
TERMO DE REFERÊNCIA  

Contratação de empresa especializada em criação de layouts de materiais de divulgação/promocionais e 
editoração gráfica de publicações institucionais das iniciativas da ONU Mulheres pela 

paridade de gênero junto a públicos e grupos de relacionamento. 
 
 

I. Contexto: 

A ONU Mulheres, fundamentada na visão de igualdade consagrada na Carta das Nações Unidas, trabalha 

pela eliminação da discriminação contra mulheres e meninas; o empoderamento das mulheres; e a 

conquista da igualdade entre mulheres e homens como parceiros e beneficiários do desenvolvimento, 

direitos humanos, ação humanitária e paz e segurança. 

Os grandes marcos orientadores do trabalho da ONU Mulheres são a Convenção pela Eliminação de 

toda Forma de Discriminação contra as Mulheres, a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, a 

Convenção Internacional pela Eliminação de toda Forma de Discriminação Racial e a Plataforma de Ação 

de Durban. Normas internacionais cujos princípios normativos encontram-se sintetizados na Agenda 2030 

de Desenvolvimento Sustentável e seus Objetivos Globais e a Década Internacional de Afrodescendentes. 

A Agenda 2030 foi proclamada em 2015 e guia os Estados-membros das Nações Unidas, suas agências, as 

empresas e a sociedade civil até 2030 no alcance de 17 Objetivos que contemplam 169 metas. A igualdade 

de gênero e o empoderamento das mulheres são um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

o ODS 5, e está explicitamente transversalizada nas metas de outros 12 ODS. Já a Década Internacional de 

Afrodescendentes foi proclamada pela resolução 68/237 da Assembleia Geral das Nações Unidas e será 

observada entre janeiro de 2015 e dezembro de 2024, proporcionando uma estrutura sólida para as 

Nações Unidas, os Estados-membros, a sociedade civil e todos os outros atores relevantes para tomar 

medidas eficazes para a implementação do programa de atividades nos temas reconhecimento, justiça e 

desenvolvimento.  

Os resultados propostos para a atuação da ONU Mulheres no Brasil são: 

1: As mulheres lideram, participam e se beneficiam igualmente dos sistemas de governança. 

2: As mulheres têm segurança de renda, trabalho digno e autonomia econômica. 

3: Todas as mulheres e meninas vivem uma vida livre de todas as formas de violência. 

4: Mulheres e meninas contribuem e têm maior influência na construção da paz e resiliência 

sustentáveis e beneficiam-se igualmente da prevenção de catástrofes naturais e conflitos e de ações 

humanitárias. 

Nesses termos, a ONU Mulheres necessita, de acordo com a demanda de cada área, assegurar a 

difusão de conteúdos digitais e peças gráficas online, visando promover o alinhamento de suas atividades 

com as ações do governo brasileiro, entidades intergovernamentais, parcerias privadas e sociedade civil.  

 



 

II. Objetivo 

Este termo de referência ter por objetivo a contratação de empresa especializada em criação de layouts 

de materiais de divulgação/promocionais e editoração gráfica de publicações  institucionais das iniciativas 

da ONU Mulheres pela paridade de gênero junto a públicos e grupos de relacionamento, a Década 

Internacional de Afrodescendentes, movimento ElesPorElas – HeForShe e campanha do Secretário-Geral 

da ONU “Una-se pelo fim da violência contra as mulheres”. 

 

III. Escopo do trabalho  

-  

Criação de layouts de materiais de divulgação/promocionais e editoração gráfica de publicações  

institucionais da ONU Mulheres. 

Todo o material antes de ser finalizado deverá ser avaliado e aprovado por ONU Mulheres, por meio 

de apresentação de prova física. 

- Quaisquer sugestões de alteração de formato e/ou material utilizado deverá ser discutida entre as 

partes, a fim de que se avalie o custo/benefício; 



- LOTE 01 – Layout e editoração gráfica de publicações 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 

Livreto sobre as linhas de ação da ONU 
Mulheres 
Português 
Detalhamento: 
1 dobra, formato A4 (29,7cm x 21cm), em papel 
COUCHE FOSCO, capa 150 g/m², miolo 120 g/m² 
4x4 cores, 16 páginas, com 2 grampos. 
Papel certificado FSC 

1   

02 

Livreto sobre as linhas de ação da ONU 
Mulheres 
Inglês 
Detalhamento: 
1 dobra, formato A4 (29,7cm x 21cm), em papel 
COUCHE FOSCO, capa 150 g/m², miolo 120 g/m² 
4x4 cores, 16 páginas, com 2 grampos. 
Papel certificado FSC 

1   

03 

Livreto sobre as linhas de ação da ONU 
Mulheres 
Espanhol 
Detalhamento: 
1 dobra, formato A4 (29,7cm x 21cm), em papel 
COUCHE FOSCO, capa 150 g/m², miolo 120 g/m² 
4x4 cores, 16 páginas, com 2 grampos. 
Papel certificado FSC 

1   

04 

Folheto sobre a estratégia de comunicação e 
advocacy “Mulheres Negras Rumo a um 
Planeta 50-50 em 2030” 
Português 
Detalhamento: 
1 dobra, formato A4 ( 29,7cm x 21cm), em papel 
COUCHE FOSCO 150 g/m², miolo 120 g/m²,  4x4 
cores, 8 páginas, com 2 grampos. 
Papel certificado FSC 

1   

05 

Folheto sobre a estratégia de comunicação e 
advocacy “Mulheres Negras Rumo a um 
Planeta 50-50 em 2030” 
Espanhol 
Detalhamento: 
1 dobra, formato A4 ( 29,7cm x 21cm), em papel 
COUCHE FOSCO 150 g/m² (capa), miolo 120 
g/m² , 4x4 cores, 8 páginas, com 2 grampos. 
Papel certificado FSC 

1   



06 

Folheto sobre a estratégia de comunicação e 
advocacy “Mulheres Negras Rumo a um 
Planeta 50-50 em 2030” 
Inglês 
Detalhamento: 
1 dobra, com 2 grampos, formato A4 (29,7cm x 
21cm), capa  150 g/m² (capa), miolo em papel 
COUCHE FOSCO 120 g/m², 4x4 cores, 8 páginas. 
Papel certificado FSC 

1   

07 

Folheto sobre a Década Internacional de 
Afrodescendentes 
2 dobras, formato A4 (29,7cm x 21cm), COUCHE 
FOSCO 120g/m² 4x4 cores. 
Papel certificado FSC 

1   

08 

Folheto sobre a campanha do Secretário-Geral 
UNA-SE pelo fim da violência contra as 
mulheres 
2 dobras, formato A4 (29,7cm x 21cm), COUCHE 
FOSCO 120g/m² 4x4 cores. 
Papel certificado FSC 

1   

09 

Folheto sobre o movimento ElesPorElas – 
HeForShe 
2 dobras, formato A4 (29,7cm x 21cm), COUCHE 
FOSCO 120g/m² 4x4 cores. 
Papel certificado FSC 

1   

10 

Caderno de textos Jornada Formativa 
Mulheres Negras Rumo a um Planeta 50-50 em 
2030 
A4 (29,7cm x 21cm), vertical, miolo em papel 
couche fosco 150 g/m² 4x4 cores, capa 
plastificada em couche foco 250 g/m², lombada 
com cola, 120 páginas. 

1   

 



LOTE 02 – Layouts de materiais de divulgação, promocionais e comunicação 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 

Banner roll-up ONU Mulheres  
 
Detalhamento: 
Modelo 80x200 - R2 - Altura Ajustável 
Ajustável de 120cm a 200cm 
Largura de mídia fixa: 80 cm 
Sistema roll up – mola retrátil 
Somente para banner: 80cm x 120cm x 200 cm, 
material de impressão em lona fosca, material 
e cor de estrutura aluminío anodizado fosco. 

1   

02 

Banner roll-up Década Internacional de 
Afrodescendentes 
 
Detalhamento: 
Modelo 80x200 - R2 - Altura Ajustável 
Ajustável de 120cm a 200cm 
Largura de mídia fixa: 80 cm 
Sistema roll up – mola retrátil 
Somente para banner: 80cm x 120cm x 200 cm, 
material de impressão em lona fosca, material 
e cor de estrutura aluminío anodizado fosco 

1   

03 

Banner roll-up ElesPorElas 
 
Detalhamento: 
Modelo 80x200 - R2 - Altura Ajustável 
Ajustável de 120cm a 200cm 
Largura de mídia fixa: 80 cm 
Sistema roll up – mola retrátil 
Somente para banner: 80cm x 120cm x 200 cm, 
material de impressão em lona fosca, material 
e cor de estrutura aluminío anodizado fosco 

1   

04 

Banner roll-up Una-se pelo fim da violência 
contra as mulheres 
 
Detalhamento: 
Modelo 80x200 - R2 - Altura Ajustável 
Ajustável de 120cm a 200cm 
Largura de mídia fixa: 80 cm 
Sistema roll up – mola retrátil 
Somente para banner: 80cm x 120cm x 200 cm, 
material de impressão em lona fosca, material e cor 

de estrutura aluminío anodizado fosco 

1   



05 

Banner roll-up ONU Mulheres/Geração 
Igualdade 
 
Detalhamento: 
Modelo 80x200 - R2 - Altura Ajustável 
Ajustável de 120cm a 200cm 
Largura de mídia fixa: 80 cm 
Sistema roll up – mola retrátil 
Somente para banner: 80cm x 120cm x 200 cm, 
material de impressão em lona fosca, material 
e cor de estrutura aluminío anodizado fosco 

1   

06 

Wind banner ONU Mulheres 
Detalhamento: 
Banner giratório estampado, com dupla face, 
vazado, confeccionado em tecido Duralon®, 
100% algodão, 1,20 x 4,00 m, com bases e 
hastes para fixação no solo 

1   

07 

Wind banner Una-se pelo fim da violência 
contra as mulheres 
Detalhamento: 
Banner giratório estampado, com dupla face, 
vazado, confeccionado em tecido Duralon®, 
100% algodão, 1,20 x 4,00 m, com bases e 
hastes para fixação no solo 

1   

08 

Wind banner Década Internacional de 
Afrodescendentes 
Detalhamento: 
Banner giratório estampado, com dupla face, 
vazado, confeccionado em tecido Duralon®, 
100% algodão, 1,20 x 4,00 m, com bases e 
hastes para fixação no solo 

1   

09 

Wind banner ElesPorElas 
Detalhamento: 
Banner giratório estampado, com dupla face, 
vazado, confeccionado em tecido Duralon®, 
100% algodão, 1,20 x 4,00 m, com bases e 
hastes para fixação no solo 

1   

10 

Wind banner ONU Mulheres/Geração 
Igualdade 
Detalhamento: 
Banner giratório estampado, com dupla face, 
vazado, confeccionado em tecido Duralon®, 
100% algodão, 1,20 x 4,00 m, com bases e 
hastes para fixação no solo 

1   



11 

Ventarola ONU Mulheres/Década 
Internacional de Afrodescendentes 
Detalhamento: 
196x250mm em Couchê Brilho 250g – 4x1 – 
Corte e Vinco Padrão 

1   

12 

Ventarola ONU Mulheres/Una-se pelo fim da 
violência contra as mulheres 
196x250mm em Couchê Brilho 250g – 4x1 – 
Corte e Vinco Padrão 

1   

13 

Ventarola ONU Mulheres/Geração Igualdade 
Detalhamento: 
196x250mm em Couchê Brilho 250g – 4x1 – 
Corte e Vinco Padrão 

1   

14 

Ventarola ElesPorElas-HeForShe 
Detalhamento: 
196x250mm em Couchê Brilho 250g – 4x1 – 
Corte e Vinco Padrão 

1   

15 

Adesivo Década Internacional de 
Afrodescendentes (cadernos/computadores) 
Detalhamento: 
Adesivo. Formato: 10 x 11,5 cm. Cores: 4 x 0 
(impressão só frente). Material: adesivo vinil. 

1   

16 

Adesivo ElesPorElas-HeForShe 
Detalhamento: 
Adesivo. Formato: 10 x 11,5 cm. Cores: 4 x 0 
(impressão só frente). Material: adesivo vinil. 

1   

17 

Adesivo Geração Igualdade 
Detalhamento: 
Adesivo. Formato: 10 x 11,5 cm. Cores: 4 x 0 
(impressão só frente). Material: adesivo vinil. 

1   

18 Máscaras ONU Mulheres/Geração Igualdade 
Tecido 100% algodão, modelo 3D, com duplo 
revestimento de tecido na cor azul celeste e 
com impressão em alta qualidade em uma das 
faces da máscara (1 face com logo em 4/0 
branco, outra face lisa), elástico nas duas 
pontas, reguláveis 
Dimensões: 21,5cm (Comprimento curvada) x 
15cm (Altura, curva do bico) 
Elástico: 14 cm 

1   



19 Máscaras ONU Mulheres/Una-se pelo fim da 
violência contra as mulheres 
Tecido 100% algodão, modelo 3D, com duplo 
revestimento de tecido na cor laranja com 
impressão em alta qualidade em uma das faces 
da máscara (1 face com logo em 4/0 branco, 
outra face lisa), elástico nas duas pontas, 
reguláveis 
Dimensões: 21,5cm (Comprimento curvada) x 
15cm (Altura, curva do bico) 
Elástico: 14 cm 

1   

20 Máscara ONU Mulheres/ElesPorElas 
Tecido 100% algodão, modelo 3D, com duplo 
revestimento de tecido na cor preta e com 
impressão em alta qualidade em uma das faces 
da máscara (1 face com logo em 4/4, outra face 
lisa), elástico nas duas pontas, reguláveis 
Dimensões: 21,5cm (Comprimento curvada) x 
15cm (Altura, curva do bico) 
Elástico: 14 cm 

1   

21 Máscara ONU Mulheres/Vidas Negras  
Tecido 100% algodão, modelo 3D, com duplo 
revestimento de tecido na cor preta e com 
impressão em alta qualidade em uma das faces 
da máscara (1 face com logo em 4/4, outra face 
lisa), elástico nas duas pontas, reguláveis 
Dimensões: 21,5cm (Comprimento curvada) x 
15cm (Altura, curva do bico) 
Elástico: 14 cm 

1   

22 Caderneta ONU Mulheres/Geração Igualdade 
 100 fls, sem pauta pautadas; impressão em 
silk em uma cor na capa, 140 x 210 mm 
Papel certificado FSC 

1   

23 Caderno ONU Mulheres/Geração Igualdade,  
caderno Papel kraft, capa dura em papel 
reciclado 13cm x 17,7 cm+ Impressão em 
Serigrafia 1 lado x 1 cor  
Papel certificado FSC 

1   

24 Calendário de mesa ONU Mulheres/Geração 
Igualdade 
7 folhas 140 mm X 195 mm 
produto certificado FSC® 
01 Lâmina de Papel Couché L2 (150g/m²); 06 
Lâminas em Papel Off-set (150g/m²); 01 Base 
em Papel Triplex (375g/m²) 

1   



25 Agenda ONU Mulheres/Geração Igualdade 
com 128 páginas / 64 folhas, acabamento em 
lombada, miolo off set impresso em cinza 
calendário anual (agenda), incluindo datas 
comemorativas da ONU a serem fornecidas 
pela contratante 

Fita marcadora dupla face 8 Páginas de mapas 
em papel couché brilho 4 cores, capa azul 
celeste, gravação em silk logotipo em 4/4 
aplicado em alta definição e qualidade 
Dimensões: 15x8,0 cm 

Papel certificado FSC 

1   

26 Bandana ElesPorElas 
Bandanas para cabeça, estampadas em tecido 
100% algodão e 
impressão em alta resolução com cores nítidas, 
brilhantes e de alta solidez.Tecido branco, 
impressão logo em preto e magenta. 

1   

27 Bandana ONU Mulheres/Una-se pelo fim da 
violência contra as mulheres. Bandanas para 
cabeça, estampadas em tecido 100% algodão e 
impressão em alta resolução com cores nítidas, 
brilhantes e de alta solidez. Tecido laranja, 
impressão em branco. 

1   

28 Bandana ONU Mulheres/Vidas Negras 
Bandanas para cabeça, estampadas em tecido 
100% algodão e 
impressão em alta resolução com cores nítidas, 
brilhantes e de alta solidez. Tecido preto, 
impressão em branco e amarelo. 

1   

29 Bandana ONU Mulheres/Geração Igualdade 
Bandanas para cabeça, estampadas em tecido 
100% algodão e 
impressão em alta resolução com cores nítidas, 
brilhantes e de alta solidez. Tecido preto, 
impressão em branco e amarelo. 

1   

30 Botton ONU Mulheres/ElesPorElas  
Peça com 4,5 cm, 4 x 0, modelo americano, com 
alfinete, com material reciclado 

1   

31 Botton ONU Mulheres/Una-se pelo fim da 
violência contra as mulheres   
Peça com 4,5 cm, 4 x 0, modelo americano, 
com alfinete, com material reciclado 

1   



32 Botton ONU Mulheres/Vidas Negras   
Peça com 4,5 cm, 4 x 0, modelo americano, 
com alfinete, com revestimento em material 
reciclado 

1   

33 Botton ONU Mulheres/Geração Igualdade   
Peça com 4,5 cm, 4 x 0, modelo americano, 
com alfinete, com material reciclado 

1   

34 Camiseta ONU Mulheres/Geração Igualdade  
personalizada em até 4 cores, frente com 
manga curta, gola redonda e larga, de malha 
100% algodão, em cores, M (50 unidades), G 
(50 unidades), GG (100 unidades).  

1   

35 Camiseta ONU Mulheres/ElesPorElas 
personalizada em até 4 cores, frente com 
manga curta, gola redonda e larga, de malha 
100% algodão, em cores, M (50 unidades), G (50 
unidades), GG (100 unidades). 

1   

36 Camiseta ONU Mulheres/Una-se pelo 
personalizada em até 4 cores, frente com 
manga curta, gola redonda e larga, de malha 
100% algodão, em cores, M (50 unidades), G (50 
unidades), GG (100 unidades). 

1   

37 Camiseta ONU Mulheres/Vidas Negras 
personalizada em até 4 cores, frente. Vidas 
Negras, com manga curta, gola redonda e 
larga, de malha 100% algodão, cor preta, M 
(50 unidades), G (50 unidades), GG (100 
unidades). 

1   

38 Sacola ecológica em algodão azul celeste. 
ONU Mulheres/Geração Igualdade 
Medida 40 x 33 x 10 cm. Incluso gravação em 
silk screen até 02 cores, um lado 

1   

39 Sacola ecológica em algodão preto. ONU 
Mulheres/ElesPorElas 
Medida 40 x 33 x 10 cm. Incluso gravação em 
silk screen até 02 cores, um lado 

1   

40 Sacola ecológica em algodão laranja. ONU 
Mulheres/Una-se pelo fim da violência contra 
as mulheres 
Medida 40 x 33 x 10 cm. Incluso gravação em 
silk screen até 02 cores, um lado 

1   

41 Caneta ONU Mulheres/ElesPorElas 
Caneta ecológica de bambú com detalhes 
coloridos em material reciclado. 
Personalização a laser ou silk screen texto: 
logo ElesPorElas), PP. Acabamento frost. ø0,8 x 
15,1cm. 

1   



42 Caneta ONU Mulheres/Geração Igualdade 
Caneta ecológica de bambú com detalhes 
coloridos em material reciclado. 
Personalização a laser ou silk screen logo: ONU 
Mulheres). PP. Acabamento frost. ø0,8 x 
15,1cm. 

1   

43 Caneta ONU Mulheres/Una-se pelo fim da 
violência contra as mulheres 
Caneta ecológica de bambú com detalhes 
coloridos em material reciclado. 
Personalização a laser ou silk screen logo: 
UNA-SE . PP. Acabamento frost. ø0,8 x 15,1cm. 

1   

44 Caneta ONU Mulheres/Vidas Negras 
Caneta ecológica de bambú com detalhes 
coloridos em material reciclado. 
Personalização a laser ou silk screen logo: 
Vidas Negras. PP. Acabamento frost. ø0,8 x 
15,1cm. 

1   

45 Lápis resinado colorido ONU 
Mulheres/Geração Igualdade 
Impressão personalizada em preto (texto), cor 
do lápis azul celeste, material reciclado. 

1   

46 Lápis resinado colorido ONU 
Mulheres/ElesPorElas 
Impressão personalizada em preto (texto), cor 
do lápis rosa/magenta, material reciclado. 

1   

47 Lápis resinado colorido ONU Mulheres/Una-
se pelo fim da violência contra as mulheres 
Impressão personalizada em preto (texto), cor 
do lápis laranja, material reciclado. 

1   

48 Lápis resinado colorido ONU Mulheres/Vidas 
Negras 
Impressão personalizada em preto (texto), , 
material reciclado, cor madeira clara. . 

1   

49 Bloco ONU Mulheres/Geração Igualdade  
100 fls, sem pauta; impressão em silk em uma 
cor na capa em branco, capa em couro papel 
reciclado capa dura, logo marca em azul 
celeste, 20.5cmx14cm, espiral em metal no 
formato vertical, papel offset. 
Papel certificado FSC 

1   



50 Bloco ONU Mulheres/ElesPorElas  
14,8 x 10,5 cm blocagem medida 14,8cm), 25 
vias iguais, impressão 4x0, miolo papel Offset 
90g, capa 4 páginas, impressão 4x4, papel 
Couchê fosco 170g, refile, wire-o preto 
metálico (lado menor)  
Papel certificado FSC 

1   

51 Bloco ONU Mulheres/Una-se pelo fim da 
violência contra as mulheres 
14,8 x 10,5 cm blocagem medida 14,8cm), 25 
vias iguais, impressão 4x0, miolo papel Offset 
90g, capa 4 páginas, impressão 4x4, papel 
Couchê fosco 170g, refile, wire-o preto em 
metal (lado menor)  
Papel certificado FSC 

1   

52 Bloco ONU Mulheres/Vidas Negras 
14,8 x 10,5 cm blocagem medida 14,8cm), 25 
vias iguais, impressão 4x0, miolo papel Offset 
90g, capa 4 páginas, impressão 4x4, papel 
Couchê fosco 170g, refile, wire-o preto 
metálico (lado menor)  
Papel certificado FSC 

1   

53 Viseira ONU Mulheres/Geração Igualdade 
Tecido algodão azul celeste, 100% algodão, 
silk-screen (Serigrafia) com impressão de 
logo em branco, regulador velcro, face 
principal impressa em cores (branco) e 
lateral com texto de divulgação de site (uma 
linha) em branco. 

1   

54 Viseira ONU Mulheres/ElesPorElas 
Tecido algodão  silk-screen (Serigrafia) com 
impressão de logo em magenta em branco, 
regulador velcro, face principal impressa em 
cores (magenta e branco  com logotipo) e 
lateral com texto de divulgação de site (uma 
linha) em branco. 

1   

55 Viseira ONU Mulheres/Vidas Negras 
Tecido algodão preto, , silk-screen 
(Serigrafia) com impressão de logo em 
branco, regulador velcro, face principal 
impressa em cores branca e lateral com 
texto de divulgação de site (uma linha) em 
branco. 

1   



56 Squeeze ONU Mulheres/Geração Igualdade 
 
Garrafa de 500ml, cor azul (celeste), 
personalizado em Silk com 1 cor de gravação 
(branca), material alumínio,  
Tamanho total aproximado (CxD): 
20 cm x 6,5 cm x 21,9 cm 
Peso aproximado (g): 44 

1   

57 Squeeze ONU Mulheres/ElesPorElas 
 
garrafa de 500 ml, cor preta, personalizado em 
Silk com 1 cor de gravação (branca), tampa 
preta ou rosa (pink/magenta), material 
alumínio. 
Tamanho total aproximado (CxD): 
20 cm x 6,5 cm x 21,9 cm 
Peso aproximado (g): 44 

1   

58 Squeeze ONU Mulheres/Vidas Negras 
 
garrafa de 500 ml, cor preta, alumínio 
personalizado em Silk com 1 cor de gravação 
(branca), tampa amarela.  
Tamanho total aproximado (CxD): 
20 cm x 6,5 cm x 21,9 cm 
Peso aproximado (g): 44 

1   

 

 

IV. Produtos e cronograma 

 

Produto Prazos 

LOTE 1  2 de Dezembro de 2020 

LOTE 2 2 de Dezembro de 2020 

 

Entrega digital no formato especificado de cada peça deverá ser entregue até a data de 2/12/2020 por 

meio eletrônico. 

 

V. Avaliação dos produtos 

Os produtos serão avaliados conforme os critérios de pontualidade nas entregas, comunicação e 

qualidade dos produtos. Serão necessários 20 dias para a revisão e aprovação dos produtos. Os 

pagamentos serão feitos de acordo com a aprovação, contra a apresentação de Nota Fiscais.   

 



VI. Requisitos Mínimos 
 

• Experiência da empresa/instituto 

 

Apresentação de portfólio eletrônico institucional da licitante, demonstrando experiência em 

prestação de serviços de design gráfico, webdesign, produção de textos e diagramação de publicações. 

Experiência mínima de 5 anos em prestação de serviços de design e editoração gráfico.    

 Experiência mínima de 2 anos em prestação de serviços de design gráfico com foco corporativo 

tais como Governo (Administração Pública Direta e Indireta), ONGs, Agências da ONU e Empresas 

Privadas.  

Experiência comprovada de, ao menos, 03 (três) anos com produção de publicações. 

 

• Experiência da Equipe Técnica 
 
Um profissional de design gráfico com experiência de no minímo 3 anos  

 

 

VII. Critérios de avaliação  

 

A avaliação será realizada a partir da observância ao cumprimento dos critérios descritos no item VI.  

A empresa proponente deverá submeter: 

• Documento 1: Proposta Técnica assinada e válida por 60 dias, de acordo com modelo apresentado 
no Anexo 2 deste Termo de Referência (Proposta Técnica e Financeira) que demonstre a 
experiência mínima requerida no item VI.  

Para fins de comprovação dos requisitos exigidos no item VI, deverão ser apresentados 
documentos comprobatórios tais como:  

a) Para comprovação dos requisitos referente à experiência da Empresa: contratos anteriores, 
atestado de capacidade, certificações, portfolios, entre outros. 

b) Para comprovação dos requisitos referente à experiência da Equipe Técnica:certificados, 
currículos vitae, entre outros. 

• Documento 2: Proposta financeira em Reais, assinada e válida por 60 dias, de acordo com modelo 
apresentado no Anexo 2 deste Termo de Referência (Proposta Técnica e Financeira). 

 

O modelo presente no Anexo II (Proposta Técnica e Financeira) serve como referência para apresentação 

das propostas, podendo a empresa apresentar informações e documentos adicionais que comprovem a 

exigência mínima solicitada. 

 



 

VIII. Proposta Financeira 

 

A proposta financeira deve ser submetida em Reais. A mesma pode ser apresentada em português. 

O Critério de Avaliação das propostas a ser utilizado é o de MENOR PREÇO GLOBAL considerando os 

dois Lotes. 

A proposta deverá ser apresentada para cada item que compõe o Lote 1 e Lote 2. 

No.  Descrição Unidade de 

Medida 

Custo por Unidade 

(R$)  

Custo Total por 

Unidade (R$)    

Custo Total (R$)  

1.1            

1.2      

1.3      

1.4      

Sub-Total 1    

2.1      

2.2      

2.3      

2.4      

2.5      

Sub-Total 2    

TOTAL (R$)     

 

Quaisquer custos adicionais contemplados nos valores dos produtos deverão ser discriminados na 

proposta (ex: custos de frete). 


