Regulamento para
cadastro de fornecedores
de serviços gráficos

Departamento Nacional | Direção Geral
Assessoria de Comunicação

Índice
1 - APRESENTAÇÃO........................................................................................................................................... 3
2 - CADASTRAMENTO DE NOVOS FORNECEDORES .............................................................................. 3
3 - REALINHAMENTO DOS FORNECEDORES JÁ CADASTRADOS............................................................ 4
4 - QUALIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ............................................................................................................ 4
4.2.1 - GRÁFICAS A+........................................................................................................................................... 5
Pré-impressão.................................................................................................................................................. 5
Impressão ........................................................................................................................................................ 5
Pós-impressão ................................................................................................................................................. 6
Certificações.................................................................................................................................................... 6
4.2.2 - GRÁFICAS A ............................................................................................................................................. 7
Pré-impressão.................................................................................................................................................. 7
Impressão ........................................................................................................................................................ 7
Pós-impressão ................................................................................................................................................. 7
Certificações.................................................................................................................................................... 7
4.2.3 - GRÁFICAS B ............................................................................................................................................. 8
Pré-impressão.................................................................................................................................................. 8
Impressão ........................................................................................................................................................ 8
Pós-impressão ................................................................................................................................................. 8
Certificações.................................................................................................................................................... 8
4.2.4 - GRÁFICAS C ............................................................................................................................................. 9
Pré-impressão.................................................................................................................................................. 9
Impressão ........................................................................................................................................................ 9
Pós-impressão ................................................................................................................................................. 9
Certificações.................................................................................................................................................... 9
5 - PARÂMETROS DO SESC DN PARA AVALIAÇÃO, MANUTENÇÃO OU REALINHAMENTO DE
QUALIFICAÇÃO ............................................................................................................................................... 10
6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................................................ 10

Departamento Nacional | Direção Geral
Assessoria de Comunicação

1 - Apresentação
Com o intuito de esclarecer os parâmetros definidos internamente pelo Serviço Social
do Comércio - Departamento Nacional, doravante denominada como Sesc DN, para cadastro, qualificação e realinhamento de qualificação de fornecedores de serviços de impressão
offset, estabelecemos os critérios de avaliação utilizados para equiparar os fornecedores de
acordo com o seu parque gráfico e qualificá-los conforme os com os serviços prestados.

2 - Cadastramento de novos fornecedores
Para cadastramento, os novos fornecedores de serviços de impressão offset deverão enviar
à Assessoria de comunicação, doravante denominada como Ascom, para avaliação:
•

A Descrição completa de todos os equipamentos e recursos disponíveis no parque gráfico.

•

Um Portfólio com trabalhos executados com, no máximo, 3 meses anteriores da data
da solicitação do cadastro.

•

Apresentações digitais ou impressas com o histórico da empresa e sua lista dos principais de clientes.
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3 - Realinhamento dos fornecedores já cadastrados
3.1 - Os fornecedores já cadastrados na base de dados do Sesc DN que desejarem

realinhamento de sua qualificação, deverão formalizar sua solicitação por meio de
correspondência à Ascom para avaliação, enviando:
3.2 - Descrição completa de todos os equipamentos e recursos disponíveis, enfatizando
quais as mudanças em seu parque gráfico que justifiquem seu reposicionamento.
3.3 - Portfólio com trabalhos executados com, no máximo 3 meses, anteriores da data
da solicitação do cadastro.

4 - Qualificações e exigências
4.1 - Os fornecedores cadastrados no Sesc DN estão definidos do seguinte modo:
4.1.1 - A+ = Periódicos de média tiragem e alta qualidade a 4 cores.
4.1.2 - A = Periódicos de baixa tiragem e impressos de alta qualidade a 4 cores.
4.1.3 - B = Impressos de média tiragem até 2 cores ou impressos de qualidade
até 4 cores.
4.1.4 - C = Impressos formulário, papelaria e pequenos impressos até 4 cores.
4.2 - Para qualificação de fornecedores, de acordo com os parâmetros para avaliação
do parque gráfico, se faz necessário que os mesmos disponham da configuração mínima
descrita em cada patamar a seguir:

Departamento Nacional | Direção Geral
Assessoria de Comunicação

4

4.2.1 - Gráficas A+
Pré-impressão
• Estações de manipulação MAC.
•

Sistema digital de imposição de páginas.

•

Sistema de gerenciamento de cores (GMG, por exemplo).

•

Equipamento de fotometria, com a devida revisão atualizada.

•

Sistema de emissão de provas digitais em conformidade com a ISO 12.647-7
com apresentação da comprovação da calibração semanal.

•

Fornecimento de provas digitais contratuais de cor no padrão ISO-12.647-7, com tarja
de cor UGRA/FOGRA MEDIA WEDGE CMYK V3 da publicação em seu tamanho original.

•

Gravação de chapas por CtP com sistema para compensação de ganho de ponto,
definido por perfil ICC, de acordo com o tipo de papel.

Impressão
•

Ao menos duas impressoras off-set plana de 8 cores, folha inteira e com sistema de reversão funcionando plenamente.

•

Utilizar preferencialmente chapas sem processamento (Processless ou Chemistry Free).
ou em último caso, chapas para gravação Violeta que utilizem solução de lavagem com
PH Neutro.

•

As tintas utilizadas para impressão dos produtos deverão ser compostas de óleos vegetais. A gráfica deverá atestar a origem das tintas TOYO INK ou tintas da linha PERFEXION da HOSTMANN-STEINBERG devidamente certificadas com selo de qualidade e conformidade com a ISO 2846-1, além da apresentação da nota fiscal de aquisição da tinta
para cada contratação.

•

Mesa de conferência digital em conformidade com a ISO 12.647-2, com espectrofotômetro
acoplado, para conferência, correção e gravação de densidades aprovadas.

•

Impressora para aplicação de verniz total.
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Pós-impressão
• Dobradeiras para folha inteira
•

Alceadeira

•

Grampeadeira

•

Costura

•

Colagem hot-melt e PUR

•

Corte reto

•

Corte trilateral

•

Corte faca especial

•

Laminadora

•

Encadernação capa dura

•

Verniz localizado.

Certificações
•

Selo FSC

•

Registro especial para Papel IMUNE

•

Certificado ISO 14001- válido e atualizado

•

Licenciamento de acordo com a Resolução CONAMA nº 237, de 19/12/1997.
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4.2.2 - Gráficas A
Pré-impressão
• Estações de manipulação MAC.
•

Sistema digital de imposição de páginas.

•

Sistema de gerenciamento de cores (GMG, por exemplo).

•

Sistema de emissão de provas digitais em conformidade com a ISO 12.647-7.

•

Fornecimento de provas digitais contratuais de cor no padrão ISO-12.647-7, com tarja
de cor UGRA/FOGRA MEDIA WEDGE CMYK V3 da publicação em seu tamanho original.

•

Gravação de chapas por CtP com sistema para compensação de ganho de ponto,
definido por perfil ICC, de acordo com o tipo de papel.

Impressão
• Ao menos duas impressoras Off-set Plana de 4 cores, meia folha.
•

Utilizar preferencialmente chapas sem processamento (Processless ou Chemistry Free).
ou em último caso, chapas para gravação Violeta que utilizem solução de lavagem com
PH Neutro.

•

As tintas utilizadas para impressão dos produtos deverão ser compostas de óleos vegetais. A gráfica deverá atestar a origem das tintas TOYO INK ou tintas da linha PERFEXION da HOSTMANN-STEINBERG devidamente certificadas com selo de qualidade e conformidade com a ISO 2846-1, além da apresentação da nota fiscal de aquisição da tinta
para cada contratação.

•

Mesa de conferência digital em conformidade com a ISO 12.647-2, com espectrofotômetro
acoplado para conferência, correção e gravação de densidades aprovadas.

Pós-impressão
• Dobradeiras para folha inteira
•

Alceadeira

•

Grampeadeira

•

Costura

•

Colagem hot-melt e PUR

•

Corte reto

Certificações
• Selo FSC
•

Registro especial para Papel IMUNE

•

Certificado ISO 14001- válido e atualizado
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4.2.3 - Gráficas B
Pré-impressão
• Estações de manipulação MAC.
•

Sistema digital de imposição de páginas.

•

Sistema de gerenciamento de cores (GMG, por exemplo).

•

Sistema de emissão de provas digitais em conformidade com a ISO 12.647-7.

•

Fornecimento de provas digitais contratuais de cor no padrão ISO-12.647-7, com tarja
de cor UGRA/FOGRA MEDIA WEDGE CMYK V3 da publicação em seu tamanho original.

•

Gravação de chapas por CtP com sistema para compensação de ganho de ponto,
definido por perfil ICC, de acordo com o tipo de papel.

Impressão
• Uma impressora off-set plana de 4 cores, meia folha e Uma impressora off-set Plana de 2 cores, meia folha.
•

Utilizar preferencialmente chapas sem processamento (Processless ou Chemistry Free).
ou em último caso, chapas para gravação Violeta que utilizem solução de lavagem com
PH Neutro.

•

As tintas utilizadas para impressão dos produtos deverão ser compostas de óleos vegetais. A gráfica deverá atestar a origem das tintas TOYO INK ou tintas da linha PERFEXION da HOSTMANN-STEINBERG devidamente certificadas com selo de qualidade e conformidade com a ISO 2846-1, além da apresentação da nota fiscal de aquisição da tinta
para cada contratação.

•

Mesa de conferência digital em conformidade com a ISO 12.647-2, com espectrofotômetro
acoplado para conferência, correção e gravação de densidades aprovadas.

Pós-impressão
• Dobradeiras para folha inteira
•

Alceadeira

•

Grampeadeira

•

Costura

•

Colagem hot-melt e PUR

•

Corte reto

Certificações
• Selo FSC
•

Registro especial para Papel IMUNE
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4.2.4 - Gráficas C
Pré-impressão
• Estações de manipulação MAC.
•

Sistema digital de imposição de páginas.

•

Sistema de gerenciamento de cores (GMG, por exemplo).

•

Sistema de emissão de provas digitais em conformidade com a ISO 12.647-7.

•

Fornecimento de provas digitais contratuais de cor no padrão ISO-12.647-7, com tarja
de cor UGRA/FOGRA MEDIA WEDGE CMYK V3 da publicação em seu tamanho original.

•

Gravação de chapas por CtP com sistema para compensação de ganho de ponto,
definido por perfil ICC, de acordo com o tipo de papel.

Impressão
•

Duas impressoras off-set plana de 2 cores, meia folha.

•

Utilizar preferencialmente chapas sem processamento (Processless ou Chemistry Free).
ou em último caso, chapas para gravação Violeta que utilizem solução de lavagem com
PH Neutro.

•

As tintas utilizadas para impressão dos produtos deverão ser compostas de óleos vegetais. A gráfica deverá atestar a origem das tintas TOYO INK ou tintas da linha PERFEXION da HOSTMANN-STEINBERG devidamente certificadas com selo de qualidade e conformidade com a ISO 2846-1, além da apresentação da nota fiscal de aquisição da tinta
para cada contratação.

•

Mesa de conferência digital em conformidade com a ISO 12.647-2, com espectrofotômetro
acoplado para conferência, correção e gravação de densidades aprovadas.

Pós-impressão
• Dobradeiras para folha inteira
•

Alceadeira

•

Grampeadeira

•

Costura

•

Colagem hot-melt e PUR

•

Corte reto

Certificações
• Selo FSC
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5 - Parâmetros do Sesc DN para avaliação,
manutenção ou realinhamento de qualificação.
5.1 - Os seguintes quesitos serão avaliados após cada trabalho realizado, e seu resultado
será utilizado para manutenção ou realinhamento da qualificação do fornecedor, para cima
ou para baixo, de acordo com o seu desempenho, são eles:
5.1.1 - Qualidade no atendimento.
5.1.2 - Capacitação técnica de todas as equipes envolvidas.
5.1.3 - Pontualidade na entrega dos pedidos.
5.1.4 - Índice de acertos, retrabalho e problemas de produção.
5.2 - Cabe salientar que esta mobilidade é de plena e exclusiva determinação do Sesc DN,
sem necessidade de aviso prévio, notificação ou consentimento do fornecedor realinhado.

6 – Considerações finais.
O endereço para envio dos documentos para cadastramento no Departamento Nacional
do Serviço Social do Comércio (Sesc DN) é:
Av, Ayrton Senna, 5.555, bloco L, sala 301 - Ascom – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ.
CEP: 22775-004
Em caso de dúvida, consultar o técnico Celso Mendonça:
Tel.: (21) 2136-5128
Email: cgmendonca@sesc.com.br

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2019.
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