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PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUC AÇ ÃO
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas
Pregão Eletrônico

Nº 00139/2013

RESULTADO POR FORNECEDOR

16.814.143/0001-77 - MARIA C LARA PIRES DA C OSTA 54123259715
Unidade de
Valor
Item Descrição
Quantidade
Fornecimento
Unitário
1 Publicação, Impressão de Jornal /
SERVIÇ O
1
R$
Revista / Livro
5.980,0000

Valor
Global
R$
5.980,0000

Marca:
Fabricante:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pre stação de se rviços de e ditoração, im pre ssão gráfica e publicação,
com o forne cim e nto de m ate rial para publicação do livro: Volum e I Form ação doce nte e prática pe dagógica:
re fle x õe s e vivê ncias do PIBID/UNIFAL-MG. Se rão incluídos ne ste s se rviços: proje to gráfico (m iolo e capa);
se rviços gráficos (capa e m iolo); re visão ortográfica e gram atical; diagram ação; um a prova e m pape l para
re visão e aprovação dos organizadore s da obra; re gistro de ISBN junto à Fundação Bibliote ca Nacional (FBN);
ficha catalográfica (incluída a tax a da C âm ara Brasile ira do Livro C BL); de pósito le gal da obra na FBN;
re que rim e nto de re gistro de dire ito autoral e m nom e da UNIFAL-MG (incluída a tax a de re que rim e nto). a)
Núm e ro de páginas do livro a se r confe ccionado: aprox im adam e nte 208 páginas. b) Dim e nsõe s: 16 x 23 cm c)
Form ato da diagram ação do te x to do m iolo: conform e norm a ABNT d) Pape l do m iolo: 1x 1 core s, im pre sso e m
pape l re ciclado 75 gram as. e ) Acabam e nto: costurado e colado.

Total do Fornecedor:

Valor Global da Ata:

R$
5.980,0000

R$
5.980,0000

Voltar
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