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COTAÇÃO DE PREÇO nº 030/2016 

Convênio PMSP/TERMO DE CONVÊNIO nº 025/2014/SDTE 

 
A Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários – UNISOL BRASIL, entidade sem fins econômicos, 

com sede em São Bernardo do Campo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 07.293.586/0001-79, torna público que 

realizará Cotação de Preço, tipo menor preço, com o objetivo de contratar empresa especializada para a 
criação, arte e diagramação de materiais impressos, conforme previsto no Projeto “ECONOMIA POPULAR E 
SOLIDÁRIA E EMPREENDEDORISMO COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO”, Convênio PMSP/TERMO 
DE CONVÊNIO nº 025/2014/SDTE e Processo nº 2014-0.301.093-1, celebrado em 18/12/2014 entre a 

UNISOL BRASIL e a SDTE/PMSP, conforme legislação vigente e demais condições exigidas neste edital. 

 
1 – DO OBJETO 

1.1 - Contratação de empresa para o desenvolvimento, criação, arte e diagramação de materiais a serem 

utilizados nas ações do projeto em referência bem como pela criação de sites dos empreendimentos e redes; 

conforme previsto no plano de trabalho e nas demais cláusulas desse edital. 

1.2 - A contratada deverá dispor de profissionais qualificados para desenvolver produtos como: criação de 

material, desenvolvimento da arte e diagramação de materiais a serem utilizados nas ações do projeto, nas 

condições e prazos descritos no ANEXO I – Termo de Referência.  

 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1 - A presente contratação visa executar as ações e o orçamento aprovado na META 3. Desenvolver e 

implementar o fortalecimento institucional da política de Economia Solidária na cidade de São Paulo ( ações 
de comunicação), e item 3.1.  Devolver e produzir identidade visual, marca, site, e materiais de comunicação 

para os empreendimentos e Redes de empreendimentos; Desenvolver e implementar estratégia de 
comunicação institucional para política pública de Economia Solidária e empreendimentos, conforme previsto 

no projeto e consolidado pelo Termo de Convênio já citados. 
 

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS EXIGIDOS 

3.1 - A contratada, no exercício de suas funções, caberá o fornecimento, desenvolvimento e realização de 
produtos gráficos e editoriais, além de criação de sites, conforme disposto no item 1 e no Termo de 

Referência deste edital. 
 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 - As pessoas jurídicas interessadas deverão contemplar os seguintes pontos:  
a. Estar constituída há pelo menos 01 ano; 

b. O objeto social deve ser compatível ao objeto a ser executado/adquirido; 
c. Estar em dia com suas obrigações tributárias e fiscais; 

d. Apresentar portfólio e declarações de contratantes que a empresa proponente já tenha experiência e 

executado os mesmos tipos de trabalho objeto deste edital, nas áreas de geração de trabalho e 
renda, segurança alimentar e Economia Solidária. 

 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
5.1 - A proposta deve ser apresentada conforme descrito abaixo: 

a. Ficha de inscrição devidamente preenchida - ANEXO II; 

5.2 - A proposta contendo ficha de inscrição, portfolio e demais anexos deve ser enviada 
impreterivelmente até às 23h59 do dia 09 de junho de 2016 por meio do endereço eletrônico 

selecao@unisolbrasil.org.br, indicando no campo assunto COTAÇÃO Nº 030/2016 - SDTE. 
5.3 - A UNISOL BRASIL não se responsabiliza por possíveis extravios e/ou outros problemas que possam 

comprometer a entrega da proposta dentro do prazo determinado. 

5.4 - Somente serão aceitas as propostas enviadas pelo e-mail citado acima. As propostas enviadas por 
correios serão desconsideradas. 
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5.5 - O Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da sua apresentação à UNISOL 
BRASIL. 

5.6 - A simples inscrição confirma a plena aceitação de todos os itens deste Edital, não cabendo nenhuma 
reclamação ou interpretação posterior. 

 
6. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1 O julgamento das propostas será feito por MENOR PREÇO, considerando a experiência apresentada pela 

proponente. 
6.2 Após a classificação de preços será observada a capacidade técnica das proponentes, considerando as 

informações do portfólio e declarações de prestação de serviços apresentados pela proponente. 
6.3 Após a adoção dos procedimentos acima previstos, a Comissão de Licitação e Seleção disponibilizará a 

classificação dos fornecedores e o resultado final da Cotação de Preços. 

6.4 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Termo de Referência, a proponente será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

6.5 Serão desclassificadas as propostas que: 
6.5.1 Contenham vícios insanáveis e ilegais; 

6.5.2 Não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de referência; 
6.5.3 Apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis; e 

6.5.4 Não vierem a apresentar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço final ofertado. 

6.6. O resultado final desta Cotação De Preço será divulgado no site da UNISOL BRASIL 
(www.unisolbrasil.org.br). 

  
7. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

7.1. A simples realização desta Cotação De Preços não obriga, sob-hipótese alguma, a UNISOL BRASIL 

efetivar o processo de contratação. 
7.2. Para a efetivação da contratação, quando for o caso, a vencedora deverá apresentar os documentos 

listados abaixo, sob pena de desclassificação: 
 Cópia do CNPJ; 

 Cópia comprovante de endereço; 

 Cópia contrato social/estatuto social ou instrumento equivalente; 

 Certidão negativa com a previdência, FGTS e com as Fazendas Estadual, Municipal e Federal; 

 Dados Bancários  

7.3. Após a homologação da Cotação De Preços, a vencedora deverá apresentar a documentação acima 

relacionada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da convocação, sob pena automática de 
desclassificação. 

 

8. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
8.1. A vigência da contratação será até o dia 20 de dezembro de 2016, podendo ser renovada, de acordo 

com a necessidade do projeto, observada a disponibilidade orçamentária e a vigência do convênio que 
originou esse instrumento. 

8.2. A qualquer tempo poderá ser revogada a contratação da pessoa jurídica que deixar de satisfazer as 

exigências estabelecidas neste edital e/ou não apresentar os resultados esperados, ou ainda em razão do 
encerramento, por qualquer motivação, do convênio celebrado entre a SDTE/PMSP e a UNISOL BRASIL. 

 
9. DA FORMA DE PAGAMENTO 

9.1. A efetivação do pagamento está condicionada a apresentação de Nota Fiscal em nome da contratante, 

referente ao produto realizado, mediante a entrega dos bens/produtos exigido no item 3.1 e descritos no 
ANEXO I – Termo de Referência, e a aprovação da coordenação técnica da UNISOL BRASIL. 

 
11. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

11.1. Dúvidas, questionamentos, esclarecimentos ou qualquer outra interposição contrária à realização desta 
Cotação deverá ser encaminhado em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas (ver item 6.4 deste) pelo e-mail: selecao@unisolbrasil.org.br, explicitando as razões da mesma. 

11.2. A interposição de Recurso contrário ao resultado final desta Cotação De Preços deverá ser 
encaminhada em até 05 (cinco) dias úteis após a publicação do resultado da Cotação pelo e-mail: 

selecao@unisolbrasil.org.br, explicitando as razões do mesmo. 
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11.4. A não manifestação nos prazos acima estabelecidos implicará em decadência do seu direito a 
impugnar o ato convocatório, assim como o de recurso, e acarretará a adjudicação do objeto à vencedora 

do certame, situação que importará aos demais a sua aceitabilidade. 
11.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

homologará a adjudicação para determinar a contratação. 
 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. As normas que disciplinam esta Cotação De Preços serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação e dos 

princípios da legalidade e isonomia. 
12.2. A participação nesta Cotação De Preços implicará na aceitação integral e irretratável das normas 

estabelecidas por este Termo de Referência e seus anexos, bem como, na observância dos preceitos legais e 

regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso. 
12.4. As participantes do processo de Cotação De  Preços são responsáveis pela fidelidade e legitimidade 

das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo, sob pena de 
desclassificação no certame em caso de falsificações ou fraude, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal que, no caso, couber. 
12.5. É facultado à UNISOL BRASIL quando a vencedora da Cotação De Preços não aceitar ou não assinar o 

contrato no prazo e condições estabelecidos, sem prejuízo das sanções cabíveis à pessoa jurídica desistente, 

negociar com a segunda classificada a fim de contrata-la, e assim sucessivamente, ou revogar a Cotação. 
12.6. As participantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

UNISOL BRASIL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo da Cotação. 

12.7. Dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail, direcionado ao endereço eletrônico: 

selecao@unisolbrasil.org.br. 
12.8. As dúvidas dirimidas por e-mail serão somente aquelas de ordem estritamente informal, e não poderão 

ser consideradas como condições deste Termo de Referência. 
12.9. As questões decorrentes da execução deste Termo de Referência, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão apreciadas e julgadas no Foro jurídico da Comarca de São Bernardo do Campo-

SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
12.10. É parte integrante deste Termo de Referência: 

 
ANEXO I – Termo de referência 
ANEXO II – INSCRIÇÃO/PROPOSTA DE PREÇOS 

São Bernardo do Campo, 03  de junho  de 2016. 

 

 
Comissão de Licitação e Seleção da UNISOL Brasil 
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ANEXO I – COTAÇÃO DE PREÇOS nº 030/2016 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE CRIAÇÃO, ARTE, DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES. 

 
 

 Projeto ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA E EMPREENDEDORISMO COMO 
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO  
 
Termo de Convênio nº: Convênio SDTE 0025/2014  
 
Objeto do Convênio: A mobilização do ecossistema de economia solidária, e da sociedade 
em geral, através de ações de formação, assessoria técnica, discussões e comunicação, 
entre outras; buscando sensibilizar e engajar diferentes setores da sociedade em torno do 
projeto "São Paulo - Oportunidade Solidária" que envolve diferentes iniciativas de economia 

solidária, associativismo, cooperativismo, redes e cadeias produtivas na cidade de São Paulo.  
Período de Execução do Convênio: Março a Dezembro de 2016  

 

 

DA IDENTIFICAÇÃO DOS  ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

 

1 – Do Objeto 

 

Contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

CRIAÇÃO, ARTE E DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAIS PRODUZIDOS NO ÂMBITO DO 

CONVÊNIO SDTE 0025/2014, conforme especificações constantes neste Termo de Referência 

para atender às demandas da CONTRATANTE, e nos termos da legislação vigente. 

 

A CONTRATADA deverá dispor de profissionais com capacidade técnica comprovada para 

desenvolver as seguintes atividades: 

 

a) desenvolver material para apoio às atividades realizadas pela CONTRATANTE, por meio de 

criação, arte e diagramação de materiais como jornais e revistas e da criação de identidade 

visual de produtos e eventos, sinais identificadores, placas e sistemas de sinalização, cartazes, 

fôlderes, banners, entre outras peças gráficas; 

 

b) Diagramar textos de livros, revistas científicas, cartilhas educativas, em páginas com e sem 

ilustrações ou imagens, criar capas e contracapas e ilustrações ou imagens personalizadas 

para livros, revistas e outras publicações da CONTRATANTE 
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c) Desenvolver e criar sites e outras plataformas digitais focadas na comunicação de 

empreendimentos e redes.  

 

 

2 – DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS  

 

2.1. Os serviços de desenvolvimento deste contrato deverão ser realizados observando-se todos 

os critérios de qualidade especificados neste documento. 

 

2.2. Os serviços serão desenvolvidos nas dependências da CONTRATADA, que deverá dispor de 

profissionais qualificados em número suficiente e com a qualificação necessária para atender 

integralmente ao estabelecido neste termo de referência e no contrato, além dos softwares, 

computadores e quaisquer equipamentos necessários aos profissionais para a perfeita execução 

do contrato. 

2.3. As estimativas de uso e prazos de entrega dos serviços são as seguintes: 

 
Tipos de Trabalho Quantidade anual prevista Prazo 

Trabalhos de baixa 
complexidade 

1.000 páginas diagramadas, 
projeto gráfico de publicação 

15 dias úteis para cada 
publicação. O prazo dobra para 
publicações acima de 150 
páginas diagramadas. 
 

Trabalhos de média 
complexidade 

10 páginas 3 dias úteis. 

Trabalhos de alta 
complexidade tipo 1 

250 páginas diagramadas, 6 
projetos gráficos 

15 dias úteis para cada 
publicação. O prazo dobra para 
publicações acima de 150 
páginas diagramadas. 
 

Trabalhos de alta 
complexidade  
 
 
tipo 2 

45 ilustrações 2 dias úteis. O prazo dobra a 
cada solicitação maior de 5 
unidades por vez. Este prazo 
corre concomitante com os 
demais prazos a que estiver 
associado. 

Trabalhos de alta 
complexidade tipo 3 

15 identidades visuais de 
eventos 

3 dias úteis a contar do envio 
do briefing por e-mail 

Trabalhos de baixa 
complexidade vinculados 
a trabalhos de alta 
complexidade tipo 3 
 

Quantidade variadas 
 
 

3 dias úteis a contar da 
aprovação do trabalho 
vinculado e do envio dos dados, 
se for o caso. 
 

Criação e 
desenvolvimento de sites 
para empreendimentos e 
redes 

9 sites 15 dias úteis para cada 
publicação 
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2.4. A CONTRATADA deverá dispor de designers em número suficiente para cumprir os prazos 

estabelecidos neste termo de referência. 

 

2.5. Os prazos de entrega dos trabalhos poderão ser prorrogados, mediante justificativa aceita 

pela CONTRATANTE. 

 

 

 

3 – DOS PRODUTOS 

3.1. Da Forma de Entrega: 

A entrega dos produtos deverá prever um documento formal de aceitação da contratante no 

tocante ao atendimento de todos os requisitos especificados e das normas e padrões constantes 

neste documento. 

 

3.2. Da cotação dos serviços 

3.2.1. Os serviços serão cotados mediante combinação de quantidade de páginas ou peças 

versus complexidade do trabalho. 

3.2.2. Para formular o preço, as LICITANTES deverão estabelecer valor remuneratório de cálculo 

para cada complexidade, passível de ser multiplicado pelos números de páginas ou peças de 

cada trabalho, conforme tabelas abaixo. 

3.2.3. As peças objeto do presente termo de referência e do contrato estarão dentro das listadas 

nas tabelas e previstas na tabela referencial de valores da Associação de Designers Gráficos 

(Adegraf) 

3.2.4. A impressão/produção não deverá estar incluída na cotação. 

3.2.5. Os arquivos entregues deverão vir arte-finalizados e preparados para impressão/produção, 

que será de responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

3.2.6. Tabela para trabalhos de baixa complexidade 3.2.6. Tabela para trabalhos de baixa 

complexidade 

 

 Preço por página 
diagramada 

Preço pela criação/projeto 
gráfico da publicação 

Publicações com apenas 
textos dispostos em livros, 
revistas científicas, cartilhas 
educativas (sem ilustrações 
ou imagens)  

  

 
 
3.2.7. Tabela para trabalhos de média complexidade 
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 Preço por página 
diagramada 

Preço pela criação/projeto 
gráfico da publicação 

Capas e contracapas de 
revistas, livros ou cartilhas 
(com ilustração e/ou imagem. 
Se a imagem ou ilustração for 
utilizada no miolo da 
publicação ela deverá ser 
cotada apenas uma única vez 
e neste item) (projeto gráfico) 

  

 
3.2.8. Tabela para trabalhos de alta complexidade 

Tipo 1 Preço por página 
diagramada 

Preço pela criação/projeto gráfico 
da publicação 

Disposição de texto em livros 
ou cartilhas (que incluem no 
seu conteúdo imagens ou 
ilustrações e design 
diferenciado e que serão 
cotadas à parte e apenas 
uma única vez) 
 

  

 

3.2.9. Tabela para trabalhos de alta complexidade 

Tipo 2 Preço por ilustração/ imagem 
finalizada 

Produção de ilustrações personalizadas para revistas, cartilhas ou 
peças promocionais  
 

 

 
3.2.10. Tabela para trabalhos de alta complexidade 

Tipo 3 Preço por identidade visual 

Criação de identidade visual para eventos internos ou externos 
(utilizando ou não imagens e ilustrações personalizadas, que 
serão cotadas à parte e apenas uma única vez) 
 

R 

 
 

3.2.11. Tabela para trabalhos de baixa complexidade vinculados aos trabalhos de alta 

complexidade tipo 3 

Diagramação, inserção de dados e criação de 
peças promocionais, baseadas em identidade 

visual para eventos internos ou externos 
(utilizando ou não imagens e ilustrações 

personalizadas, que serão cotadas à parte e 
apenas uma única vez) 

Preço pela diagramação de 
cada peça 

Quantidade 

Folder (A4 com 2 dobras) 
 

 15 

Cartaz Referência na tabela da Adegraf: item 
promocional – Cartaz  
Formato A2 – 420X594 

 12 

Crachá (layout) 
Formato Congressista 10X15cm 

 15 
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Certificado 
Formato A4 – 210X297 

 12 

Banner de identificação* 
80X1,60m 

 15 

Convite impresso 
Formato A5 – 14,8X12,0 

 15 

Convite virtual 
Peça 

 15 

Cartão de boas-vindas 
Formato A6 – 10,5X14,8 

 5 

Selo 
5X5cm 

 3 

Adesivos 
10cmX15cm 

 3 

Etiquetas 
5cmX10cm 

 12 

Pastas 
Formato fechado 23X32cm 

 3 

Envelopes 
Ofício 11,4X 22,9 

 3 

Papel timbrado 
Formato A4 – 21,0 X 29,7 

 15 

Banner horizontal, tipo faixa, para mesa diretora 
0,80 X 2,40m 

 15 

Bloco para perguntas e respostas 
Formato A5 – 14,8 X 21,0 

 2 

Identificação de assento 
Peça 

 5 

Filipeta 
8X21cm 

 12 

Prisma de mesa 
21cmX10cm 

 12 

Prisma para tribuna ou púlpito 
Peça 

 12 

 
 

3.2.12 Tabela para criação e desenvolvimento de sites para empreendimentos e redes 

Desenvolvimento e a criação 
de sites 

Preço por site Quantidade 

-  Criação de layout; 
 
- Desenvolvimento e 
programação de template para 
website em Wordpress; 
 
- Até 4 páginas por site 

 9 sites 
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ANEXO II – INSCRIÇÃO/PROPOSTA DE PREÇOS 

COTAÇÃO DE PREÇOS nº 030/2016 - SDTE  

(Modelo de Proposta) 
 

1 – DADOS CADASTRAIS 

Proponente: 
 

CNPJ: 
 

Endereço da empresa: 
 

Nome(s) do(s) representante(s) legal(ais): 
 
 

CPF: 
 

RG: Órgão Emissor: 

Endereço completo: 
 

Telefone(s): 
 

E-mail: 
 

2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
De acordo com o edital de COTAÇÃO nº 030/2016 - SDTE e do respectivo Termo de 
Referência, segue a proposta de preços: 
 
 
Nossa proposta de preços para a prestação dos serviços abaixo: 
 

 

3.2.6. Tabela para trabalhos de baixa complexidade 3.2.6. Tabela para trabalhos de baixa 
complexidade 

Publicações com apenas 
textos dispostos em livros, 
revistas científicas, cartilhas 
educativas (sem ilustrações 
ou imagens)  

Preço por página 
diagramada 

 

Preço pela 
criação/projeto gráfico 

da publicação 
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3.2.7. Tabela para trabalhos de média complexidade 

Capas e contracapas de revistas, livros ou 
cartilhas (com ilustração e/ou imagem. Se a 
imagem ou ilustração for utilizada no miolo 
da publicação ela deverá ser cotada apenas 
uma única vez e neste item) (projeto 
gráfico) 

Preço por página 
diagramada 

 

Preço pela 
criação/projeto 

gráfico da 
publicação 

 

 

3.2.8. Tabela para trabalhos de alta complexidade 

TIPO 1 Disposição de texto em livros ou 
cartilhas (que incluem no seu conteúdo 
imagens ou ilustrações e design 
diferenciado e que serão cotadas à parte e 
apenas uma única vez) 

Preço por página 
diagramada 

 

Preço pela 
criação/projeto 

gráfico da 
publicação 

 

 

3.2.9. Tabela para trabalhos de alta complexidade 

TIPO 2 Produção de ilustrações 
personalizadas para revistas, cartilhas ou 

peças promocionais. 

Preço por 
ilustração/ imagem 

finalizada 
 

 

3.2.10. Tabela para trabalhos de alta complexidade 

TIPO 3 Criação de identidade visual para 
eventos internos ou externos (utilizando ou 
não imagens e ilustrações personalizadas, 
que serão cotadas à parte e apenas uma 
única vez). 

Preço por 
identidade visual 
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3.2.11. Tabela para trabalhos de baixa complexidade vinculados aos trabalhos de alta 
complexidade tipo 3 

Diagramação, inserção de dados e criação de peças 
promocionais, baseadas em identidade visual para eventos 

internos ou externos (utilizando ou não imagens e ilustrações 
personalizadas, que serão cotadas à parte e apenas uma única 

vez) 

Preço pela 
diagramação 
de cada peça 

Folder (A4 com 2 dobras)   

Cartaz - Referência na tabela da Adegraf: item promocional 
Formato A2 – 420X594 

 

Crachá (layout) 
Formato Congressista 10X15cm 

 

Certificado 
Formato A4 – 210X297 

 

Banner de identificação* 
80X1,60m 

 

Convite impresso 
Formato A5 – 14,8X12,0 

 

Convite virtual 
Peça 

 

Cartão de boas-vindas 
Formato A6 – 10,5X14,8 

 

Selo 
5X5cm 

 

Adesivos 
10cmX15cm 

 

Etiquetas 
5cmX10cm 

 

Pastas 
Formato fechado 23X32cm 

 

Envelopes 
Ofício 11,4X 22,9 

 

Papel timbrado 
Formato A4 – 21,0 X 29,7 

 

Banner horizontal, tipo faixa, para mesa diretora 
0,80 X 2,40m 

 

Bloco para perguntas e respostas 
Formato A5 – 14,8 X 21,0 

 

Identificação de assento 
80X1,60m 

 

Filipeta 
Peça 

 

Prisma de mesa 
21cmX10cm 

 

Prisma para tribuna ou púlpito 
Peça 
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Total da 
somatória dos 

valores unitários  

Numeral Valor por extenso 

R$  

 

3 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, PORTFOLIO E DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ANEXAR A ESTA PROPOSTA DE PREÇOS O PORTFÓLIO DA EMPRESA, ACOMPANHADA 
DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA O OBJETO 
DESEJADO E NO MÁXIMO 12 (DOZE). 

Desenvolvimento e a criação 
de sites 

Preço por site Quantidade 

Criação de layout; 
 
Desenvolvimento e programação 
de template para website em 
Wordpress; 
 
Até 4 páginas por site 

 9 sites 

Detalhamento da Proposta: 
a) A proposta de preços aqui apresentada, respeita as descrições e observações do Termo 

de Referência desta cotação. 
b) Os valores expressos estão inclusos todas as taxas, tributos, impostos e encargos legais. 
c) O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da sua apresentação à 

UNISOL Brasil. 

 
 
 
 
 
Local, data 
______________________________________________ 
Nome, assinatura e nº do RG do responsável legal. 
 
Essa ficha, devidamente preenchida, assinada e com seus respectivos anexos, deverá ser 
enviada ao endereço eletrônico: selecao@unisolbrasil.org.br, indicando no campo assunto: 

COTAÇÃO Nº 030/2016 - SDTE. 
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