Chamada de preços FAP nº 3/2021

CHAMADA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

A

FUNDAÇÃO

ASTROJILDO

PEREIRA

–

FAP,

inscrita

no

CNPJ

nº 04.575.883/0001-19, convida profissionais habilitados, para apresentação
de proposta de serviços profissionais para elaboração de livro sobre a
história do Partido Comunista Brasileiro - PCB, desde a sua fundação em
1922 até sua extinção
disponível

no

sítio:

em

1992,

conforme

Termo

de

Referência

http://www.fundacaoastrojildo.com.br/2015/chamadas-

de-propostas/
As propostas e documentações deverão ser enviadas até o dia 26 de julho
de 2021, para o e-mail fundacaoastrojildo@gmail.com – com o assunto: LIVRO
DA HISTÓRIA DO PCB.

Brasília, 12 de julho de 2021.

GUSTAVO L. DA SILVA
Gerente Administrativo
Fundação Astrojildo Pereira
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TERMO

DE

REFERÊNCIA

PARA

CONTRATAÇÃO

DE

SERVIÇOS

PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE LIVRO SOBRE A HISTÓRIA DO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB, DESDE A SUA FUNDAÇÃO EM
1922 ATÉ SUA EXTINÇÃO EM 1992.
1. OBJETIVO
Constitui objeto deste Termo de Referência a obtenção de propostas, com
cotação de preços, para contratação de profissional habilitado para elaborar um
livro, sobre a história do Partido Comunista Brasileiro - PCB, desde à sua
fundação em 1922 até sua extinção em 1992.
2. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
I. O livro deverá ter o mínimo de duzentas (200) páginas
II. O conteúdo do Livro deverá ter como referência os principais acontecimentos
históricos que permearam a trajetória do PCB, tais como:
a) Os primórdios da fundação do Partido, os movimentos anarquistas e os
movimentos operários da década de 20
b) O ingresso na Terceira Internacional Comunista
c) A entrada de Luís Carlos Prestes no Partido
d) A Insurreição de 1935
e) A repressão na Ditadura Vargas
f) A Constituinte de 1946 e os resultados eleitorais do partido
g) O partido na ilegalidade
h) O XX Congresso do PCURRS e a Resolução de março de 1958
i) O Golpe Militar de 1964 e o VI Congresso
j) A luta pela Redemocratização
l) A Imprensa Partidária ao longo da vida do Partido
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m) O Cenário Internacional – Glassnost, Perestroika e a crise do bloco socialista
n) A transição
III O Plano da Obra
O Plano da Obra deve observar as seguintes demandas:
I – Síntese dos resultados já obtidos pela pesquisa histórica disponível e pela
memorialística dos atores principais.
II – Produção de novo conhecimento e reflexão a partir de material documental
ainda não divulgado, quando houver, e de entrevistas com dirigentes e militantes.
III – Produção do texto final em linguagem condizente com o objetivo da maior
divulgação possível junto ao público leitor.
3. CONTRATAÇÃO E DURAÇÃO
I. Contrato na modalidade de prestação de serviços, em consonância com este
Termo de Referência
II. O Contrato vigorará da data de sua assinatura até 28 de fevereiro de 2022,
quando o Livro deverá ser entregue pelo contratado
4. PROPOSTA DE PREÇO E QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES
As propostas devem ser apresentadas contendo os seguintes itens:
I. Curriculum Vitae, demonstrando a qualificação do proponente e as
experiências profissionais na área pertinente ao objeto do serviço proposto
II. Plano da Obra
III. Proposta de Preço
5. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA
Para a escolha da proposta mais vantajosa os critérios de julgamento serão os
seguintes:
I. Análise das qualificações dos proponentes
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II. Análise do Plano da Obra
III. Menor preço proposto dentre aqueles proponentes que atenderem as
exigências dos itens um e dois
6. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento do serviço será efetuado em quatro (4) parcelas, conforme a seguir
especificado:
I. Primeira parcela, no ato de assinatura do Contrato, no montante de 30% do
valor total contratado
II. Segunda parcela, três (3) meses após a assinatura do Contrato, no montante
de 30% do valor total contratado, mediante apresentação de Relatório de
Progresso do serviço contratado.
III. Terceira parcela, cinco (5) meses após a assinatura do Contrato, no montante
de 20% do valor total contratado, mediante apresentação de Relatório de
Progresso do serviço contratado
IV, Quarta e última parcela, na entrega do Livro, no montante de 20% do valor
total contratado
7. PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS
As propostas devem ser enviadas até o dia 26 de julho de 2021, para o e-mail:
fundacaoastrojildo@gmail.com - identificadas como: Livro da História do PCB
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
a)

Não serão consideradas quaisquer ofertas ou vantagens não previstas

nesta seleção, nem preços ou vantagens baseadas em ofertas de outros
proponentes;
b)

A Direção da FAP poderá revogar a presente seleção, no todo ou em

parte, por conveniência administrativa ou interesse público, devidamente
justificado, sem que caiba ao proponente direito à indenização;
c)

O Contratante designará um preposto responsável para acompanhar a

execução do serviço contratado;
Fundação Astrojildo Pereira - CNPJ: 04.575.883/0001-19
SEPN 509 BLOCO D LOJAS 27/28 – EDIFÍCIO ISIS - 70750-504 - ASA NORTE – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 3011-9300 – (61) 3224-2269
www.fundacaoastrojildo.com.br

Página 4 de 5

d)

Deverá ser mantida a confidencialidade de todos os documentos internos

que subsidiarão a execução do serviço;
e)

Quaisquer outras informações deverão ser solicitadas pelos interessados,

via e-mail, à Fundação Astrojildo Pereira.
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