
ITENS LICITADOS: 

Item 1 - Serviço de encadernação, brochura, tamanho A4/A5, até 400 páginas ( ou 200 

folhas ) - R$ 25,00 / unidade 

Item 2 - Confecção de CAPA ou cartaz colorido, com fundo claro em papel Glossy ou 

couche, gramatura 250g, tamanho A3 - R$ 3,95 / unidade 

Item 3 - Confecção de banners de vários tamanhos em 400g, 4x0 cores, com solda 

eletrônica nas laterais, acabamento em corda e madeira, ilhós. Com previsão de 

instalação - R$ 36,48 / metro quadrado (ver observação, abaixo) 

Item 4 - Impressão colorida com até 75 % de cobertura, em papel sulfite  A4 e  A5 

gramatura 75g, um lado - R$ 1,50 / unidade 

Item 5 - Impressão preta e branco com até 75% de cobertura, em papel sulfite A4 e A5 

gramatura 75g, um lado. - R$ 0,13 / unidade 

Item 6 - Impressão preta e branco em tamanho A3, em papel sulfite  A3, gramatura 75g 

um lado. - R$ 0,30 / unidade 

SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO GRÁFICO: 

Para a solicitação dos serviços, preencher a ficha, bastando digitar o número do item e a 

quantidade que a planilha trará a descrição do serviço e o valor por item e total. 

Preenchida a ficha, ela será assinada pelo Programa de Pós-Graduação solicitante, e o 

aluno/solicitante poderá trazê-la aqui na PROPG, para a PROPG lançar a despesa na 

planilha de controle de saldo do empenho e também assinar no lado direito, permitindo 

assim ao solicitante ir à Brasilplot realizar o serviço. O endereço da Brasilplot está na 

ficha. 

Pedimos manter a ficha em duas vias: uma via ficará com a Brasilplot e a outra, na 

PROPG. 

Importante: Esses serviços, tendo em vista que os recursos utilizados para o empenho 

referem-se ao CAPES/PROAP 2017, são descontados dos recursos de custeio de cada 

Programa de Pós-Graduação. Assim, a decisão de sua utilização é prerrogativa de cada 

PPG. 

BANNERS - OBSERVAÇÃO 

No caso - exclusivo - dos banners (item 3) a quantidade é calculada por metro quadrado. 

Exemplo: 

2 banners de tamanho 1,20 x 0,90 m: 1,20 X 0,90 = 1,08m² x 2 banners = 2,16 m² 

O valor a ser digitado no campo quantidade, neste exemplo, é, portanto, 2,16. 

Os demais itens são calculados por unidade. 


