
Anexo (especificações técnicas) 

Bens 

Item  Descrição Quantidade 

1 Brochuras (10 pag máximo), formato A5, papel glossy com 
brilho, 180g  

500 

2 Roll ups standard (sizes: 600mm (wide) x 1700mm (high) – 
sob demanda 

05 

3 Outdoors (a serem instalados em Maputo, Mocuba, 
Quelimane, Pemba e Metuge) – 9 m x 3 m, luminoso 

5 

4 Tear drops 1,4 m x 5 cm wind flag 10 

5 Banners (3m x 1,20 m) – lona vinil multicor 10 

6 Canetas timbradas (preto e azul) – papel kraft  200 

7 Lápis feitos de material reciclado timbrados – HB grafite 1000 

8 Afiadores timbrados – reciclados/madeira 1000 

9 Borrachas timbradas 1000 

10 Camistes gola redonda estampadas (small, medium, large e 
extra large) - Unissex / Manga curta Malha “Natural” 100% Algodão Fio 

30/1 Penteado, 185g, 

5000 

11 Camisete gola V bordadas (small, medium, large e extra large) 
- Manga curta Malha “Natural” 100%, Masculina e feminina, fio 30/, 100% 

poliamida (Dry Fit)  

500 

12 Folheto desdobrável (trípticos) – anfletos, 10x14cm, 4/4 cores, 

Couchê 80g. Aberto e fechado 
5000 

13 Pastas A4 de conferência estampadas - couro sintético e microfibra 1000 

14 Chapéus (standard)  2500 

15 Chaveiros timbrados préd-definidos 1000 

16 Autocolantes (5 cm x 10 cm) – papel glossy brilhante 1000 

17 Agendas A5 timbradas -  Capa Dura Personalizada, Wire-o e Miolo 

padrão com 100 folhas - Medidas da capa 21x25cm 
1000 

18 Pen drive estampado (16 Gb) - interface USB 2.0,  500 

19 Chávenas estampadas – cerâmica branca 300 

20 Reclame luminoso identificativo de office – 02 m x 90 cm 02 

21 Ambientação em Vinyl (Aplicação de imagens HD em paredes) 
com farses em rodapé – a coordenar 

50m x 50m 

22 Newsletter em papel glossy brilhante (04 páginas): formato A4, 
200g 

04 

23 Cestos feitos de palha/cizal/cordas, com timbre 500 

24 Placas de identificação dos locais de implementação: 01m x 
50cm – sob demanda 

100 

25 Capulanas com timbre 250 

 

 

 



Serviços 

1. Spots televisivo/radiofônico - fonograma que é feito através de elocução simples 

ou mista contendo efeitos sonoros/de imagem, utilizado em programas de 

rádios/televisão e em divulgação publicitária: 

 Spots televisivos: Cinco (05)  mensais; 

 Spots radiofônicos: Cinquenta (50) mensais. 

2. Programa radiofônico/televisivo - série de emissões que se transmitem por via 

radiofónica/televisiva com uma certa periodicidade, onde se abordam temas 

diversos alinhados a linha do espaço; 

 Programas televisivos – veiculação de 05 (cinco) programas mensalmente; 

 Programas radiofônicos – veiculação de 15 (quinze) programas mensalmente. 

3. Jingle - é uma música ou canção curta que será usada em publicidade e para 

outros usos comerciais. Jingles é uma forma de marca Sonora; 

4. Reportagem televisiva/radiofônica/escrita - conteúdo jornalístico mais elaborado, 

um corpo de informação destinado a servir de análise sobre os tópicos mais 

relevantes do MozDGM; 

 Reportagens televisivas – 02 (duas) reportagens produzidas e veiculadas 

mensalmente; 

 Reportagens radiofônicas – 04 reportagens produzidas e 10 inserções mensais. 

5. Produção de conteúdo – transformação de factos em informação acessível ao 

público, mantendo fiel os dados técnicos patentes – por demanda. 

6. Organização de eventos – por demanda. 

7. Campanhas – por demanda. 

 


