
Brasília-DF, 09 de ju 

PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Especial de Licitação 
Referente Concorrência n° 01/2019 — ADASA 

Razão social: Fulldesign Comunicação e Tecnologia Ltda CNPJ/MF: 05.919.831/0001-85 
Endereço: CLN 206 Bloco A Loja 06 Parte CC Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70.844-510 
Telefone/fax: (61) 3362-0249 E-mail: contato@agenciafull.com.br  
Banco: Banco do Brasil Agência: 1231-9 Conta Corrente: 109663-x 

Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos os seguintes preços para os serviços descritos: 

desconto de 50% (cinquenta por cento) em relação aos preços previstos na tabela do Sindi-
cato das Agências de Propaganda do Distrito Federal, a título de ressarcimento dos custos 
internos dos serviços executados pela licitante; 
percentual de honorários de 5% (cinco por cento) incidente sobre os preços de serviços 
especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e à execução de pes-
quisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento pertinentes à exe-
cução do contrato; 
percentual de honorários de 5% (cinco por cento) incidente sobre os preços de serviços 
especializados prestados por fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de peça 
e ou material cuja distribuição não proporcione à licitante o desconto de agência concedido 
pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n°4.680/1965. 
percentual de honorários de 7% (sete por cento) incidente sobre os preços de serviços es-
pecializados prestados por fornecedores, referentes à criação e ao desenvolvimento de formas 
inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em 
consonância com novas tecnologias 

Os preços propostos serão de nossa exclusiva responsabilidade, não nos assistindo o direito de plei-
tear, na vigência do contrato a ser firmado, nenhuma exceção, sob a alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 

Declaramos que esta Proposta de Preços tem validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua 
apresentação. 

Fulldesign tmunica..o e Tecnologia Ltda 
CNPJ: 05.919.831/0001-85 
Fabiano José de Abreu 
Sócio-administrador 
RU: 1.718.875 SSP/DF 
CPF: 700.728.841-34 
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DECLARAÇÃO 

Fulldesign Comunicação e Tecnologia Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.919.831/0001-85 
com sede no CLN 206 Bloco A Loja 06 Parte CC Asa Norte, em Brasília/DF, por intermédio de seu 
representante legal, o Sr. Fabiano José de Abreu, portador da Carteira de Identidade n° 1.718.875 
SSP/DF e do CPF/MF n° 700.728.841-34, DECLARA: 

percentuais máximos a serem pagos pela Adasa: 

ai) aos detentores de direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos 
de autor e conexos, na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado será de 50% 
(cinquenta por cento). 

a2) aos detentores dos direitos patrimoniais sobre obras consagradas, incorporadas a peças, em rela-
ção ao valor original da cessão desses direitos, na reutilização das peças por período igual ao inicial-
mente ajustado será de 50% (cinquenta por cento). 

comprometemo-nos a envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações 
comerciais junto a fornecedores de serviços especializados e veículos, quando for ocaso, transferindo 
à Adasa as vantagens obtidas. 

declaramos estarmos cientes e de acordo com as disposições alusivas a direitos autorais estabele-
cidas contratualmente (Minuta de Contrato Anexa ao edital do certame). 
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Brasília-DF, 09 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Fulldesign Comunicação e Tecnologia Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.919.831/0001-85 
com sede no CLN 206 Bloco A Loja 06 Parte CC Asa Norte, em Brasília/DF, por intermédio de seu 
representante legal, o Sr. Fabiano José de Abreu, portador da Carteira de Identidade n° 1.718.875 
SSP/DF e do CPF/MF n° 700.728.841-34, DECLARA sua condição de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar 123/06. 
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