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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3/2022 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

O objeto da presente competição é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa 
de serviços gráficos, com base no Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços nº 1/2017 da Academia 
Brasileira de Ciências.  

A Academia Brasileira de Ciências se reserva o direito contratar os serviços listados no item 3 de separa-
damente, ou até, dependo de sua conveniência, não contratar todos os itens. 

2. EXCEPCIONALIDADE DESTE TR FACE A PANDEMIA DE COVID 

Este Termo de Referência está sendo redigido ainda sob o impacto das medidas restritivas para o combate 
a proliferação do vírus COVID-19, segundo recomendações das autoridades sanitárias mundiais. A mu-
dança principal aplicada a este TR é a que evita o contato interpessoal entre interessados e funcionários 
da ABC. 

Pelo mesmo motivo, toda a atividade, bem como todo o relacionamento da ABC com a Contratada, será 
feita remotamente, por meio de telecomunicação. 

3. ESCOPO DAS IMPRESSÕES 

Impressão dos seguintes itens e quantidades: 

Item Quantidade/tamanho 

Banner (fundo de palco): Impressão digital e acabamento de painel em 
lona fosca, com impressão a 4/0 cores com acabamento para instalação 
em estrutura 

1 impressão 5,3m  x 2,8 m 

Adesivos: Impressão de adesivos, 4/0 cores, impressão digital em alta re-
solução, com prova de impressão.  

4 m2 

Folder formato aberto A4 (297 x 210 mm), em papel couchê fosco, 230 
g/m², 4/4 cores. Acabamento: 01 (uma) dobra vincada.   

200 unidades 
 
 

Crachá em papel cartão supremo 300g, 4/0, tamanho 11x15cm, cordão 
em silicone transparente. Com impressão de arte definida pela deman-
dante 

200 unidades 
 

Pasta cartolina com 3 abas com elástico, formato aberto 55x32, fechado 
21x32 cm, em papel supremo FSC 350gr/2 em 4/0 cores fosco e verniz lo-
calizado, com logomarca do CNPq a ser fornecida pela demandante. 
 

200 unidades 

Os itens devem ser entregues e instalados no Edifício Sede do CNPq : SHIS QI 01, Conjunto B, Edifício 
Santos Dumont, Lago Sul, CEP 71.605-170 - Brasília/DF. 

4. PRAZO DE ENTREGA: 

O prazo para entrega dos serviços é de 1 (uma) semana a partir da contratação. 
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5. PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado somente após a aprovação pelo Gestor do Contrato, Fernando Verissimo, por 
meio de crédito em conta bancária, devendo a apresentação da nota fiscal ser feita com antecedência 
mínima de 7 (sete) dias úteis do vencimento. 

As notas fiscais deverão ser apresentadas na sede da Academia Brasileira de Ciências, na Rua Anfilófio de 
Carvalho n° 29, 3° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, ou, no caso de notas fiscais eletrônicas, pelo e-mail 
verissimo@abc.org.br. Os dados para emissão da NF estarão expressos no contrato. 

6. APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado conforme modelo constante do ANEXO I. 

A proponente deverá apresentar, ainda, a seguinte documentação: 

a) relativa à regularidade jurídica, conforme o caso: 

I - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

II - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

b) relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em: 

I - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável legal e no Ca-
dastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa; 

II - Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

A proposta e a documentação acima referidas deverão ser enviadas por e-mail (verissimo@abc.org.br) 
aos cuidados de Fernando Verissimo, até o dia 5 de abril de 2022, às 10h, pedindo de confirmação de 
recebimento. As empresas que enviaram documentação incompleta, ou faltante, têm até esta data para 
complementar a entrega. 

Uma vez analisada a regularidade jurídica e fiscal das proponentes, as propostas das empresas habilitadas 
serão livremente avaliadas pela Academia Brasileira de Ciências e será escolhida a empresa considerada 
mais adequada, unindo melhor preço e melhor avaliação dos trabalhos anteriores apresentados, a critério 
do Comitê de Avaliação da ABC. 

 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022 

 

Fernando Verissimo 
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ANEXO I 

1. Apresentar em papel timbrado da empresa 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

À Academia Brasileira de Ciências 
 
 Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços para prestação de serviços gráficos, 
conforme especificação constante do Termo de Referência, de acordo com o TR 3/2022. 
 
 Os custos dos serviços são relacionados abaixo: 

1. Banner -  Custo total: R$ _______ (____________________). 
2. Adesivo  - Custo total: R$ _______ (____________________). 
3. Folder  - Custo total: R$ _______ (____________________). 
4. Crachá  - Custo total: R$ _______ (____________________). 
5. Pasta  - Custo total: R$ _______ (____________________). 

 
 Nos valores constantes de nossa proposta, estão inclusos, os encargos diretos e indiretos, impos-
tos, taxas e contribuições. Estou ciente que a Academia Brasileira de Ciências se reserva o direito de, 
dependendo de sua conveniência, contratar todos, alguns ou nenhum dos itens ofertados. 
  
 A entrega, instalação e aplicação ocorrerá no edifício sede do CNPq, em Brasília/DF. 
 
 O prazo de validade da proposta é de 30 (trinta) dias.  

 
Os dados da nossa empresa são: 
 
1. Razão Social: ______________________________________; 
2. CNPJ (MF) nº: ______________________________________; 
3. Inscrição Estadual nº: ________________________________; 
4. Endereço: _________________________________________; 
5. Fone: ____________________ Fax: ____________________; 
6. CEP: ____________ 
7. Cidade:___________________ Estado: __________________; 
8. E-mail: ____________________________________________; 
9. Banco: _____, Agência: _____, Conta-Corrente: ____________. 

 
Local e data 
 
_______________________________ 
Assinatura e carimbo 
 


