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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA: 
 

Processo Administrativo nº. 10/2016 

Protocolo nº. 55/2016 

Pregão Presencial n.º 03/2016 
Tipo: Menor Preço por Item 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material de Impressão Gráfica para a 
Faculdade de Direito de Franca 
 
Local de Entrega: Av. Major Nicacio, 2377- Bairro São José na cidade de Franca/SP, ou 
demais dependências da unidade a ser indicado pela Comissão Permanente de Licitações. 
 
Prazo de Entrega: Fica estabelecido o prazo de até 07 (sete) dias úteis para a Contratada 
efetuar a entrega do material de impressão gráfica solicitado, a contar do recebimento da arte 
final elaborada pela Assessoria Técnica de Marketing da Contratante, podendo ocorrer a 
qualquer tempo durante o prazo de vigência do Registro de Preços de acordo com as 
necessidades da Contratante. As entregas ocorrerão em dias úteis nos horários de 
atendimento: das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.   
 
Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de Material de Impressão Gráfica para a 
Faculdade de Direito de Franca. 
 
Justificativa: Aquisição de Material de Impressão Gráfica para divulgação dos cursos de 
graduação e pós-graduação ministrados pela Faculdade de Direito de Franca 
 
Valor Total Estimado da Aquisição: O valor total estimado para contratação é de R$ 
31.460,00 (trinta e um mil e quatrocentos e sessenta reais).  
 
Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses.  
 
Descritivo Técnico: 
 
Requisito de Descritivo Técnico: Os materiais de impressão gráfica deverão ser produzidos 

de acordo com a arte final elaborada pela Assessoria Técnica de Marketing da Contratante e 
todos os itens dispostos abaixo deverão seguir rigorosamente as especificações técnicas, 
apresentando qualidade de impressão gráfica, off set e quadricromia (sem erro de registro). 
Alguns itens poderão ser produzidos a partir de mais de 01 (um) fotolito. 
 
 
 
 


