TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1

Contratação de empresa especializada em serviços de impressão offset de catálogos/cartazes para
a Exposição Temporária Poesia Agora, a ser realizada no Museu da Língua Portuguesa.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Impressão offset de catálogos/cartazes e máscaras de stêncil para a exposição Poesia Agora,
conforme detalhamento abaixo e mediante a execução dos seguintes serviços:

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS
3.1.

Cartaz
Papel: offset 150grs
Cores: 4 x 4
Formato fechado: 21 x 28 cm
Formato aberto: 64 x 64 cm
Acabamento: vinco/dobra (2 dobras paralelas verticais, 2 dobras paralelas horizontais)

3.2.

Encarte Máscara Stêncil:
Papel: cartão 240grs
Cores: 1 x 0 (preto)
Formato: 20 x 27 cm
Acabamento: faca especial no formato 25 x 5 cm, refile

3.3.

Pré-impressão: ctp, provas digitais

3.4

Manuseio: inserção dos encartes em cada folder, dobra

3.5.

Enviar orçamento separado para os seguintes itens e quantidades:
-30 mil cartazes
-30 mil encartes
-40 mil cartazes
-40 mil encartes
-50 mil cartazes
-50 mil encartes

4. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
4.1.

Dúvidas sobre a execução dos materiais solicitados podem ser esclarecidas através do email:
regina@cataventodesign.com.br

4.2.

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

4.3.

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;
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4.4.
5.

A CONTRATADA deverá acompanhar a execução do projeto.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1.

O prazo para execução e entrega das primeiras 10 mil unidades será de 05 (cinco) dias úteis a partir
da assinatura do contrato, incluindo neste prazo a realização das provas. A entrega das demais
unidades serão negociadas de acordo com a quantidade contratada, podendo chegar a até 15 dias
corridos.

5.2

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

6.
6.1.

7.
7.1.

DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e técnica.

DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA
Exige-se experiência mínima de 5 anos em impressão off set.
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