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TERMO DE REFERÊNCIA 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 005/2013 

TIPO: MENOR PREÇO 

A Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras  na Agricultura Familiar do Brasil 

– FETRAF-BRASIL/CUT, entidade de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 08.427.212/0001-

61, com sede á SCS Quadra 01, Bloco L, Ed. Márcia sala 309- Brasília-DF,  torna público, 

para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a Cotação Prévia de Preço, tipo 

Menor Preço, no âmbito do TERMO DE PARCERIA Programa Cisternas BRA-007-B Nº 

013/2012, firmado entre o IABS e a FETRAF-BRASIL/CUT objetivando a contratação de 

empresa para impressão do folder de divulgação do Projeto Cisterna  

A presente Cotação Prévia de Preço será regida pelo Decreto nº. 3.100, de 30 de junho de 

1999, pela Lei 9.790 de 23 de março de 1999 e suas alterações.  

Anexo I – Modelo de Proposta de Preço 

1 - OBJETO 

O presente termo de referencia tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

confecção e impressão de Folders de divulgação do Projeto de Cisternas TERMO DE 

PARCERIA Programa Cisternas BRA-007-B Nº 013/2012, firmado entre o IABS e a 

FETRAF-BRASIL/CUT  

 

2 JUSTIFICTIVA DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação visa cumprir a meta 3.1. do referido Termo de Referência , conforme 

consta no Plano de Trabalho que é parte integrante do TERMO DE PARCERIA Programa 

Cisternas BRA-007-B Nº 013/2012. Firmado entre o IABS e a FETRAF-BRSIL/CUT 

3 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

O serviço a ser contratado para cumprimento da meta 3.1 do referido Termo de Parceria é 

de confecção e impressão 5 (cinco mil) folders de divulgação do Projeto de Cisternas 

conforme especificação na tabela abaixo 
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ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

Formato aberto: 44,8cm x 21cm 

Formato fechado: A5 (15cm x 21cm) 

Papel: couchê fosco 230g 

Cores: 4/4 

Acabamento: 2 dobras 

5.000 (cinco mil) 

4     DA ENTREGA DA PROPOSTA 

  A proposta deverá ser entregue conforme modelo constante do Anexo I digitada em 

papel timbrado da empresa, não poderá ter emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá 

estar datado, conter nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e e-mail 

e deverá estar assinada pelo representante legal de empresa. Todos os valores da 

proposta deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com validade não 

inferior a sessenta (60) dias.  

 A proposta deverá ser entregue até as 17h00min do dia 07 de fevereiro, no 

endereço da FETRAF situada a SCS Quadra 01, Bloco L, Ed. Márcia sala 309- 

Brasília-DF, ou então enviada, via e-mail ou fax até o dia especificado acima. O 

endereço eletrônico de envio das propostas é: danielle@fetraf.org.br  telefax (61) 

3041-5646. 

 

5 PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

A prestação destes serviços é imediatamente após a comunicação da Fetraf-Brasil a 

empresa vencedora. 

6  PAGAMENTO 

O pagamento pelo serviço prestado será efetuado em conta corrente do fornecedor através 

de transferência eletrônica via Banco do Brasil, em até 05 (cinco) dias após entrega do 

serviços e a apresentação da nota fiscal/eletrônica. 

Brasília, 24 de janeiro de 2013. 

 

Elisangela dos Santos Araujo 

Coordenadora da FETRAF/Brasil 

mailto:danielle@fetraf.org.br
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Anexo I – MODELO DE PROPOSTA 

(timbre da empresa, endereço completo e CNPJ) 

À FETRAF-BRASIL/CUT 

Ref. Cotação prévia n. 005/2013 

Proposta de Preço 

Apresentamos nossa proposta de preço em atendimento ao Termo de Referencia/Cotação 

Prévia 005/2013, para contração dos serviços de confecção e impressão 5 (cinco mil) 

folders de divulgação do Projeto de Cisternas em atendimento ao Termo de Parceria firmado 

entre a FETRAF-BRASIL/CUT  e o IABS nº 013/2012. Conforme especificações abaixo. 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL 

Formato aberto: 

44,8cm x 21cm 

Formato fechado:  

A5 (15cm x 21cm) 

Papel: couchê fosco 

230g 

Cores: 4/4 

Acabamento: 2 

dobras 
 

 

5.000 (cinco mil) 

  

Validade da proposta: 60 dias 

Dados bancários  

Nome Banco   

N. Agencia:                                     N.Conta Corrente 

 

_________________, de _________________ 2013. 

 

Nome e Assinatura do representante legal da empresa                     carimbo do CNPJ                 

                                                                                                    


