CHAMADA PÚBLICA ASTN nº 2
DO OBJETO:
Contratação da produção visual de um folheto para divulgação da ASTN. Contratação de
pesquisa de mercado sobre a impressão dos folhetos.

DOS BENEFÍCIOS PARA OS ASSOCIADOS
Os folhetos serão afixados nas dependências do Tesouro Nacional e outros órgãos do
Ministério da Fazenda onde estejam lotados servidores da nossa carreira.
Espera-se que esse modelo de divulgação traga dois benefícios para a ASTN e seus associados:
1. Captação de novos associados, para fortalecer a ASTN e aumentar sua receita;
2. Divulgação da ASTN, para torna-la mais conhecida;
3. Divulgação do site da ASTN, para que até mesmo não associados passem a ler o
material que produziremos.

DA INSCRIÇÃO
As inscrições ocorrerão do dia 26 de março ao dia 6 de abril pelo e-mail
astesouronacional@gmail.com, obedecendo uma ordem de preferência. A ordem será dada da
seguinte forma, da maior para a menor prioridade:
•
•
•
•
•

Servidores da Carreira que estejam em dia com suas obrigações associativas, exceto
Conselho Consultivo e Deliberativo e Diretoria Executiva da ASTN;
Todos os servidores do Tesouro Nacional;
Servidores do Conselho Consultivo e Deliberativo da ASTN;
Público em geral;
Servidores da Diretoria Executiva da ASTN.

DOS PRAZOS
O candidato deverá concluir o produto em 7 dias, prorrogáveis por mais 7 dias à critério da
Diretoria Executiva.
DO PRODUTO:
O folheto deve conter texto produzido pela ASTN, podendo conter sugestões do Contratado. O
símbolo da ASTN deve constar no folheto.
A pesquisa de mercado deve conter cotações de preços, prazos e vantagens de pelo menos 3
gráficas, para a impressão de 50 folhetos. As especificações devem ser:
•
•
•

Tamanho A4;
Colorido;
Papel couchê, 90g, impressão fosca

DAS ENTREGAS
I.

O folheto deve ser entregue nos formatos abaixo:

a. Imagem em alta resolução.
b. Arquivo em Corel Draw ou outro software utilizado para esse fim.
II.

A pesquisa de mercado deve conter uma planilha com os preços, prazos e vantagens
de cada gráfica consultada.

DOS VALORES
A realização do trabalho ensejará o recebimento de R$ 200,00, a serem pagos da seguinte
forma: R$ 100,00 de forma adiantada após a assinatura de contrato a ser firmado entre a ASTN
e o Contratado; e R$ 100,00 após a entrega de todos os itens descritos na seção “DAS
ENTREGAS”.

