TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1

Contratação de empresa especializada em serviços de impressão para confecção, instalação e
manutenção das peças de sinalização para a Exposição Temporária Poesia Agora, a ser realizada no
Museu da Língua Portuguesa.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Confecção, instalação e manutenção de material de sinalização para a exposição Poesia Agora,
conforme escopo abaixo.

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS
3.1






3.2




3.3.




3.4.



3.5.

Impressão em PVC expandido 3mm:
01 peça medindo 2000mm x 2000mm ou 3000mm x 1300mm (área de 4m2),
01 peça medindo 2000mm x 1400mm
01 peça medindo 1800mm x 1000mm
12 peças medindo 450mm x 600mm
30 peças formato 390mm x 190mm, colorido
Todas os arquivos destas peças são textos (1cor de fundo , 1 cor de texto) , exceto o útlimo item;

Impressão em papel offset 70gr:
70 cartazes formato A3,
10 cartazes medindo 750mm x 450mm,
02 peças medindo 700mm x 2500mm (colorido),
Todos os arquivos destas peças são textos (exceto as duas últimas), sendo metade fundo branco
com texto preto e metade fundo preto com texto branco. Este material não será instalado pela
CONTRATADA;
Impressão em papel adesivo:
02 peças medindo 700mm x 2500mm (colorido)
12 peças medindo 80mm x 200mm (com laminação fosca)
300 peças medindo 180mm x 250mm (com laminação fosca). Considerar este item separadamente.
Todos os arquivos destas peças são textos;
Impressão em router (recorte):
04 peças medindo 300mm x 1500mm em vinil adesivo colorido (cores preto e cinza, texto, fonte
com 5cm)
01 peça medindo 150mm x 900mm em PS 1mm (máscara para stêncil, texto com duas palavras).
Esta peça não necessita instalação;
Impressão em acrílico ou lona cristal de 02 peças medindo 620mm x 1450mm. (Desenho, apenas
traço, cor preta). Favor informar o valor para as duas opções. Esta peça não necessita instalação.
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3.6.
impressão e acabamento de 300 bloquinhos de 100 páginas, formato 15 x 21, papel offset 90gr,
impressão 1:0 , 05 modelos diferentes (60 blocos de cada modelo). Acabamento colado.

4.

DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

4.1.

O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado pela Produção Executiva e por funcionários
do Museu da Língua Portuguesa em todas as etapas.

4.2.

A CONTRATANTE indicará o gestor do contrato para acompanhar, fiscalizar e atestar a realização
dos serviços, e terá a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução e,
de tudo, dará ciência, à Diretoria da Empresa, em observância ao que dispõe o art. 67 da Lei nº
8.666/93;

4.3.

A CONTRATADA deverá acompanhar a execução do projeto.

4.4.

A CONTRATADA deve fornecer separadamente o valor para instalação dos itens descritos em 3.1.
(como fita tipo VHB), 3.3. e 3.4..

5.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1.

O prazo para execução dos serviços será de 02 dias corridos à partir da entrega dos arquivos,
podendo ser prorrogado a critério do CONTRATANTE. Os arquivos não serão entregues
necessariamente na mesma data, sendo o a data limite para entrega dos arquivos até o dia 18 de
junho de 2015.

5.2

O cronograma para a execução do serviço poderá ser alterado conforme decisão da Diretoria do
Museu da Língua Portuguesa.

6.

DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

6.1.

As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e técnica.

6.2.

As propostas deverão apresentar orçamentos com preços individualizados por itens, pois o
IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE se reserva o direito de selecionar os itens a serem
contratados. Observando inclusive as opções dos itens 3.5 e 4.4.
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