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Termo de Referência

Processo..: 23081.035770/2019-34 150 / 2019 Data da Emissão: 05/08/2019Pregão SRP

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 21/08/2019 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Cartão de identificação impresso 54x86mm
Cartão confeccionado em PVC ou material equivalente
Tamanho 54mm x 86mm com pelo menos 0,74mm de espessura
Os dados de identificação para cada cartão serão fornecidos pela UFSM no seguinte 
formato: os dados serão enviados em arquivo no formato xlsx ou xls e as fotos em formato 
jpeg. Os dados e as fotos são vinculados pela matrícula do usuário.
Os arquivos serão disponibilizados em um link na web para download.
A arte/layout do cartão será elaborada pela UFSM.
Poderão ser solicitadas diversas artes/layouts, o que vai caracterizar diferentes modelos de 
cartões.
As informações que irão preencher os campos dos cartões poderão ser diferentes para 
cada arte/layout.
Face frontal e traseira colorida, contendo os dados de identificação da pessoa, com foto
Possibilidade de impressão de código de barras na face frontal ou traseira de cada cartão.
A impressão em ambas as faces deve ser protegida por lâmina transparente de PVC ou 
material equivalente
Os cartões devem ser enviados de maneira organizada, em pilhas separadas, conforme 
arquivos enviados.
O prazo máximo para entrega é de 7 (sete) dias úteis, a contar da data do pedido. O prazo 
poderá ser condicionado à sua extensão, salvo por escrito pela contratada justificando o 
atraso, com anuência da contratante.
A contratada deverá fornecer o código de rastreamento do objeto para acompanhamento do 
pedido.
A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução do objeto, 
sob pena de sofrer as penalidades previstas na legislação vigente.
Deverá ser gerado cartões para testes e homologação prévia do código de barras e da 
qualidade dos dados de identificação, em especial a qualidade de impressão da foto. 
O valor da proposta deve constar todos os custos diretos e indiretos, inclusive frete, tributos 
e/ou taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, seguros e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto.
Quantidade mínima por lote é de 100 unidades.

10.000,00 _______________ _____________Unidade

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3022&m=db
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Os cartões devem ser entregues no endereço abaixo:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - Prédio 31
Av. Roraima nº 1000
Cidade Universitária
Bairro Camobi
Santa Maria - RS
CEP: 97105-900

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________




