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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO:  

Registro de preço PARA PROVÁVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA 
DIVULGAÇÃO DO SESC NO PARÁ, de acordo com a demanda das Unidades, observado as 
quantidades e especificações técnicas descritas no quadro do item 3, parte integrante deste 
documento.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:  

A aquisição desses materiais gráficos decorre da necessidade da promoção e afirmação 
institucional e divulgação das atividades, projetos e serviços do Sesc no Pará. Visando 
atingir o público alvo, comerciários, dependentes e usuários, com materiais de qualidade, 
que produzam baixo impacto ambiental, na programação estabelecida nas Unidades 
Operacionais em todos os Programas da área finalística.  A contratação se justifica para 
atender à demanda por serviços gráficos em diversas atividades desenvolvidas pelas 
Unidades do Sesc no Pará, evitando a prestação descentralizada desses serviços, o que 
aumentaria significativamente seus custos. Além da redução de custos, espera-se como 
resultado da contratação a garantia de qualidade e de presteza na execução dos serviços.  

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:  

Lote I 

Item Especificação Quantidade Und 

1. Guia Miolo com 44 páginas nas 
medidas 10,5 x 15 cm fechado; 
corte inicial, refile final, 
intercalação manual, 2 
grampos; miolo em papel 
reciclato 90g/m2 com 4 x 4 
cores. capa aberta medindo 
21x15cm em papel reciclato 
120g/m2 com 4x4 cores. total 
de 48 páginas impressão de 
material gráfico de acordo com 
a descrição acima. 

3000 und 

2. Publicações 
Livro (publicação). 
Lombada quadrada tipo 
brochura, ou canoa grampeada. 
Capa no formato 29,7 cmx42cm 
(aberto) com impressão em 
policromia 4x0 em papel 
couchê 250g/m. Aplicação de 
laminação fosca. Miolo de 16 a 
160 pág, em papel couchê 
fosco 115g, impressão 
policromia ou monocromia. 

10.000 und 
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LOTE II 

Item Especificação Quantidade Und 

1. Recibos 150 unidades: recibo de doação 
de alimentos - doador inicio da 
numeração: 60.001 dimensão: 
215mm x 155mm   50 x 3 vias - 
numeradas papel extracopy cb54g 
impressão em policromia 

150 unidades: recibo de cessão 
de alimentos – receptor                                                                            
inicio da numeração:71.401 
dimensão: 215mm x 155mm 50 x 
3 vias – numeradas papel 
extracopy cb54g impressão em 
policromia 

300 bl 

2. Certificados Impressão em papel couchê, 170 
g/m² tamanho A4 210mmx297mm, 
na cor branca 

1.000 und 

1. Guia Sesc no Pará 
Impressão em papel: Couché 
fosco 90g ou superior nas 
medidas: 
21x15cm (Aberto) 
10,5x15cm (Fechado) 
4x4 (cor) 
72 páginas 

90.000 und 

2. Folders  

(02 dobras) 

Impressão em papel: Couché 
brilho ou fosco 115g nas medidas: 
29,7x21cm (Aberto) 
9,9x21cm (Fechado) 
4x4 (cor) 

180.000 und 

3. Folders  

(01 dobra) 

Impressão em papel Couché 
brilho ou fosco 115g nas medidas: 
29,7x21cm (Aberto) 
14,85x21cm (Fechado) 
4x4 (cor) 

120.210 und 

4. Banners 
Banner em Lona (Vinil) fosca 4x0 
(cor) 

com Bastão e cordão 

Nas medidas: 
100x200cm  
200x200 cm 
50x120cm 
100x100cm 
100x150cm 
109x149cm 
150x60cm 
 

10.500 und 

5. Cartaz  
Impressão em papel Couché 
brilho ou fosco 180g 
Nas medidas:  
A4 (29,7x21cm) 
A3 (42x29,7cm) 
4x0 (cor) 
 

20.020 und 

6. Convite 
Impressão em papel Couché 
brilho ou fosco 180g nas medidas  
10x15cm 
21x15cm 
4x0 (cor) 

12.000 Und 

7. Bloco de 
anotações 

 Bloco de anotações tamanho A5 
14,8X21 cm; 30 folhas, com cola, 
impressão frente 1x0, papel 
reciclado 75g com aplicação da 

210 bl 
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arte no centro. capa do bloco de 
notas no papel cartão 230g, 
impressão frente 4x0 

8. Flyer 
Impressão em papel Couché 
brilho ou fosco 115g, 180g ou, 
210g 
Nas medidas: 
A5 (21x14,8cm) 
9,9x21cm 
4x4 (cor) ou 4x0 (cor) 

150.000 und 

9. Ingressos 
Impressão de Ingressos no 
tamanho 
15x5cm 
1x0 (cor) 
Blocos de 50 (cinquenta) folhas, 
em papel super bond colorido 75g, 
com duas serrilhas. 
 
OBS: os blocos de ingressos são 
divididos em 4 (quatro) cores, 
sendo:  
90 (noventa) blocos em cor 
amarelo; 
90 (noventa) blocos em cor verde; 
90 (noventa) blocos em cor rosa; 
90 (noventa) blocos em cor azul.  
 
Total de 360 blocos, cada um com 
50 ingressos. 

100.000 und 

10. Banner com ilhóes Produção de banner 4x0 cor com 
ilhóes nos tamanhos: 

600x250cm  
600x125cm 
100x400cm 
200x100cm 
270x220cm 
500x250cm 
600x125cm 

 

12.000 und 

Lote III 

Item Especificação Quantidade Und 

1. Adesivo holográfico Adesivos holográficos  

produção de adesivo 
holográfico destrutível medindo 
2cm x 2 cm com a marca do 
sesc 

100.000 und 

Lote IV 

Item Especificação Quantidade Und 

1. Sacola Sacola de tnt grosso tamanho 
40x37cm, na cor preta, com 
alça de ombro no mesmo 
material personalizado em silk 
na cor branca 

210 und 
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4. DOS QUANTITATIVOS 

Os materiais serão solicitados à empresa de acordo com a demanda de cada unidade, as 
quantidades aqui apontadas são anuais. Ou seja, não será solicitado de uma única 
vez, e sim gradualmente durante o ano. Pode ocorrer de não ser solicitado o 
quantitativo total anual.  

4.1 A arte para a confecção do material será fornecida pela Cecom ou CLP via e-mail no 
formato PDF.  
 

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 

A empresa vencedora deverá ter comprovar aptidão para o desempenho da atividade 
pertinente e compatível com as características, quantidades e prazo deste objeto em 
questão, portanto para isto deverá: 

Ter no mínimo 07 anos de experiência no mercado, ter um parque gráfico com 
equipamentos de qualidade.   

Apresentar atestado de capacidade técnica. 

Apresentar portifólio. 

6. DO PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA  

6.1 O item 01 deverá ser entregue embalado por quantidade, com etiquetas identificando a 
unidade e a quantidade contida. A quantidade e unidade serão enviadas mensalmente pela 
Cecom.  

6.2 O item 01, deverá ser entregue na Sede Administrativa do Sesc, setor Cecom, localizada 
na Av. Assis de Vasconcelos, 359, 9º andar, Campina - Belém-PA, CEP: 66015-140, Tel. (91) 
4005-9584 / 4005-9587, Email: cecomsescpa@gmail.com, no horário compreendido entre 
8h12 e 18h, em dias úteis. 

6.3 Os outros itens deverão ser entregues no local indicado na hora do pedido, podendo ser 
na Sede Administrativa do Sesc, Sesc Doca ou Sesc Boulevard, em dias úteis.  

6.4. A entrega dos materiais será de responsabilidade da(s) empresa(s) vencedora(s). 

6.5. Quando for constatada qualquer irregularidade, em qualquer material, será concedido 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que seja providenciada a respectiva correção ou 
substituição. 

6.6. Decorrido o prazo a que se refere no subitem anterior e não solucionada a 
irregularidade apresentada, será aplicada às sanções cabíveis a empresa vencedora. 

6.7. A entrega dos materiais deverá ocorrer após o recebimento do Pedido ao Fornecedor – 
PAF, emitido pela Coordenação de Logística e Patrimônio - CLP e, se for o caso, a partir da 
aprovação da mostra do produto, no prazo a seguir correspondente a cada lote: 
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Item Prazo 

1.Guia Sesc no Pará Até 5 dias úteis 

2.Folders (02 dobras) Até 3 dias úteis 

3.Folder (01 dobra) Até 3 dias úteis 

4.Banners Até 2 dias úteis 

5. Cartaz Até 2 dias úteis 

6.Convite Até 2 dias úteis 

7. Publicações Até 10 dias após a aprovação da boneca 

8. Flyer Até 2 dias úteis 

9. Ingressos Até 7 dias úteis 

10. Adesivos Holográficos Até 7 dias úteis 

11. Banner com ilhóes Até 3 dias úteis 

 

7. DA AMOSTRA:  

A cada solicitação do item 06, a empresa vencedora deverá enviar para aprovação prévia, 
uma amostra impressa em até 07 (sete) dias após o envio da arte final encaminhada pelo 
Sesc à empresa, ficando todos os custos de envio, incluindo taxas, fretes e outros, a cargo 
da licitante vencedora. Após a aprovação da amostra, a empresa vencedora terá 10 (dez) 
dias para entregar toda a quantidade do material aprovado. 
 
No momento da licitação poderá ser solicitado amostra dos produtos do primeiro colocado, 
na Sede Administrativa do Sesc. 

 

08. DA RESPONSABILIDADE 

É de responsabilidade da Contratada: 

8.1. Apresentar provas gráficas do produto para aprovação, tantas vezes quantas forem 
necessárias. 

8.2. Entregar o material nas datas previamente marcadas, quantidades e especificações 
solicitadas, obedecendo ao constante na solicitação dos Serviços.  

8.3. Refazer, sem custo para o CONTRATANTE, todo e qualquer procedimento, se verificada 
incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da CONTRATADA;  

8.4. Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pelo 
CONTRATANTE para a execução do Contrato. 

Responsabilidade da Contratante: 

8.5. Enviar a arte para a produção dos materiais em formato PDF; 

8.6. Efetuar o pagamento dos serviços prestados e entregues nas condições estabelecidas 
no Contrato; 
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9. OBSERVAÇÕES GERAIS  

É reservado ao SESC/AR/PA o direito de realizar vistoria no parque gráfico da empresa 
vencedora para atestar a capacidade de realização dos serviços, sendo que as respectivas 
despesas referentes ao deslocamento serão de responsabilidade do SESC/AR/PA. 

10. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DATA DE 
ELABORAÇÃO. 

 
 

Belém-PA, 07 de março de 2018. 
 

__________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Responsável 

 
 
 
 
 


