
  

  

  

  

ANEXO   I.B     

FMA-0054-AMBIENTE   JOVEM-CMP-2021-001-TR     

RELAÇÃO   DE   MATERIAIS   GRÁFICOS   E   DE   COMUNICAÇÃO     

1.   Aquisição   de   material   didá�co   e   aquisição   de   material   gráfico   de   comunicação   

1.1.   Produto:    Apos�la   Caderno   Técnico   das   Oficinas   de   Arte-Educação     

Especificações:    formato   A4,   miolo   em   papel   offset   reciclado   75g,   4x4   cores,   capa   em   papel   
offset   reciclado   120g,   4x4   cores,   100   páginas,   acabamento   em   espiral.     

1.2.   Produto:    Apos�la   do   jovem     

Especificações:    formato   A4,   miolo   em   papel   offset   reciclado   75g,   4x4   cores,   capa   em   papel   
offset   reciclado   120g,   4/4   cores,   140   pá g inas,   acabamento   em   espiral.     

1.3.   Produto :   Apos�la   do   educador   ambiental     

Especificações :   formato   A4,   miolo   em   papel   offset   reciclado   75g,   4x4   cores,   capa   em   papel   
offset   reciclado   120g,   4x4   cores,   100   páginas,   acabamento   em   espiral.     

1.4.   Produto :   Ficha   de   diagnós�co   socioambiental     

Especificações :   formato   A4,   1/1   cor,   papel   offset   75g,   2   páginas     

1.5.   Produto :   Cer�ficado     

Especificações :   formato   A4,   em   papel   reciclado   240g,   4/0   cores.     

1.6.   Produto :   Livro   histórico   e   resultado   dos   planos   de   intervenção   local     

Especificações :   formato   A4,   miolo   em   papel   offset   reciclado   75g,   4x4   cores,   capa   em   papel   
offset   reciclado   180g,   4x0   cores,   160   páginas,   acabamento   em    brochura.     
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2.   Aquisição   e   elaboração   de   conteúdo   de   comunicação     

2.1.   Produto:    Cartaz   de   divulgação     

Especificações:    formato   A3,papel   reciclado   180g,4/0   cores-   papel   couchê   115g.     

2.2.   Produto:    Flyer   para   divulgação   das   ações   do   projeto     

Especificações:    formato   A5,   4/0   cores,   papel   reciclado   90g     

2.3.   Produto:    Folder     

Especificações :   cor   4/4,   papel   reciclado   180gr,   tamanho:   A4   (29,7x21   cm),   acabamento   c/2   
dobras,   corte   reto.     

2.4.   Produto:    Placa   iden�ficadora   da   presença   do   projeto   em   cada   núcleo     

Especificações :   tamanho   2,00m   x   2,00m,   em   lona   vinílica,   moldura   em   metalon,   com     

ilhoses   e   presilhas,   4/0   cores.     

2.5.   Produto:    Banner     

Especificações:    lona   vinílica   com   acabamento   em   tubete   e   corda,   4/0   cores,   impressão     

digital   em   alta   resolução   Hp   látex,   �nta   100%   ecológica,   tamanhos   diversos.     

2.6.   Produto:    Boné     

Especificações:    lona,   com   ajuste   de   tamanho,   4   cores.     

2.7.   Produto:    Camiseta     

Especificações:    malha   de   algodão,   manga   curta,   malha   �po   30.1   cardada,   na   cor   branca   
para   alunos   e   na   cor   azul   royal   para   os   educadores   e   equipe   técnica.   
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