Termo de Referência para Impressão de Adesivos Promocionais

Objetivo: Impressão de 1.000.000 (um milhão) de adesivos promocionais para a campanha “O
Valente Não É Violento” para divulgação durante a Copa do Mundo.
Características do Produto:
1.000.000 (um milhão) de adesivos
Formato: circular
Medidas: 8 cm (oito centímetros) de diâmetro
Material: Folha em Autoadesivo 190 grs
Cores: 4 X 0 cores
Impressão: Off-Set
Acabamentos: Refile
Serviços: Faca especial, meio-corte, CTP
*Arte será fornecida pela ONU Mulheres no dia 19 de Maio de 2014.
Data máxima para entrega do produto: 28 de Maio de 2014.
Observação: É indispensável apresentação de prova e aprovação pelo cliente (Comunicação –
ONU Mulheres) antes que seja feita a impressão.
Pagamento: Após a entrega do produto final e o atestado de aprovação pelo cliente
(Comunicação - ONU Mulheres), o fornecedor deverá apresentar fatura devidamente atestada
e, em seguida, será efetuado depósito bancário.
Data Máxima para envio de cotações: 16 de Maio de 2014, às 12h.
É indispensável o uso do modelo do Formulário de Oferta em anexo para a apresentação da
cotação.
Contatos: compras.br@unwomen.org, Catarina Thomaz catarina.thomaz@unwomen.org,
Thays Prado thays.prado@unwomen.org

Anexo I - Formulário de Oferta
Brasília,

/

/2014.

ONU Mulheres - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
Endereço: Setor de Embaixadas Norte (SEN) – Quadra 802 – Conjunto C – Lote 17
CEP: 70800-400, Brasília/DF, Brasil
Ref: ONU Mulheres – Impressão Adesivos “O Valente Não É Violento”
Solicitação de Cotação No 01/2014

Prezadas Senhoras,
Prezados Senhores,

Após exame do documento de licitação, propomos entregar os serviços constantes da nossa
Cotação pelo valor total de R$ ___________ (__________ Reais) pelo 1.000.000 (um milhão)
de adesivos conforme planilha detalhada abaixo.
CONTRATAÇÃO GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE ADESIVOS PROMOCIONAIS

Descrição do produto

Quant.

Preço
Unitário

Total (R$)

Prazo de
Entrega

(R$)

Concordamos em manter esta cotação durante o prazo de 60 (sessenta) dias corridos a partir
da data limite para recebimento das Cotações fixada na presente Solicitação de Cotação.
Declaro na forma da lei que a nossa participação na presente Solicitação de Cotação implica na
aceitação integral e irretratável de seus termos. Aceitando fornecer o(s) serviço(s) objeto desta
licitação no local exigido pelo valor proposto.

Atenciosamente,
Nome
Assinatura
Telefone/Fax/E-mail
Dados Bancários: Banco/Agência/Conta

