
AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL 

E MUSEOGRAFIA 

CARTA CONVITE Nº 009/2011

A comissão de compras do Instituto de Tecnologia Social – ITS Brasil, em atendimento ao disposto 
no Convênio nº. 718640/2009 celebrado com a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da 
República – SEDH/PR para a execução do Projeto “REVOLUÇÕES”, convida Vossa Senhoria a 
participar da presente Cotação Prévia na modalidade Convite, tipo menor preço, que será regida 
pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993 (e alterações subseqüentes) e pela Portaria Interministerial nº 127 
de 30/05/2008 (e alterações subseqüentes), e destinada à contratação de  serviços especializados 
para produção da identidade visual e museografia do projeto.

Fazem parte deste convite os seguintes anexos:

ANEXO I – Condições Gerais e Dados da Cotação Prévia;

ANEXO II – Especificações Técnicas/Termo de Referência;

Os interessados  poderão  enviar  solicitação  de  cadastramento  prévio  para  o endereço eletrônico 
selecao@itsbrasil.org.br, habilitando-se assim para o recebimento de comunicações no âmbito do 
certame.

As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviadas até 06 de março de 2011.

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos até 03 de marco de 2011.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2011.

Marisa Gazoti Cavalcante de Lima
Presidente do ITSBRASIL
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COTAÇÃO PRÉVIA – CARTA CONVITE Nº 009/2011

ANEXO I – CONDIÇÕES GERAIS E DADOS DA COTAÇÃO PRÉVIA

1. INFORMAÇÕES GERAIS
a) Constitui objeto desta Cotação Prévia a contratação dos serviços descritos no Anexo II – 

Especificações Técnicas/Termo de Referência;

b) É vedado aos Licitantes a postulação de reivindicações não efetivadas dentro dos prazos 
regulamentares e nas etapas correspondentes da Cotação Prévia;

c) Qualquer  fato  que  comprovadamente  comprometa  a  conduta  de  qualquer  dos  Licitantes 
junto ao ITSBRASIL, e que dele o ITSBRASIL tenha ou venha a tomar conhecimento, 
poderá dar causa à rejeição da Proposta do Licitante, ou, se posteriormente à assinatura do 
Contrato, ao cancelamento do respectivo Contrato, sem que disto decorra qualquer ônus para 
o ITSBRASIL;

d) O ITSBRASIL reserva-se no direito de declarar deserta ou anular, no todo ou em parte, a 
presente Cotação Prévia, sem que aos Licitantes caibam direitos a reclamações ou pedidos 
de indenizações de quaisquer espécies;

e) Para efeito de contagem de prazos no âmbito desta Cotação Prévia, considerar-se-ão os dias 
consecutivos, salvo quando explicitamente disposto em contrário;

f) Os desacordos ou divergências detectados serão esclarecidos acatando-se o especificado nos 
documentos abaixo e na ordem de prevalência indicada: 

1. Contrato; 

2. Proposta; 

3. Especificações Técnicas / Termo de Referência.

2. QUEM PODE PARTICIPAR
a) Pessoas Jurídicas constituídas legalmente a pelo menos 02 anos.

b) Não poderão participar Licitantes dos quais participem, seja a que título for, dirigentes ou 
servidores  das  entidades  promotoras  desta  Cotação  Prévia  ou  que  tenham  pertencido  a 
qualquer  desses  quadros  até  06 (seis)  meses  antes  da data  de publicação  desta  Cotação 
Prévia.

c) Não  poderão  participar  Licitantes  que  se  encontrem  sob  falência,  recuperação  judicial, 
concurso de credores, dissolução ou liquidação.

d) Caso seja identificado impedimento de Licitante em participar de licitações junto ao Poder 
Público (Federal, Estadual, Municipal), estará ele inabilitado para o certame.

e) Cada Licitante poderá apresentar somente uma Proposta para os serviços licitados. Não será 
permitida a apresentação de Proposta alternativa.

f) O representante legal do Licitante deverá, em papel timbrado, datar, assinar a Proposta e 
rubricar todas as suas páginas.
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g) Cada Licitante,  inclusive suas filiais  ou empresas  que façam parte  de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, só poderá apresentar uma Proposta.

h) Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro os Licitantes que 
tenham diretores,  acionistas  (com mais  de  5% de  participação)  ou representantes  legais 
comuns e as que dependam econômica ou financeiramente de outra empresa ou a subsidiem.

i) O Licitante, incluindo suas filiais ou empresas que participem do mesmo grupo econômico, 
não poderá fornecer bens a projeto em que tenha participado como consultor.

j) A participação na presente Cotação Prévia implica na aceitação integral e irretratável de 
seus termos.

3. DOCUMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
A Proposta deve estar composta dos seguintes documentos:

3.1. Documentos de Habilitação Jurídico-Fiscal e Econômica:
a) Cópia do Ato constitutivo – Declaração de Firma Individual, Estatuto ou Contrato Social – 

em vigor, devidamente registrado ou inscrito no órgão competente, e com a comprovação da 
diretoria em exercício.

b) Certidão  Negativa  de  Falência  ou  Recuperação  Judicial  expedida  pelos  cartórios 
distribuidores da sede do Licitante, emitida, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data da 
apresentação da Proposta.

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas de Contribuintes - CNPJ, do 
Ministério da Fazenda.

d) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal relativo ao domicílio 
ou  sede  do  Licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível  com o  objeto 
contratual.

e) Certidão  Negativa  de  Débitos  com  os  Tributos  e  Contribuições  Federais  emitida  pela 
Secretaria da Receita Federal, com validade na data de apresentação da Proposta.

f) Certidão Negativa de Débitos com os Tributos e Contribuições  Estaduais  ou do Distrito 
Federal expedida pelo órgão competente, com validade na data de apresentação da Proposta.

g) Certidão Negativa de Débitos com os Tributos e Contribuições Municipais expedida pelo 
órgão competente, com validade na data de apresentação da Proposta.

h) Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), com validade na data de apresentação da Proposta.

i) Certidão de Regularidade do FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal (CEF), com 
validade na data de apresentação da Proposta.

j) Balanço  Patrimonial  e  Demonstração  de  Resultados  referentes  ao  último  Balanço 
Patrimonial  publicado  ou registrado  na  Junta  Comercial,  já  exigíveis  e  apresentados  na 
forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

k) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica;
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Os  Documentos  da  Habilitação  Jurídico-Fiscal  exigidos  nas  alíneas  “d”  a  “j”  poderão  ser 
substituídos por Registro no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, do 
Governo Federal. 

Os documentos exigidos nas alíneas “a”,“b” e “c” deverão ser obrigatoriamente apresentados na 
sua integralidade.

3.2. Proposta Comercial
A Proposta Comercial deverá conter as informações abaixo:

a) Indicação do prazo de validade da Proposta, que não poderá ser inferior a 30 dias;

b) Planilhas  de  Quantitativos  e  Preços  contendo  quantidades,  preços  unitários  e  totais, 
utilizando os mesmos quantitativos e nomenclatura constantes do Anexo II – Especificações 
Técnicas/Termo de Referência;

c) Valor total da Proposta, em algarismos e por extenso.

d) Demais  dados e informações  exigidas  no Anexo II  – Especificações  Técnicas/Termo de 
Referência.

A proposta deverá ser entregue em das vias – original e cópia – digitada em papel timbrado da 
candidata,  não poderá ter  emendas,  rasuras ou entrelinhas,  deverá estar datada,  conter nome ou 
razão social, endereço completo, telefone, fax e e-mail e deverá estar assinada pelo representante 
legal.

Caso haja qualquer discrepância entre a via original e a cópia, prevalecerá a original.

4. MOEDA E PREÇOS DA PROPOSTA
Os preços e valores dos serviços constantes das propostas deverão ser cotados em REAIS. 

5. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS
As propostas deverão permanecer válidas pelo prazo mínimo de 30 dias, contado a partir da data de 
recebimento das Propostas. 

Em circunstâncias excepcionais, o ITSBRASIL poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade 
das Propostas por até 30 dias, mantendo-se as suas condições originais.

6. ENDEREÇAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
As propostas, juntamente com os documentos de habilitação, deverão ser enviadas em envelope 
para o seguinte endereçamento:
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Ao 
Instituto de Tecnologia Social  - ITSBRASIL
Rua Rêgo Freitas, nº 454, conjunto 73
CEP: 01220-010, São Paulo/SP, Brasil

CARTA CONVITE Nº 009/2011 – Convênio nº. 718640/2009 
Projeto “REVOLUÇÕES”

Ou devidamente escaneados e em arquivo compactado (Ex.: WinZip, WinRar) para:

selecao@itsbrasil.org.br
Assunto: CARTA CONVITE Nº 009/2011 – Convênio nº. 718640/2009 
Projeto “REVOLUÇÕES”

7. DATA LIMITE PARA A ENTREGA DAS PROPOSTAS
a) As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados até o dia 06 de março de 

2011;

b) O ITSBRASIL poderá, a seu critério, prorrogar o prazo para recebimento das propostas.

c) As  Propostas  recebidas  fora  do  prazo  estabelecido  serão  rejeitadas  e  devolvidas  aos 
Licitantes.

d) Em caso de remessa por via postal, será de inteira responsabilidade do Licitante eventual 
extravio  ou  chegada  intempestiva  dos  envelopes,  hipótese  em  que  será  feita  a  devida 
comunicação e restituição ao remetente.

8. ESCLARECIMENTOS SOBRE OS DOCUMENTOS DA COTAÇÃO PRÉVIA
a) Data limite para Solicitação de Esclarecimentos pelos Licitantes: 03 de março de 2011;

b) Data limite para resposta pelo ITSBRASIL: 04 de março de 2011.

c) Os  esclarecimentos  sobre  os  Documentos  da  Cotação  Prévia  serão  feitos  mediante 
correspondência  escrita  por  meio  do  fax:  11-3151-6419,  pelo  endereço  eletrônico 
selecao@itsbrasil.org.br ou pelo telefone 11-3151-6419.

d) Decorridos  os  prazos  para  solicitação  de  esclarecimentos,  não  serão  aceitas  quaisquer 
alegações  de desconhecimento  como justificativa  para  impedimento  do encaminhamento 
normal da Cotação Prévia ou para o não-cumprimento da ordem de compra/ contrato.

e) Serão  enviadas  cópias  das  respostas  a  todos os  Licitantes  que se cadastraram na  forma 
prevista no Aviso de Cotação Prévia, sem identificação de sua origem.
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9. ALTERAÇÕES DOS DOCUMENTOS DA COTAÇÃO PRÉVIA
a) O ITSBRASIL poderá, a qualquer tempo antes do prazo de recebimento das Propostas, por 

iniciativa própria ou em atendimento a uma solicitação de esclarecimentos de um Licitante, 
alterar os Documentos da Cotação Prévia.

b) Eventuais alterações serão obrigatoriamente comunicadas aos Licitantes que se cadastraram 
na forma prevista no Aviso de Cotação Prévia. Para possibilitar aos Licitantes a realização 
de  ajustes  em  suas  Propostas,  em  virtude  de  alterações  ocorridas  nos  Documentos  da 
Cotação Prévia, o ITSBRASIL poderá, a seu critério, prorrogar o prazo de recebimento das 
Propostas.

10. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. Avaliação Preliminar

a) A avaliação das Propostas será realizada pelo Comitê de Avaliação.

b) O  Comitê  de  Avaliação  poderá  relevar  pequenas  impropriedades  nas  Propostas,  assim 
entendidas as falhas, erros ou omissões que possam ser facilmente recuperadas por meio de 
outras informações constantes da própria Proposta.

a) Os erros de cálculo serão retificados segundo os seguintes critérios, além dos já definidos 
nas Instruções aos Licitantes:

i. Se não constarem os preços unitários, serão considerados como tais o resultado da 
divisão do preço total pela quantidade;

ii. Se faltarem as quantidades, serão assumidas as quantidades solicitadas;

iii. Se  o  Licitante  não  ratificar  a  correção  dos  erros,  segundo  os  critérios  descritos 
anteriormente, a Proposta será rejeitada;

iv. Se faltarem dados, inviabilizando a aplicação dos critérios acima estabelecidos para 
recuperação das lacunas ou erros detectados, a Proposta será rejeitada.

10.2. Avaliação e Comparação das Propostas
As  Propostas  serão  avaliadas  com  base  no  atendimento  às  Especificações  Técnicas/Termo  de 
Referência e aos Critérios de Avaliação previamente especificados e nos demais termos do item 
correspondente desta Carta Convite.

a) Em todas as etapas do processo de avaliação,  os Licitantes  serão comunicados dos seus 
respectivos resultados, acompanhados obrigatoriamente de todas as informações e critérios 
utilizados.

b) Das decisões do Comitê de Avaliação caberá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, Pedido de 
Reconsideração ao próprio Comitê.

c) Das decisões do Comitê de Avaliação sobre Pedido de Reconsideração caberá, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, Recurso à Coordenação de Compras do ITSBRASIL.

d) Em ambas as instâncias acima mencionadas,  as manifestações deverão ser encaminhadas 
pelo fax 11-3151-6419, pelo e-mail selecao@itsbrasil.org.br ou por correio no endereço Rua 
Rêgo Freitas, nº 454, conjunto 73 – República – CEP 01220-010 – São Paulo/SP.
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e) Após homologação do processo, o ITSBRASIL comunicará a cada Licitante o seu resultado 
no certame.

f) É vedada a prestação de informações relativas ao andamento das avaliações das Propostas a 
qualquer pessoa que não esteja oficialmente vinculada ao processo de avaliação.

g) Qualquer  atitude  dos  Licitantes  no  sentido  de  influenciar  o  processo  de  avaliação  e 
adjudicação dos resultados implicará na desclassificação das respectivas Propostas.

11. CONTRATAÇÃO
11.1. Adjudicação
O ITSBRASIL adjudicará a proposta do Licitante vencedor, de acordo com o Anexo III – Critérios 
de Avaliação e Julgamento das Propostas.

11.2. Alteração de Quantitativos
O ITSBRASIL se reserva no direito  de aumentar  ou reduzir  em até  15% (quinze por cento) a 
quantidade dos serviços especificados, sem que isto resulte em alteração nos preços unitários nem 
nos demais termos e condições da Proposta.

11.3. Notificação de Adjudicação
A aceitação do Contrato constitui um acordo entre as Partes em que os direitos e obrigações das 
Partes serão regidos unicamente pelos termos e condições do Contrato.

11.4. Assinatura do Contrato
O  Licitante  adjudicado  deverá  firmar  o  Contrato  e  devolver  ao  ITSBRASIL  juntamente  com 
eventual Garantia de Execução do Contrato.

11.5. Garantia de Execução
a) Para  assinatura  do  Contrato,  o  Licitante  adjudicado  deverá  apresentar  ao 
ITSBRASIL, quando aplicável,  a Garantia de Execução do Contrato,  de 5% sobre o 
valor contratual,  e será aceita  por meio de cheque administrativo,  fiança bancária ou 
seguro-garantia.

b) Se o Licitante vencedor não efetuar a assinatura do Contrato no prazo indicado ou 
não encaminhar  a  Garantia  de Execução do Contrato  nas  condições  estabelecidas,  o 
ITSBRASIL reserva-se o direito de anular a adjudicação e, consequentemente, proceder 
à  execução  da  Garantia  de  Proposta.  Neste  caso,  o  ITSBRASIL poderá  adjudicar  a 
Proposta que tenha sido avaliada como a próxima melhor  classificada  ou cancelar  a 
Cotação Prévia.

c) O ITSBRASIL reserva-se o direito de executar a Garantia de Execução do Contrato 
como compensação por quaisquer prejuízos resultantes do não-cumprimento por parte 
do fornecedor de suas obrigações contratuais.
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11.6. Penalidades por atrasos
a) Multa de 0,5% (meio por cento) do valor total contratado para a atividade/etapa, conforme 

cronograma,  por  dia  de  atraso.  Entende-se  como  atraso  o  não  cumprimento  do  prazo 
contratual de entrega dos bens ou da assistência técnica.

b) A cobrança da multa dar-se-á, preferencialmente, nesta ordem: 

i) mediante dedução nos pagamentos; 

ii) pela execução da garantia vigente.

11.7. Pagamento
a) O ITSBRASIL efetuará o pagamento em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento das 

Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo BENEFICIÁRIO.

b) As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome do Instituto de Tecnologia Social - 
ITSBRASIL contendo as seguintes informações:

i) CNPJ 04.782.112/0001-00;

ii) Convênio nº 718640/2009 – SEDH/PR/ITS;

iii) Projeto  “REVOLUÇÕES”;

c) Os pagamentos serão efetuados pelo ITSBRASIL em Reais, por meio de CHEQUE.

d) Os  pagamentos  efetuados  pelo  ITSBRASIL  não  elidem  o  Licitante  das  obrigações 
contratuais e penalidades previstas na Carta Convite.
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TERMO DE REFERÊNCIA
Cotação Prévia – Carta Convite nº 009/2011

Projeto “REVOLUÇÕES”

Convênio nº. 718640/2009 – SEDH/PR/ITS

1. OBJETO
Contratação  de  serviços  especializados  para  produção  da  identidade  visual  e  museografia  do 
projeto.

2. DO CONVÊNIO
• Título: Revoluções: educação, história, direitos humanos, cinema e fotografia.

• Objeto:  Realizar  curso,  seminário  e  oficinas  e  implementar  site  para  capacitação em 
Direitos Humanos.

• Órgão: 20000 - Presidência da República

• Órgão Vinculado: 20121 – SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS

• Código do programa: 2012120090022

• Nome do programa: 1402 – Educação em Direitos Humanos - Termo da Parceria 

• Número do Convênio: 718640/2009

• Número da Proposta SICONV: 075288/2009

• Número Interno do Órgão: 00104/2009

• Número do Processo: 00008000908200990

3. DO PROJETO
O projeto Revoluções nasce com o intuito de promover curso envolvendo conjunto de debates entre 
importante intelectuais brasileiros e internacionais, com o objetivo de discutir o sentido histórico 
das revoluções, tendo como base duas questões centrais na contemporaneidade: os direitos humanos 
e a imagem na sociedade contemporânea, em especial, a fotografia e o cinema.

Além  disso,  o  projeto  realizará  uma  exposição  de  fotografias  inspirada  no  livro  Revoluções, 
organizado por Michael Löwy, e exibirá dois filmes: Notícias de antiguidades ideológicas: Marx,  
Eisenstein, o Capital, de Alexander Kluge e  Filme Socialismo, de Jean-Luc Godard. Por fim, o 
projeto Revoluções contará com blog e site educativos, que disponibilização material de discussão, 
material didático, ampla documentação e midiateca.

O projeto não visa à simples propagação das posições revolucionárias de outra hora, mas procura 
pensar uma questão essencial para os nossos dias: “Educar para qual sociedade?”

Como resposta, buscaremos relembrar uma utopia que visou reconciliar altruísmo e liberdade para, 
enfim,  abordar  caminhos  contemporâneos  na  reinvenção  de  um  presente  mais  democrático  e 
igualitário. Recordar o passado revolucionário para pensar o presente, ou como afirma Alexander 
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Kluge  em  Novidades  da  antiguidade  ideológica:  “a  utopia  torna-se  melhor  e  melhor  ainda, 
enquanto esperamos por ela”.

Com atividades previstas para iniciarem em março de 2011, o projeto se divide em quatro frentes, 
conforme segue:

• Curso sobre direitos humanos: Educação, revoluções e seus direitos?
• Exposição: A revolução fotografada; exibição de Notícias de antiguidades ideológicas:  

Marx, Eisenstein, o Capital (Alexander Kluge) e Filme Socialismo (Jean-Luc Godard).

• Seminário sobre o imaginário das revoluções: Uma política do sensível.
• Blog e site educativos.

4. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Relação dos produtos a serem contratados:

Lote Descrição do item Unidade Quantidade Preço unitário Preço Total

01

Concepção da identidade visual do projeto e sua aplicação 
nos materiais gráficos produzidos Projeto 1

Elaboração de Publicação de apoio Páginas 80
Página adicional (em qualquer um dos impressos acima) Unidade 1
Elaboração de Convite Unidade 1
Elaboração de Folder Unidade 1
Elaboração de Legenda Unidade 80
Elaboração de Textos de parede Unidade 5

Valor total do Lote 01

02

Projeto Executivo de museografia do projeto, incluindo 
plantas, cortes e elevações nas escalas pertinentes; 
ampliações e detalhes necessários; versão definitiva dos 
projetos complementares; Memorial Descritivo

Unidade 1

Acompanhamento e coordenação da montagem Unidade 1

Valor total do Lote 02

5. PLANILHA DE PREÇOS - PROPOSTA
• A Planilha de Preços deverá fornecer um detalhamento dos custos da Proposta por item;

• Todos os tributos devem ser discriminados em separado;

• Apresentar os valores totais numéricos e por extenso;

• A proposta deverá ser entregue em das vias – original e cópia – digitada em papel timbrado 
da candidata, não poderá ter emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá estar datada, conter 
nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e e-mail e deverá estar assinada pelo 
representante legal.

• Enviar até 06 de março de 2011.
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6. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

O  Critério  de  Avaliação  das  Propostas  será  o  de  MENOR PREÇO POR LOTE mediante 
atendimento das especificações solicitadas.

Observação:  A  empresa,  para  concorrer  a  um  lote  específico,  deverá  cotar  todos  os  itens  do 
respectivo lote.

7. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS CONTRATADAS
Observar a entrega do material adquirido na forma como for solicitado;

Observar os prazos estabelecidos para apresentação da proposta e, posteriormente, para a entrega do 
material.

8. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS
Em até 30 dias após o pedido do fornecimento.

9. LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA
O local de entrega deverá ser na sede do Instituto de Tecnologia Social, no endereço Rua Rêgo 
Freitas, nº 454, conjunto 73, CEP 01220-010, República, São Paulo/SP.

10. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta da empresa contratada, em até 15 dias úteis 
após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, onde deverão constar:

a) O nome do Instituto de Tecnologia Social – ITSBrasil;

b) O CNPJ 04.782.112/0001-00;

c) A identificação do Projeto “REVOLUÇÕES”, 

d) A identificação do CONVÊNIO Nº  . 718640/2009 – SEDH/PR/ITS;  

e) Sua conferência, recebimento do material e atestado do recebimento.

11. OBSERVAÇÕES GERAIS
Eventuais  custos  incidentes  sobre  os  serviços  adquiridos  deverão  correr  a  cargo  da  empresa 
contratada.

12. CRITÉRIO DE DESEMPATE
Em caso de empate no preço, será considerada vencedora a proposta que oferecer o menor prazo de 
entrega dos materiais. Persistindo o empate será feito sorteio entre as propostas empatadas. 
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