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Termos de referência 
 

Objetivo e escopo do serviço: 

Impressão e produção de publicações, material de comunicação, documentos, etc. e entrega em 
locais específicos. Isto inclui impressão offset, digital e a laser, corte, dobra e perfuração, conversão 
e normalização de arquivos gráficos e procedimentos de garantia de qualidade e garantia dos 
trabalhos de impressão.  

 

Antecedentes gerais:  

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) no Brasil está 
interessado em estabelecer um ou mais acordos de longo prazo com uma ou mais empresas 
qualificadas para a prestação de serviços de impressão de alta qualidade.  

O ACNUR contratará prestadores de serviços dispostos e capazes para a impressão de materiais de 
comunicação e visibilidade que possam ser amplamente distribuídos ou exibidos para diferentes 
propósitos, incluindo advocacy, material de comunicação, reconhecimento de doadores e de marcas, 
conscientização do público e da mídia, etc.  

A(s) empresa(s) contratada(s) deve(m) ser autorizada(s) pelas autoridades competentes e 
normalmente deve(m) prestar tais serviços de acordo com os regulamentos brasileiros com total 
autonomia técnica, financeira, gerencial e administrativa. 

A modalidade de contrato resultante desta proposta será um Acordo de Longo Prazo. Este tipo de 
contrato não requer um compromisso financeiro do ACNUR no momento da assinatura. Os 
compromissos financeiros serão estabelecidos caso a caso, cada vez que os serviços forem 
solicitados, através da emissão de ordens de compra. 

A adjudicação de um Contrato não confere ao proponente vencedor qualquer exclusividade com 
relação aos serviços prestados (fica a critério do ACNUR e o ACNUR especificamente se reserva o 
direito de adjudicar mais de um Contrato para a prestação dos serviços), nem concede ao 
proponente vencedor quaisquer direitos de natureza diferente ou mais extensa. 

O(s) Acordo(s) terá(ão) uma duração inicial de dois (2) anos, com a possibilidade de uma extensão 
de dois (2) períodos adicionais de um (1) ano cada, sujeito ao desempenho satisfatório do(s) 
Contratado(s) e à necessidade do ACNUR para a prestação de serviços. 

 

Componentes do serviço:  

1. Impressão offset de alto nível, impressão digital e serviços de impressão padrão 

Serviços de impressão de alto nível para publicações. Exemplos para tais produtos seriam 
calendários de mesa, livros de histórias, cadernos, livros, agendas, pastas, relatórios, banners, 
folhetos, adesivos em vários tamanhos e formatos. Os fornecedores nesta área precisam se 
concentrar na qualidade do papel, técnica de impressão utilizada e precisão nas definições de cores, 
além de prestar grande atenção aos detalhes, especialmente na fase de acabamento e embalagem. 

Outro tipo de serviço de impressão é aquele que se concentra na distribuição em massa de 
publicações relativamente menos sofisticadas. O foco nesta área é fornecer qualidade e quantidade, 
mantendo o preço de impressão dentro de uma faixa aceitável. Esta área também se concentra na 
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impressão offset em grandes quantidades sob prazos apertados. Exemplos: Folhetos A4 e A5, 
folhetos simples de 2-4 páginas, cartazes grandes, etc.  

 

2. Envio: 

Os produtos serão regularmente entregues no escritório central do ACNUR em Brasília. Às vezes, o 
ACNUR pode solicitar que alguns produtos sejam enviados para outros locais no Brasil. Os 
prestadores de serviços devem confirmar sua capacidade para fazê-lo, incluindo embalagem e 
rotulagem adequadas, conforme informações facilitadas pelo ACNUR, caso a caso.  

 

Identidade Visual: 

Todos os serviços de impressão devem seguir o livro da marca ACNUR, a menos que de outra forma 
e especificamente indicado pelo ACNUR. Os potenciais prestadores de serviços devem confirmar a 
capacidade de impressão usando a paleta básica de cores do ACNUR. 

 

Uso de materiais recicláveis:  

Favor especificar claramente em sua oferta técnica se sua empresa utiliza materiais reciclados 
durante todo o processo de impressão e/ou técnicas amigáveis ao meio ambiente, inclusive para o 
descarte de materiais usados. Indique claramente para cada um dos produtos listados abaixo.    

 

Amostras: 

Como parte da avaliação técnica, os concorrentes são solicitados a enviar 1 (uma) amostra de 
referência do(s) produto(s) para o endereço da filial do ACNUR em Brasília. As amostras devem ser 
enviadas dentro do prazo para a apresentação de propostas. O ACNUR não aceitará nenhuma 
amostra que tenha sido enviada após a data de encerramento (ou seja, pode ser recebida após a 
data de encerramento sempre que no pacote conste que foi despachado antes dessa data).   

Solicita-se aos concorrentes que apresentem um exemplo de produtos previamente concluídos (não 
exigindo, portanto, a impressão fresca de amostras específicas) para os requisitos listados abaixo 
segundo incluídos na sua proposta. 

Endereço de entrega: SCN Q5, Torre Sul, Sala 316 - Brasilia, DF. CEP 70715-900 

O não fornecimento da amostra solicitada resultará na desqualificação da oferta. 

 

Procedimentos de garantia de qualidade:  

O(s) contratante(s) eventual(is) deve(m) ter um sistema de garantia de qualidade em vigor. Por favor, 
descreva isso em sua oferta. Em geral, para cada trabalho específico, o ACNUR solicitará e 
examinará uma amostra do produto final que o fornecedor utilizará para a impressão das 
quantidades finais. Antes de entregar em Brasília ou em outro lugar, o(s) prestador(es) de serviços 
deve(m) garantir que todas as unidades individuais estejam de acordo com o padrão. Até que as 
amostras fornecidas sejam aprovadas pelo ponto focal do ACNUR, os produtos não poderão ser 
impressos. 
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Itens e especificações 

 

No. Item Descrição  

1 Publicação A4 and A5 
Até 100 páginas (50 folhas)/ Até 200 páginas (100 folhas)/ Até 300 páginas (150 folhas). Capa: 200 a 300 gramas de 
matte, papel revestido, fundo colorido completo, laminação de filme ou fosca. Interior: preto e branco ou colorido, 
branco matte revestido 80 gr papel de texto e de ligação 

2 Livreto A3, A4 and A5 
Até 30 páginas (15 folhas). Capa: 200 a 300 gramas de matte, papel revestido, fundo colorido completo, laminação 
de filme ou fosca. Interior: preto e branco ou colorido, branco matte revestido 80 gr papel de texto e de ligação 

3 Banner Modelo roll-up. Tamanho 1,20 x 0,80. Faixa em LONA vinil FOSCA, 450 gramas  

4 Pasta 
350 gr/m2. Exterior e interior com impressão a 4 cores, especialmente aparadas e com cortes dentro, com dois 
bolsos dentro da pasta 

5 Folheto A3, A4 e A5 
Até 2 páginas (1 folha)/ Até 4 páginas (2 folhas)/ Até 6 páginas (3 folhas). Preto e branco ou colorido (até 4 cores). 
Papel revestido mate de 100 a 170 gramas. 

6 Cartão de visitas Tamanho 6,5 x 9,2 cm / 9 x 5 cm / 8 x 5 cm. Papel: 250 gr de cova branca não revestida. Totalmente colorido 

7 Fotocópias 
A4 ou A3 preto e branco ou colorido, por folha. Pode ser frente e verso.  

Se necessário, com acabamento de ligação em espiral e cobertura transparente. 

8 Cartões de saudação 
210 mm x 100 mm dobrado e 210 mm x 200 mm aberto. Interior e exterior com impressão a cores. Papel revestido 
mate com uma nota / assinatura do cartão de felicitação ou sem. Com envelope especial proporcional às dimensões 
do cartão. 

9 Poster A1, A2 e A3 Papel revestido com celofane 170, até 4 cores. A3 em couchê 170g  A2 em sulfite. A2 em Lona. A2 em gloss paper 

10 Caderno Simples  
Papel interior: marfim 70gr / m2. Papel lateral: marfim 140gr / m2. Dimensões: 12.5 cm x 20.5 cm  

6 formas. Impressão a 4 cores. Costurado com fio. Cantos arredondados 

11 Caderno de Capa Dura Papel interior: marfim 70gr / m2. Papel lateral: marfim 140gr / m2. Dimensões: 15.5 cm x 22 cm 
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6 formas. Impressão a 4 cores. Espiral wire-o 

12 Adesivos 
Dimensões: 10cm diâmetro (redondo) / 20x8cm/ 20x10cm/ 20x20cm/ 25x25cm/ 10x10cm. Adesivo de papel, 
impressão de apenas um lado, em cores. 

13 Calendário de Mesa 1 
Papel revestido mate de 250 gramas / m2. Dimensão 17 cm x 22 cm. 13 páginas. Impressão a 4 cores. Verniz 
parcial em cada página. Pernas pintadas. Daubing 170 gr / m2, impressão a 4 cores. Com espirais 

14 Calendário de Mesa 2 
Dimensão 19 cm x 25 cm Papel revestido mate de 250 gramas / m2. 28 páginas. Impressão a 4 cores. Verniz parcial 
em cada página. Pernas pintadas. Base Cartão triplex 350g, impressão a 4 cores. Com espirais 

15 
Planner Semanal tipo 
caderneta 

Tamanho pessoal 9,5 x 17,1. Planner lombada quadrada com costura, elástico chato branco 7mm e marcador de 
página em cetim turquesa. Miolo costurado, 95 x 170 mm (fechado) 192 Páginas em Papel Offset 90g Impressão 
4x4; Capa dura 100 x 175mm (fechada) em Papel Paraná 1,7mm, com vinco de dobra, lombada quadrada, 
Impressão 4x0 em papel couché 120g, laminação BOPP fosca. Guarda: Impressão 4x4 em papel offset 120g 

16 Evelopes A4 branco ou Tamanho do arquivo, branco ou Tamanho de carta, branco 

17 Certificados Cor completa, A4, 120 gr / 180 gr 

18 
Placas de identificação 
visual 

Para mesas de serviço, portas, sanitários, cozinha etc.) Placa de alumínio 0,5 mm, cantos arredondados, dimensões 
15 x 15 cm, com escrita em português e espanhol. 

19 Blocos  
80x1 Via(s) (160 páginas) ou 40x1 Via(s) (80 páginas). Capa Aberta: 10x36cm, 4x0 Cores, Cartão - 350g.Tinta 
Escala. Miolo Fechado: 10x18cm, 4x4 Cores. Ap - 75g.Tinta Escala. Blocado | Intercalado 

20 Livro 1 
Tamanho: 210 x 297 mm. Lombada quadrada Hot Melt. Miolo: 100 páginas, Impressão 4x4 em papel Offset 90g. 
Capa: Impressão 4x4 em papel supremo 300g, laminação BOPP fosca 

21 Livro 2 
Tamanho: 155 x 225 mm, Encadernação canoa. Miolo: 36 páginas, Impressão 4x4 em papel Pólen 90g Capa: 
Impressão 4x4 em papel offset 150g, laminação BOPP fosca 

22 Livro 3 
Tamanho: 155 x 225 mm. Lombada quadrada Hot Melt ou PUR. Miolo: 58 páginas, Impressão 4x4 em papel Pólen 
90g. Capa: Impressão 4x4 em papel supremo 300g, laminação BOPP fosca 

23 Card Pictográfico Impressão e laminação,Tamanho A3 Papel “offset” ou papel “couche” 

 



Fonte principal
Proxima Nova
Pode ser encontrada no Adobe Typekit, tem amplos recursos de linguagem e 
suporta mais de 90 idiomas.

Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@#$%ˆ&*(){}[]!?:;.,
Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 12a34567890@#$%ˆ&*(){}[]!?:;.,

Fonte secundária
Lato
Funciona excepcionalmente bem em tela. É uma fonte Open Source Google e de 
fácil acesso como fonte para web. 

Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@#$%ˆ&*(){}[]!?:;.,
Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 12a34567890@#$%ˆ&*(){}[]!?:;.,

Fonte complementar
Arial
É uma fonte de sistema, sem serifas, que pode substituir as fontes  
Proxima Nova e Lato, quando necessário.

Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@#$%ˆ&*(){}[]!?:;.,
Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890@#$%ˆ&*(){}[]!?:;.,

Uso das fontes
Proxima nova: é altamente recomendada para os trabalhos de design, 
especialmente para as publicações impressas.

Lato: pode ser utilizada de forma seletiva como corpo de texto ou subtítulos. 
É recomendada para trabalhos digitais, devido à facilidade com que pode ser 
implementada em websites.

Arial: para trabalhos que não têm design definido, como e-mails e 
correspondências internas.

Logotipo de uso oficial
Este é o logotipo de uso oficial. Sua aplicação se limita a documentos onde é 
necessária a utilização do nome completo da organização.

manual de uso da marca
versão reduzida

Logotipo de divulgação
Para todas as demais comunicações voltadas ao público em geral, o logotipo de 
divulgação, em sua versão horizontal ou vertical, deverá ser usado.

Logotipo horizontal Logotipo vertical

Paleta de cores

AZUL

PANTONE 300 C/U
RGB 0 114 188
CMYK 99 50 0 0
HEX #0072BC

A cor AZUL da logo ACNUR 
deve ser utilizada como cor 
principal, bem como cor de 
destaque nas circunstâncias 
necessárias.

O uso de “Rich Black” no 
corpo de texto pode tornar 
a impressão difícil e gerar 
decalques. Recomendamos 
definir o corpo do texto como 
C0 M0 Y0 K100.

RICH BLACK

PANTONE BLACK 6 C/U
RGB 0 0 0
CMYK 78 68 67 90
HEX #00000

Esta cor secundária pode 
ser utilizada em elementos 
gráficos, nas circunstâncias 
em que o seu uso se torne 
necessário.

AMARELO

PANTONE PROCESS
YELLOW C/U
RGB 250 235 0
CMYK 3 1 100 0
HEX #FAEB00

Cores básicas

Cor secundária

Espaço de proteção e escala
Sempre mantenha o espaço livre mínimo em torno do logotipo para preservar a 
sua integridade. O espaço livre mínimo é determinado pela altura da letra “U” em 
ACNUR e deve ser mantido em todos os quatro lados do logotipo.

Redução máxima

.8in
20mm
100px .8in

20mm
100px

Variações do logotipo
O logotipo de cor azul deve ser usado, sempre, como a principal opção. As 
versões em preto e em branco estão disponíveis para situações quando a versão 
em azul não se torna legível ou não pode ser produzida, tal como em impressos 
que utilizam apenas a cor preta.

Logotipo horizontal

Logotipo vertical
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BLUE

CMYK 99 50 0 0

RGB 0 114 188 

HEX #0072BC 

CMYK 74 37 0 0 

RGB 64 149 205 

HEX #4095CD 

CMYK 49 25 0 0 

RGB 127 184 221 

HEX #7FB8DD 

CMYK 25 13 0 0 

RGB 191 220 238 

HEX #BFDCEE 

Data Visualisation 
Colour palette

UNHCR: BRAND BOOK  |  VISUAL ELEMENTS

The data visualisation colour palette is an 

extended version of the UNHCR colour 

palette. It has been developed solely for use 

in data visualisations and infographics. 

The proportion of each colour that is used 

may vary depending on your key colour and 

the data you want to emphasize. Try not to 

exceed three colours in a single graphic. In 

some cases more than three may be used to 

ensure clarity of data. Percentage tints can 

be used where appropriate.

Use CMYK colours on coated and uncoated paper for  

offset printing, such as magazines, brochures, leaflets, 

full colour ads, etc.

Use RGB colours for computer presentations, digital 

displays, TV productions, etc.

Use HEX colours online.

RICH BLACK

CMYK 78 68 67 90

RGB 0 0 0  

HEX #00000 

 

CMYK 57 51 50 67

RGB 64 64 64  

HEX #404040

CMYK 38 34 34 45

RGB 127 127 127  

HEX #7F7F7F 

CMYK 19 17 17 22

RGB 191 191 191 

HEX #BFBFBF 

DARK BLUE

CMYK 99 83 36 27

RGB 24 55 95 

HEX #18375F 

CMYK 74 62 27 20

RGB 82 105 135  

HEX #526987 

CMYK 49 42 18 14

RGB 139 155 175  

HEX #8B9BAF 

CMYK 25 21 9 7

RGB 197 205 215  

HEX #C5CDD7 

RED

CMYK 0 87 52 0

RGB 239 74 96  

HEX #EF4A60 

CMYK 0 65 39 0

RGB 243 119 136  

HEX #F37788 

CMYK 0 44 26 0

RGB 247 164 175  

HEX #F7A4AF

CMYK 0 22 13 0

RGB 251 210 215  

HEX #FBD2D7 

GREEN

CMYK 90 0 52 0

RGB 0 179 152

HEX ##00B398 

CMYK 67 0 39 0

RGB 64 198 178  

HEX #40C6B2 

CMYK 45 0 26 0

RGB 127 217 203   

HEX #7FD9CB

CMYK 22 0 13 0

RGB 191 236 229  

HEX #BFECE5 

YELLOW

CMYK 3 1 100 0

RGB 250 235 0 

HEX #FAEB00 

CMYK 2  1  75 0

RGB 251 240 64 

HEX #FBF040 

CMYK 2  1  50 0

RGB 252 245 127 

HEX #FCF57F 

CMYK 1  1  25 0

RGB 254 250 191 

HEX #FEFABF 

75%

Percentage tint examples

50% 25%


