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APOIO ADMINISTRATIVO 
 

ADMINISTRAÇÃO 
 

Tomada de preços  Ano 

T003 2022 

01 – Objeto 
 

A presente Tomada de preços tem por objeto a prestação de serviços de apoio 

administrativo para publicidade e promoção de atividades voltadas as pessoas com deficiência, 

assim considerados o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o 

estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 

intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e 

demais meios de divulgação, na quantidade e característica mínima exigida, conforme descrito 

abaixo. 

 

02 – Descrição 

 

2.1 Promover atividades voltadas ao campo das Pessoas com Deficiência; 

 

2.2 Criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, 

em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das 

mensagens e das ações publicitárias; 

 

2.3 Produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados 

 

03 – Responsabilidade da contratada 
 

3.1 Cumprir todas as atividades descritas conforme item 02. 
 

04 – Período  
 
 4.1 O período previsto para o serviço será de fevereiro a dezembro de 2022  
 
 
05 – Responsabilidade da contratante 
 
 5.1 Indicar responsável em acompanhar as atividades. 
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06 – Forma de Pagamento 
 

6.1  
6.1.1 Em até 05 (cinco) dias do mês subsequente à prestação do serviço, 
mediante entrega do documento fiscal; 

 
6.1.2  Entrega do contrato assinado na sede da Abaçaí; 

 
6.2 Nota Fiscal Eletrônica: 
 

6.2.1 Importante: A NF eletrônica deverá ser enviada somente para 
financeiro@abacai.org.br 

 
6.2.2 Para empresas sediadas em São Paulo e outros municípios onde está 
implantada, somente será aceita NF eletrônica; 
 

6.2.2.1Os serviços/produtos deverão ser discriminados  
na nota fiscal, conforme o memorial descritivo; 
 

6.2.3  Os impostos incidentes no custo efetivo da mercadoria ou serviço deverão 
ser informados no corpo da nota fiscal, conforme Lei 12.741/12, em vigor desde 
10/06/2013. 

 
07 – Julgamento 
 
Critério de escolha: Menor Preço Total Geral, dentro das especificações exigidas. 

 
Qualquer esclarecimento entrar em contato pelo e-mail: carlosprado@abacai.org.br  
 
 
 
 
 

 
São Paulo, 04 de janeiro de 2022. 

 

        
   CP 
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