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Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Livro ESPÉCIES NATIVAS PARA PISCICULTURA com Capa + 544 páginas nas medidas 
21 cm Larg x 28 cm Alt Fechado; Capa com Orelhas de 7,5 cm + Marcador de Páginas de 
7 cm x 23 cm em CARTÃO SUPREMO 250g com 4 x 1 cores e Laminação BOPP Fosca 1 
x 0 + Verniz UV Local 1 x 0; Miolo em OFF SET 75g com 1 x 1 cor + 2 CAD com 4 x 4 
cores;
Acabamentos: Vinco Reto, Costurar, Intercalar/Alcear, Dobrar, Prensar/Colar, Shirink 
Individual, Cola Hot Melt - Lombada Quadrada, Encartar Marcador; Serviços: Prova Digital 
da Capa e Boneco Livro. Entrega em Santa Maria -RS. Tiragem de 1000 exemplares.
Observações:
Salientamos que também deverão ser incluídos no registro de preço os seguintes itens:
- Provas imposta: exigência de prova contratual em impressão offset do miolo e capa para 
aprovação, entregue na Editora da UFSM;
- Custo de frete dos livros entregues na UFSM;
- Prazo de entrega da prova - 02 dias úteis após recebimento do arquivo;
- Prazo entrega do livro pronto - 10 dias corridos depois de aprovada a prova - o frete 
somente poderá servir para mais de um lote de livros, caso o prazo de entrega dos títulos a 
serem enviados não ultrapasse o prazo de dez dias da entrega da prova, sob pena de 
processo administrativo.
Informamos que a Editora entregará os arquivos prontos para saída em CTP.
Os critérios a seguir serão rigorosamente adotados para proceder à avaliação da qualidade 
da prova do livro, limitando-se às peculiaridades do item:

 a)homogeneidade no registro de cores; 

 b)montagem dos cadernos; 

 c)regularidade nas margens superiores, laterais e inferiores ao longo do livro; 

 d)uniformidade de impressão - homogeneidade e regularidade da tonalidade da tintagem em 
todos os cadernos do miolo e da capa;

 e)acabamento - lombada sem folga, colagem uniforme, costura justa, vinco no registro 
exato e regular; 
 f)o papel deve ter coloração e textura homogênea, sendo oriundo do mesmo lote de 

fabricação;
 g)a qualidade da confecção e dos materiais empregados em cada item.

A seguir os critérios de qualidade a serem utilizados para aceitação dos materiais 
entregues, os quais também sugerimos, a saber:
A(s) empresa(s) vencedora(s) do procedimento licitatório deverá(ão) observar, para 
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montagem dos livros, no que couber, os procedimentos listados a seguir:
 a)Costurar o miolo retirando todo o ar que, por acaso, exista entre os cadernos 

constitutivos e, posteriormente, colados à capa;
 b)A dobra e a costura devem ser uniformes, evitando assim que a mancha gráfica dos livros 

varie de posição;
 c)O acabamento da lombada deve ser perfeito. A capa deve estar bem colada, sem 

"rugas", sem amasso e sem excesso de cola;
 d)Acerto de registro de impressão, de maneira que as margens superiores, laterais e 

inferiores mantenham-se uniformemente fixas ao longo de todas as páginas após a dobra e 
a intercalação dos cadernos;

 e)Uniformidade da impressão, mantendo-se a mesma tonalidade de tintagem em todas as 
páginas do miolo e capa;
 f)Para a confecção do miolo deverá ser utilizado papel do mesmo lote de fabricação, 

evitando-se, assim, a presença de coloração diferente ao longo do livro ou periódico;
 g)Os padrões de qualidade nas plastificações devem ser rigorosamente seguidos;

 h)Os livros devem ser refilados rigorosamente dentro do esquadro, a fim de que não restem 
"degraus" no corte das páginas;
 i)Todos os exemplares devem ser entregues em embalagem "chilincada" 

UNITÁRIO/EXEMPLAR ou conforme descrição do item;
 j)Informar às Unidades/Órgãos solicitantes da UFSM o início das operações de impressão 

do livro para que o produtor gráfico possa acompanhar o processo de impressão, SE 
JULGAR NECESSÁRIO. 

 k)Resguardar as informações impressas, sendo proibido seu uso sem autorização 
expressa da UFSM;
É vedada à(s) licitante(s) vencedora(s) a terceirização dos serviços ora contratados, no todo 
ou em parte, salvo a terceirização da laminação.
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


