TERMO DE REFERÊNCIA

1.
1.1

2.

OBJETO
Contratação de empresa especializada em produção gráfica para impressão do jogo educativo
“Craques da Seleção”.
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Impressão de jogo educativo “Craques da Seleção” mediante especificações abaixo:

2.1.
2.2

Impressão de 2000 exemplares, segundo especificação a seguir;
Especificações:
PEÇA A – CARTAZ
Formato: 320x450 mm (aberto)
Papel: Couche fosco 90 gramas
Cores: 4x0
Acabamento: refile e dobra (com faca especial)
PEÇA B – FIGURINHAS
Formato: 64x90 mm (aberto)
Papel: Couche fosco 150 gramas (adesivo)
Cores: 4x1
Acabamento: refile
22 tipos
PEÇA C – FIGURINHAS OURO
Formato: 64x90 mm (aberto)
Papel: Couche fosco 150 gramas (adesivo)
Cores: 5x1 (CMYK + Pantone 871 C)
Acabamento: refile
4 tipos
PEÇA D – CARTAS
Formato: 128X180 mm (aberto)
Papel: Couche fosco 270 gramas
Cores: 4x4
Acabamento: refile
12 tipos
PEÇA E – CARTAS OURO
Formato: 128X180 mm (aberto)
Papel: Couche fosco 270 gramas
Cores: 4x2 (PANTONE 871C)
Acabamento: refile
4 tipos
PEÇA F – CADERNO DE RESPOSTA
Formato: 256x180 mm (aberto) – 128x180 mm (fechado)
Papel: Couche fosco 150 gramas (miolo) – couche fosco 270 g/m (capa)
Cores: 5x5 / 8 páginas possui a cor PANTONE 871C
Acabamento: refile, dobra canoa e grampo
40 páginas
PEÇA G – ENVELOPE G
Formato: 145x190 mm (fechado)
Papel: Couche fosco 170 gramas
Cores: 4x0
Acabamento: refile, dobra, cola
PEÇA H – ENVELOPE P
Formato: 75x100 mm (fechado)
Papel: Couche fosco 150 gramas
Cores: 4x0
Acabamento: refile, dobra, cola
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3.

DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

3.1.

O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários da Diretoria Técnica do Museu
do Futebol em todas as etapas.

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, em observância ao que dispõe o art. 67 da Lei nº 8.666/93.

3.3.

Todas as artes para impressão serão enviadas pelo museu do futebol.

4.
4.1.

5.
5.1.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo para produção será de 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado a critério do CONTRATANTE.
DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço.

6. SOBRE O PROJETO
Elaborado com base nos conteúdos curriculares da educação formal, o jogo tem como propósito instigar o
conhecimento dos alunos com perguntas a respeito das disciplinas escolares com o objetivo de se constituir
uma coleção de cartas de jogadores de futebol. A conquista das cartas dos jogadores se dá mediante ao
conhecimento expresso dos alunos. Com a posse das cartas, os participantes terão a oportunidade de montar
um pôster com os seus “Craques da Seleção”.
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