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Termo de Referência – Anexo II

1. Objeto
Fornecimento de 5.000 (cinco mil) bobinas para fatura (impressão frente e verso). Largura: 10,5
cm. Altura: 24,5 cm. Diâmetro externo máximo: 5,5 cm. Diâmetro interno do tubete: 2,3 cm. Número
de contas por bobina: 100 (cem). Tipo de papel: termosensível com overcoated. Serrilha:
horizontal. Gramatura: 75/80g. Impressão: frente e verso. Personalização: conforme modelo “SAAE
ITAPIRA”. Número de cores: 02 cores. Para utilização em impressora ‘Zebra RW420’.
Ilustração:
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2. Forma de apresentação das bobinas
a) - Teste de resistência do tubete (evita esmagamento no transporte);
b) - Embalagem individual em Flow-Pack (evita perda da bobina em caso de umidade ou chuva);
c) - Etiqueta de fechamento com adesivo removível (evita perda de contas ao abrir a bobina);
d) - Papel se solta livremente do tubete ao final da bobina (evita quebra ou travamento da
maquina);
e) - Tarja no final da bobina posicionada na lateral, nunca no centro (evita contaminação do
equipamento impressor com a possível queima de cabeçote);
f) - Embalagem: máximo de 30 bobinas com papelão de 400g por metro quadrado (para resistir
transporte e peso das bobinas);
g) - Tinta de impressão com resistência térmica (para evitar contaminação do equipamento
impressor com possível queima do cabeçote);
h) - Papel Termoticket 75g com barreira de overcoating (garantia da cópia por 5 anos).
3. Local e prazo de entrega
3.1. O fornecimento deverá ocorrer em duas etapas mediante solicitações por escrito, sendo a
metade logo após o termino da licitação, e a outra metade para o primeiro semestre do próximo
ano, devendo ser entregues no almoxarifado do SAAE.
3.2. O objeto será submetido à prova antes da produção. Uma amostra deverá ser entregue à sede
do SAAE no prazo não superior a 48h após a finalização do pregão presencial e o conhecimento
da então vencedora;
3.3. Os prazos de entrega das remessas definitivas deverão ocorrer em até 30 dias corridos da
data da solicitação (Autorização de Fornecimento);
3.4. Caso os materiais não atendam as especificações do objeto, a critério do SAAE, será rejeitado
na sua totalidade, ficando por conta do fornecedor todas as despesas, alem da responsabilidade
pelos dos danos e prejuízos causados;
3.5. O objeto admitirá os acréscimos e supressões dentro dos limites legais.
4. Garantia
Prazo de garantia: mínimo de 12 meses contados da data de emissão do recibo definitivo;
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