ANEXO I
SAI - SISTEMA ABRAPA DE IDENTIFICAÇÃO
Processo de seleção e credenciamento de gráficas oficiais - Safras 2015/2016 e 2016/2017

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
____________________________________________________________________________
Descritivo básico para as gráficas:
As etiquetas com código de barras, aplicadas aos fardos, permitem identificar e rastrear a procedência
do algodão comercializado (layout da etiqueta e selo anexo).
Número de gráficas a serem credenciadas
03 (três), no âmbito do território nacional
Preços:
Os valores finais e demais condições de cada pedido serão estabelecidos entre a gráfica e a
algodoeira/usina, mediante acordo comercial e operacional de responsabilidade exclusiva de ambas.
Arquivos para impressão:
Serão fornecidos pela Abrapa, em formato fechado por pedido da algodoeira.
Previsão de etiquetas para a safras 2015/16 e 2016/17:
Etiquetas SAI: 8 (oito) milhões - estimativa nível Brasil, na totalidade dos 3 tipos.
Etiquetas ABR: 4 (quatro) milhões - estimativa nível Brasil.
FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA
____________________________________________________________________________

As gráficas serão aceitas como inscritas:
Mediante o preenchimento e envio deste formulário, com fotos da empresa, das amostras do portfólio
de etiquetas da gráfica, preferencialmente de modelos com códigos de barras, por sedex, para a TDA
Brasil (endereço abaixo), até 25/01/16, impreterivelmente.

TDA Brasil
SAUS Qd.03 Lotes 2/3 Salas 715 a 720 - Ed. Business Point
Brasília – DF
Cep: 70.070-934
A/C: Marcos Rebouças

GRÁFICA PROPONENTE
Nome fantasia:
Razão social:
CNPJ:

Inscr. Est.:

Inscr. Mun.:

Endereço completo:
CEP:

Município:

Telefone(s):

UF:
Fax:

Site:

Contato:
Nome:
Telefone(s):

E-mail:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Endereço sede (se diferente):
Imóvel (assinalar com “X” e informar metragem quadrada):
Próprio
Alugado
Área total produtiva/administrativa - m2 (*):
Data de fundação:

Nº/empregados:

Faturamento anual (R$):

Atuação geográfica:
Capital (R$):

Tipo societário:

Sócios (nomes e CPFs)

Principais clientes (com telefones e nomes para contato):
Possui ISO ou Certificações. Quais?

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO/PRODUÇÃO
Qtde da equipe de atendimento:

Qtde da equipe de impressão a ser disponibilizada:

Máquinas e equipamentos (principais), com
especificações:

(*) Imprescindível: anexar fotos com vistas gerais, dos diversos ambientes e do parque de máquinas.

Objetivo:
Para as safras 2015/16 e 2016/17, a Abrapa continuará priorizando a qualidade, principalmente no que
se refere à impressão, pois o processo de manuseio, período de estocagem e exposição ao tempo exigem
alta resistência e durabilidade das etiquetas.
TIPOS E CUSTOS POR MILHEIRO – PROPOSTA
____________________________________________________________________________
Tipo da
Etiqueta

Modelo

Nome

SAI

1

Polietileno
com ilhós

SAI

2

Polietileno
sem ilhós

SAI

3

Adesiva
BOPP

ABR

Único

Adesiva

Descrição

Custo/milheiro
(R$)

Formato: 310 (altura) x 110 mm (largura)
Cor: Amarelo claro – Ref.: Pantone 100 (*)
Impressão com ribbon misto de alta resistência e
durabilidade em polietileno (PEAD), espessura 0,150 micras
+/-10%, gramatura 140,00g/m2 +/-10%. Cor Pantone 100
(referência de consulta). Acabamento refilado, 6 serrilhas
(**), com aplicação de ilhós nº 50 em ferro com acabamento
niquelado.
Idêntica à etiqueta do tipo 1, exceto a ausência de ilhós na
extremidade superior.
Formato: 310 (altura) x 110 mm (largura)
Cor: Amarelo claro – Ref.: Pantone 100 (*)
Impressão com ribbon misto de alta resistência e
durabilidade em BOPP cola borracha, gramatura adesivo
30gr +/-, espessura total 0,140 micras +/-10%. Cor Pantone
100 (referência de consulta). Acabamento refilado, 6 meiocortes (**).
Formato: 150 mm (altura) x 93 mm (largura)
Impressão: Policromia ou pantone
Impressão em policromia, impressão de dados variáveis
utilizando ribbon misto ou impresso na máquina, gramatura
adesivo de 30gr de borracha. Acabamento: aplicação de
verniz UV.

Prazo de entrega:
Condições de pagamento:

DECLARAÇÃO

____________________________________________________________________________
Assumimos a integral veracidade das informações aqui fornecidas. Estamos cientes de que a
constatação de qualquer informação irregular ou omissa, assim como de atitude antiética de nossa
parte, implicará em nossa desclassificação deste processo seletivo, e até mesmo no cancelamento de
contrato se já tivermos sido credenciados pela Abrapa.
Cidade-UF, xx de janeiro de 2016.

___________________________________________________________
NOME DO RESPONSÁVEL
Cargo
Gráfica

Etiqueta SAI - formato 310 (altura) x 110 mm (largura)

Para conhecer em detalhes a etiqueta, acesse: http://www.abrapa.com.br/sai/Paginas/etiqueta.aspx

Etiqueta ABR - formato 150 mm (altura) x 93 mm (largura)

