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Termo de Referência

PROCESSO Nº 7010.2020/0006790-6

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Serviço de Impressão e encadernação.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

2.1. Impressão 

2.2. 100 páginas A4, 4x4, impressão frente e verso, gramatura 120g

2.3. Capa, 4x4, frente, gramatura 240g

2.4. Acabamento: encadernação em Hot-melt

3. DDEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

3.1. A CONTRATANTE deverá emi r o Termo de Aceite no prazo de (5) cinco dias utéis
após o recebimento e conferência do produto, aprovando o pagamento ao CONTRADO

4. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1. Os produtos deverão ser entregues juntamente com a Nota Fiscal.

4.2. Os materiais que apresentarem desconformidade com as exigências requisitadas, não
serão recebidos, deventos ser retirados pela CONTRATADAm sem ônus

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. A Nota fiscal deverá ser emi da e encaminhada à CONTRATANTE, acompanhada do
produto adquirido, que deverá ser entregue na Rua Pedro de Toledo, 983 - Vila Clemen no, São Paulo -
SP

5.2. Após o recebimento da Nota Fiscal, a CONTRATANTE disporá de 02(dois) dias utéis para
emissão do Termo de Aceite, aprovando o pagamento dos produtos recebidos.

5.3. O pagamento será realizado por intermédio de crédito em conta corren e ou por outra
modalidade que possa vir a ser determinada pela Gerência Financeira (GFI).

5.4. Em caso de atraso de pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, mediante
requerimento formalizado por esta, incidirão juros moratórios u lizando-se o índice oficial de
remuneração básica da cderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidente sobre a caderneta de poupança, para fins de compensação da mora (TR + 0,5% "pro-rata
tempore), observando-se para tanto, o período correspondete à data prevista para o pagamento e
aquela data emque o pagamento efetivamente ocorreu.

1.  
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