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ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS EM VINIL (LONA), EM
FORMATO DE BANNER OU FAIXA
Material (arte) elaborado pelo REQUISITANTE
1) Elaborando a arte do Material
- Elaborar o “boneco de arte” de acordo com as medidas pretendidas. Há um modelo
de banner (em corel draw) disponibilizado no portal, (medindo 1,00mx 1,20m);
- Enviar o boneco de arte para o e-mail neiva@utfpr.edu.br ou ascompb@utfpr.edu.br para verificação da inserção da Identidade Visual da UTFPR;
- A versão aprovada do material deve ser convertida em arquivo com formato em
PDF para posterior envio à Empresa GL Editora Gráfica (dados abaixo),
juntamente com arquivo digitalizado da Autorização (item 2, a seguir).

2) Autorização
- Preencher o formulário Autorização de Confecção de Material, especificando o
tipo de material (faixa ou banner) e a quantidade pretendida.
Para calcular o valor total deve-se multiplicar a medida da largura pela altura e o
resultado deve ser multiplicado pelo valor do m2 do processo de registro de preço
vigente, que é R$ 54,95.
O valor total constante na Autorização será debitado da UGR informada na
Autorização. Colher as assinaturas do responsável pela UGR e também pela
ASCOM.
3) Formalizar a encomenda:
- Encaminhar via e-mail à Empresa GL Editora Gráfica o(s) arquivo(s) a ser(em)
impresso(s), em formato CorelDraw ou pdf, juntamente com a Autorização
digitalizada;
- A Empresa é responsável pela entrega do material no Almoxarifado do Câmpus;
- A retirada do material no Almoxarifado é de responsabilidade do requisitante, o
qual será informado tão logo o material seja entregue no Câmpus.
4) Prazo para entrega na UTFPR:
- Conforme disposto no edital do processo de Registro de Preços, a partir da
aprovação da versão final da arte e do recebimento da autorização que aprovou a
arte e custo do material, a Empresa terá 3 (três) dias úteis para entregar o
material.

Dados para contato com a Empresa GL Editora Gráfica
Responsável: Róger André Braun
Telefone: 49 3025-9400
E-mail: vendas5@graficaexpresso.com.br
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