ANEXO I
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 005/2015
CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT N. 003/2014 - DIEESE
SICONV Nº 811485/2014

TERMO DE REFERÊNCIA

Para atender as necessidades do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
– DIEESE no âmbito do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT N. 003/2014 – DIEESE SICONV Nº
811485/2014, elaboramos o presente Termo de Referência:

1)

OBJETIVO:

Constitui objeto da presente Cotação Prévia de Preços a contratação de empresa para prestação de
serviços gráficos, compreendendo impressão, com fornecimento de prova, da capa, do miolo e do
acabamento, dos seguintes listados abaixo, no âmbito do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT N.

003/2014 – DIEESE SICONV Nº 811485/2014:
Item 1 - Meta 1
Livro rotatividade


Impressão de livro com cerca de 172 páginas



Miolo em pólen 90g, uma cor



Tamanho 16cm x 23cm (formato fechado) e 46cm x 23cm (aberto)



Capa em supremo LD alta alvura 250g, com laminação fosca, 4 x 0 cores



Lombada quadrada



Refile, dobra, cola e costura



Tiragem: 3 mil exemplares

Item 2 - Meta 2
Conjunto de sete livretos - Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda


Impressão de sete livretos, com cerca de 100 páginas cada um. Estimativa do total de
páginas do conjunto: 700



Miolo em off set 90g em duas cores: um preto e um pantone



Tamanho de cada livreto: 15cm x 11,2cm (formato fechado) e aproximadamente 31cm x
11,2 (aberto)



Capa em supremo LD alta alvura 250g, com laminação fosca, 4 x 1 cores



Lombada quadrada



Refile, dobra, cola e costura



Tiragem: 5 mil exemplares de cada livreto e, somando todos os livretos, 35 mil exemplares

Item 3 - Meta 2
Luva (caixa para sete livretos)


Papel cartão tripléx 350g, 4 x 0 cores



Formato fechado aproximadamente 16 cm (largura) 11,5 cm (altura)



Formato aberto aproximadamente 42 cm x 19,5 cm



Plastificação brilhante



Recorte de faca especial e vinco



Montagem luva



Colagem



Tiragem: 5 mil exemplares

Item 4 - Meta 2
Impressão de um livreto com cerca de 104 páginas


Miolo em off set 90g, em duas cores: um preto e um pantone



Capa em supremo 250g, laminação fosca na frente, 4 x 1 cor



Tamanho: 15cm x 11,2 cm (formato fechado) e aproximadamente 31cm x 11,2 (aberto)



Refile, dobra, cola e costura



Tiragem: 5 mil exemplares

Item 5 - Meta 7


Impressão de um caderno de debates (estudo), com aproximadamente 100 páginas



Miolo em uma cor, em couché fosco, 90g



Tamanho: A4 - 21cm x 29,7 cm (formato fechado) e aproximadamente 43cm x 29,7 (aberto)



Capa supremo LD alta alvura 250g, laminação fosca na frente, 4 x 0 cores



Lombada quadrada



Refile, dobra, cola e costura



Tiragem: 3 mil exemplares

Item 6 - Meta 7


Impressão de um caderno de debates (estudo), com aproximadamente 100 páginas



Miolo em uma cor, em couché fosco, 90g



Tamanho: A4 - 21cm x 29,7 cm (formato fechado) e aproximadamente 43cm x 29,7 (aberto)



Capa supremo LD alta alvura 250g, laminação fosca na frente, 4 x 0 cores



Lombada quadrada



Refile, dobra, cola e costura



Tiragem: 3 mil exemplares

Item 7 - Meta 8


Impressão de um caderno de debates (estudo), com aproximadamente 100 páginas



Miolo em uma cor, em couché fosco, 90g



Tamanho: A4 - 21cm x 29,7 cm (formato fechado) e aproximadamente 43cm x 29,7 (aberto)



Capa supremo LD alta alvura 250g, laminação fosca na frente, 4 x 0 cores



Lombada quadrada



Refile, dobra, cola e costura



Tiragem: 3 mil exemplares

Item 8 - Meta 8


Impressão de um caderno de debates (guia metodológico), com aproximadamente 100
páginas



Miolo em uma cor, em couché fosco, 90g



Tamanho: A4 - 21cm x 29,7 cm (formato fechado) e aproximadamente 43cm x 29,7 (aberto)



Capa supremo LD alta alvura 250g, laminação fosca na frente, 4 x 0 cores



Lombada quadrada



Refile, dobra, cola e costura



Tiragem: 3 mil exemplares

ESPECIFICAÇÃO:


Os produtos deverão ser entregues no DIEESE, até 08 (oito) dias a partir da entrega dos
arquivos pelo mesmo.

