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RETIFICAÇÃO Nº 1 - CARTA CONVITE N. 01/2018 

PROCESSO 42/2018 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS 

 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia - CAU/RO, por meio de 

sua Comissão de Licitação, torna público que realizará processo licitatório de Carta 

Convite, do tipo menor preço pelo valor global do lote, para contratação de 

empresa para prestação de Serviços Gráficos, na forma do disposto na Lei n° 

8.666/1993 e alterações posteriores. 

 

Alteração dos Itens: 

 

Onde se lê: 

 

A Documentação de Habilitação e a Proposta de Preço constante de envelopes 

distintos serão recebidas e protocoladas até as 09:30 horas do dia 04 de 

Dezembro de 2018 na sede do CAU/RO está localizada na: Avenida Carlos Gomes, 

N° 501, Caiari, Em Frente a praça das 3 caixa D'águas, CEP:76801-166 - Porto 

Velho/RO. 

 

Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação das empresas serão 

abertos às 10:00 horas do dia 04 de Dezembro de 2018, na sede do Conselho, no 

endereço acima. 

 

2.2 O prazo de execução é de 12 (doze) meses, não aderindo a um valor específico 

mensal de contratação, levando-se em conta apenas o volume de serviço mensal. O 

valor máximo da proposta global, por lotes e/ou global da proposta a ser executado 

em 12 (doze) meses é de: 

LOTE VALOR GLOBAL DO LOTE (R$) 

 LOTE ÚNICO Nº 1 
42.255,00 

PROPOSTA TOTAL R$ 

  

42.255,00 
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A N E X O I 

 

2.1 Tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes, e 

minimizar problemas, as propostas deverão ser realizadas de forma global por lote 

para o fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, conforme os itens dos 

lotes descritos no anexo I, sendo as exigências de habilitação adequadas a essa 

divisibilidade. 

 

LOTE 1: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA 
UNIDADE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

1 

Impressão digital em vinil leitoso padrão 1440 dpis 

(Adesivos). Cortes e Recortes (das unidades de adesivos) 

em diversos formatos e tamanhos. Em unidade de m². 
m² 200 

2 
Serviço de instalação de impressão digital em vinil. 

(plotagem). Execução do serviço por m². m² 100 

3 

Serviço de instalação de impressão digital em vinil, na 

chapa de pvc 2mm no tamanho A1 (841mm x 594mm), 

com fornecimento da chapa de pvc. Execução do serviço 

por unidade. 

und. 16 

4 

Impressão de Banners com medida de 0,80x 1,20m, com 

impressão 360x360 dpi, policromia, impressão digital em 

lona vinílica fosca, com suporte, modelos variados. 
und. 2 

5 

Impressão de pastas em papel couchê cartonado (270 

gramas), 4x0 cores, com bolso interno para acomodar 

folhas A4, 1 dobra, com capa(frente/verso) personalizada 

com logotipo do CAU/RO ou do evento. 

und. 1000 

6 

Impressão de Folder/Cartilha – em papel couchê fosco 

120 g/m2, colorido, formato A4, 3 dobras. (modelos 

variados, com tiragem mínima de 500 unidades) 
und. 3000 

7 

Caderno de Anotações, capa dura 4x0 cores Laminação 

fosca capa, Wire-o prata, medindo 16x22cm, com 

MIOLO Formato: 15x21cm com 100 folhas; onde 89 

folhas é de papel sulfite 75g, 1x1 cor, sendo 45 folhas 

com pauta e 44 folhas milimetrada, todas as folhas com 

rodapé, as outras demais 11 folhas são em papel sulfite 

150g, sendo 1 folha com Dados pessoais e verso Palavra 

Presidente e 10 folhas com Leis e informações da 

ATHIS. 

und. 800 
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8 

Calendário de Mesa Personalizado 2018, 18cm de 

largura x 14cm altura, base em papel tríplex 300g – 4x0 

cores – frente com o ano do calendário e rodapé – verso 

com o calendário do ano de 2019, miolo com 13 folhas 

em papel couchê 200g – 4x4 cores – sendo 12 páginas, 

uma para mês(com calendário mensal na frente e verso 

com fundo verde e texto na cor branca – ex: artigo de 

resolução) e 1 página inicial com mensagem da 

presidência. 

und. 200 

 

 

Leia-se 

A Documentação de Habilitação e a Proposta de Preço constante de envelopes 

distintos serão recebidas e protocoladas até as 09:30 horas do dia 05 de 

Dezembro de 2018 na sede do CAU/RO está localizada na: Avenida Carlos Gomes, 

N° 501, Caiari, Em Frente a praça das 3 caixa D'águas, CEP:76801-166 - Porto 

Velho/RO. 

 

Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação das empresas serão 

abertos às 10:00 horas do dia 05 de Dezembro de 2018, na sede do Conselho, no 

endereço acima. 

 

2.2 O prazo de execução é de 12 (doze) meses, não aderindo a um valor específico 

mensal de contratação, levando-se em conta apenas o volume de serviço mensal. O 

valor máximo da proposta global, por lotes e/ou global da proposta a ser executado 

em 12 (doze) meses é de: 

LOTE VALOR GLOBAL DO LOTE (R$) 

 LOTE ÚNICO Nº 1 
21.000,00 

PROPOSTA TOTAL R$ 

  

21.000,00 
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A N E X O I 

 

2.1 Tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes, e 

minimizar problemas, as propostas deverão ser realizadas de forma global por lote 

para o fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, conforme os itens dos 

lotes descritos no anexo I, sendo as exigências de habilitação adequadas a essa 

divisibilidade. 

 

LOTE 1: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA 
UNIDADE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

1 

Serviço de instalação de impressão digital em vinil, na 

chapa de pvc 2mm no tamanho A1 (841mm x 594mm), 

com fornecimento da chapa de pvc. Execução do serviço 

por unidade. 

und. 16 

2 

Caderno de Anotações, capa dura 4x0 cores Laminação 

fosca capa, Wire-o prata, medindo 16x22cm, com 

MIOLO Formato: 15x21cm com 100 folhas; onde 89 

folhas é de papel sulfite 75g, 1x1 cor, sendo 45 folhas 

com pauta e 44 folhas milimetrada, todas as folhas com 

rodapé, as outras demais 11 folhas são em papel sulfite 

150g, sendo 1 folha com Dados pessoais e verso Palavra 

Presidente e 10 folhas com Leis e informações da 

ATHIS. 

und. 800 

 

 

Porto Velho, 28 de Novembro de 2018.  

 

 
 
 

________________________________________________ 

Presidente da Comissão de Licitação do CAU/RO 
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