SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
EDITAL PARA CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
Chamamento para empresas do setor gráfico
A Fundação Rosa Luxemburgo procura gráficas que estejam interessadas em prestar serviços
de impressão durante o ano de 2016, conforme segue:
1. Atividades previstas impressão de livros (brochuras) e jornais.
Para referência, conheça nosso livro Rosa Luxemburgo ou o preço da liberdade
(http://rosaluxspba.org/rosa-luxemburgo-ou-o-preco-da-liberdade) e nosso periódico Ponto
de Debate: Futebol. Poder. Crise. (http://rosaluxspba.org/futebol-poder-crise-o-futebol-dosul-da-europa).
2. Forma de remuneração: por serviço prestado, mediante emissão de nota fiscal. Importante:
a FRL somente poderá efetuar pagamentos em conta bancária de mesma titularidade do CNPJ
da empresa prestadora de serviço.
3. Habilidades requeridas:
- Responder às demandas com agilidade,
- Cumprir prazos solicitados,
- Cuidar que a qualidade de impressão seja adequada ao trabalho.

COMO SE CANDIDATAR
Enviar em formato .pdf duas simulações de orçamento para fevereiro de 2016:


Orçamento para livro com os seguintes dados:
a. Qualificação da empresa: razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço completo e
dados bancários. Telefone e e-mail de contato.
b. Simular o orçamento para impressão de brochura com as seguintes especificações:
i. Tamanho fechado: 16 x 23cm
ii. Tiragem: 1.000 (mil) exemplares
iii. Capa: 4x1 cores, papel tríplex, orelhas de 8cm
iv. Miolo: 1x1 cor, papel pólen, 100 páginas
v. Acabamento: pode sugerir
c. Assinatura e data
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Orçamento para jornal com os seguintes dados:
a. Qualificação da empresa: razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço completo e
dados bancários. Telefone e e-mail de contato.
b. Simular o orçamento para impressão de jornal com as seguintes especificações:
i. Tamanho fechado: A4
ii. Tiragem: 200 (duzentos) exemplares
iii. Papel: 2x2 cores, papel reciclato, 10 páginas
iv. Acabamento: grampo
c. Assinatura e data

Enviar a candidatura via e-mail para ana@rosaluxspba.org com o assunto "Gráfica FRL 2016:
seleção" até segunda-feira, 1º de fevereiro de 2016.
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