em papel sulfite triplex 275 g/cm² e Miolo papel de 100 páginas, não ilustrado.  

1.1.2. Impressão de Publicação [material impresso: Cartilha/Caderno] com dimensões de 21,0 cm de largura por 29,7 

cm de altura: Capa seleção de cores em papel sulfite triplex 275 g/cm² e Miolo papel reciclado 90 g/cm², com 100 

páginas, colado, cor preto/branco, com previsão de 3,3 mil exemplares. 

 

2. MODALIDADE 

 

2.1. MENOR PREÇO GLOBAL, regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

3.1. Atender ao previsto na Etapa 1 da Meta 1 do Plano de Trabalho e Projeto Básico de Capacitação em Direitos 

Humanos em Passo Fundo: Formando o Sujeito de Direitos na Região Sul nos termos do Convênio n. 757656/2011 

celebrado entre a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo (CDHPF) e a Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República. 

 

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO 

  

4.1. Os licitantes deverão apresentar, no dia 15 de abril de 2014, das 14:00 às 15:00 horas, dois envelopes lacrados e 

indevassáveis, denominados, respectivamente, de n.º 01 – Documentação e de nº 2 – Proposta, com a seguinte descrição: 

  

Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo 

Cotação Prévia de Preço nº 01/2014 

Envelope nº. 01 – Documentos de habilitação 

 

Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo 

 Cotação Prévia de Preço nº 01/2014 

 Envelope nº. 02 – Proposta 

  

5. DOCUMENTAÇÃO 

  

5.1. Interessados deverão apresentar a seguinte Documentação de Habilitação relativos à regularidade Fiscal: 

5.1.1. Cópia Cartão CNPJ 

5.1.2. Cópia autenticada de certidão negativa de débitos com a Receita Federal, Estadual e Municipal 

5.1.3. Cópia autenticada de Certidão Negativa de FGTS e INSS 

  

6. HABILITAÇÃO 

 

6.1. Serão considerados habilitados os participantes que apresentarem a documentação conforme o previsto no item 5 e 

suas alíneas e que demonstrem autorização para a prestação dos serviços descritos na Cotação Prévia de Preço. 

  



 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DE PASSO FUNDO 

Filiada ao Movimento Nacional de Direitos Humanos 

CNPJ 89.881.726/0001-94 
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7. PROPOSTA 

 

7.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da proponente, não podendo ter emendas, rasuras, entrelinhas 

e estar datada, conter nome, razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax, correio eletrônico e estar assinada 

pelo representante legal da empresa.  

7.2. A proposta deverá conter a descrição dos serviços com especificação de preços inclusive unitário e global por cada 

um dos serviços descritos nos itens 1.1.1 e 1.1.2, expressos em valores em moeda nacional corrente e com validade não 

inferior a 60 (sessenta) dias.  

  

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

8.1. Os envelopes previstos no item 4.1 serão abertos pela Comissão nomeada para esta finalidade. 

8.2. Somente serão consideradas as propostas de empresas que tiverem sido habilitadas conforme o previsto no item 6.1 

desta Cotação Prévia de Preço.  

8.3. As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste serão classificadas pela ordem 

crescente do preço global proposto 

8.4. Será considerando vencedora a proposta que, tendo sido habilitada apresentar o menor preço global, respeitando e 

critério de aceitabilidade dos preços. 

8.5. As propostas que não estiverem habilitadas ou não atenderem aos requisitos previstos nos itens 5, 6 e 7 e suas 

alíneas desta Cotação Prévia de Preço serão desclassificadas 

8.6. Havendo empate entre propostas a situação será desempatada por sorteio.  

8.7. As empresas serão comunicadas por correio eletrônico do resultado do julgamento 

8.8 Será celebrado contrato de prestação de serviços com a empresa vencedora 

                                     

9. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

  

Os serviços constantes no item 1 deverão ser entregues na sede da CDHPF, no prazo a ser definido por ela, não podendo 

exceder a 60 (sessenta) dias da contratação. 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

  

O pagamento será efetuado por transferência bancária após a entrega dos exemplares impressos no montante contratado.

    

11. CONDIÇÕES GERAIS 

  

11.1. A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica a total concordância com as condições 

desta Cotação Prévia de Preço, exceto quando a(s) clausula(s) tempestivamente impugnada(s) com decisão 

administrativa ainda não transitada em julgado. 

11.2. A CDHPF dispõe de recursos previstos no Convênio n. 757656/2011 celebrado entre a Comissão de Direitos 

Humanos de Passo Fundo (CDHPF) e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para fazer frente 

às despesas aqui descritas em montante de pelo menos R$ 16.500,00 

11.3. Dos atos praticados pela administração no curso do procedimento licitatório caberá recursos nos termos do que 

dispõe o art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

11.4. Interessados poderão obter informações complementares sobre a Licitação sobre a Cotação Prévia de Preço n.º   

01/2014, de segundas-feiras as sextas-feiras das 13:30 às 17:30 horas, na sede da licitante sito a rua Senador Pinheiro 

350, ou pelo (54) 3313 2305 

  

 Passo Fundo, 25 de março de 2014. 

 

  

 

 

 
LEANDRO GASPAR SCALABRIN 

Coordenador Geral da CDHPF



[LOGOMARCA DA EMPRESA] 

  

MODELO DE PROPOSTA 
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO nº 01/2014 

 
 
Objetivo: Contratação de serviços de: 1. Editoração de Publicação [material impresso: Cartilha/Caderno] com 

dimensões de 21,0 cm de largura por 29,7 cm de altura com Capa seleção de cores em papel sulfite triplex 275 g/cm² e 

Miolo papel de 100 páginas, não ilustrado; 2. Impressão de Publicação [material impresso: Cartilha/Caderno] com 

dimensões de 21,0 cm de largura por 29,7 cm de altura: Capa seleção de cores em papel sulfite triplex 275 g/cm² e 

Miolo papel reciclado 90 g/cm², com 100 páginas, colado, cor preto/branco, com previsão de 3,3 mil exemplares. 

 
À 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DE PASSO FUNDO  
 
PROPOSTA COMERCIAL 
 
1. Editoração de Publicação [material impresso: Cartilha/Caderno] com dimensões de 21,0 cm de largura por 29,7 cm 

de altura com Capa seleção de cores em papel sulfite triplex 275 g/cm² e Miolo papel de 100 páginas, não ilustrado. 

 

Valor do Serviço: R$ _________________ 
 

2. Impressão de Publicação [material impresso: Cartilha/Caderno] com dimensões de 21,0 cm de largura por 29,7 cm de 

altura: Capa seleção de cores em papel sulfite triplex 275 g/cm² e Miolo papel reciclado 90 g/cm², com 100 páginas, 

colado, cor preto/branco, com previsão de 3,3 mil exemplares 

 
Valor do Serviço: R$ _________________ 
 
 
Valor Total 
Serviço Global [1 + 2]: R$ __________________ 

 
  

1. Nome da Empresa:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Endereço e Telefone 
 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
3. Nº CNPJ da Empresa: _____________________________________ 
 
4. Nome do Responsável Legal: ________________________________ 
 
5. Validade da Proposta: ______________________________________ 
 

[Local e Data] 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Nome e Assinatura do Responsável Legal 

  


