Plano Anual 2019 - Museu do Futebol - PRONAC 183.885
TERMO DE REFERÊNCIA
Contratação de Empresa Especializada em Confecção e Impressão de Ingressos
para o Museu do Futebol.

1.

OBJETO

1.1

Contratação de empresa gráfica para confecção, impressão e fornecimento de
ingressos em papel térmico para a Bilheteria do Museu do Futebol.

2.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

2.1 Impressão de ingressos (ticket’s) com as seguintes especificações:
 Ticket 54mm de largura x 86mm de altura x 50m de comprimento – 1 carreira;
 Papel Termoticket 167grs (R-16) – Lado Sensível Dentro (LSD);
 Tubete 25mm;
 Bobinas com até 600 tickets;
 Personalizados com arte encaminhada pelo IDBRASIL em até 04 cores
conforme arte anexo;
 Black Mark do lado externo.

3.

DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

3.1

O desenvolvimento do material (arte e papel), deverá ser submentido à
Coordenadoria Administrativa e Financeira do IDBRASIL para aprovação final.

3.2

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.
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3.3

Todos os produtos e documentação gerados durante o processo deverão ser
entregues à equipe da Diretoria do IDBRASIL.

4.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1

O prazo para a execução do serviço será de 30 dias entre a aprovação da arte
e a entrega do primeiro lote de ingressos.

4.2

Os prazos e cronograma para a execução do serviço podem ser alterados
conforme decisão da Diretoria do Museu do Futebol.

5.

DA QUANTIDADE

5.1

Previsão inicial de 250.000 ingressos cuja entrega poderá ser fracionada de
acordo com a capacidade de produção do fornecedor escolhido.

6.

DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

6.1

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

O IDBrasil se reserva o direito de cancelar ou suspender este processo de
contratação.
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