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Termo de Referência 
 

Diagramação e impressão de documentos produzidos pelos: Departamento de Pesquisa, Análise da 
Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública – DEPAID; Departamento de 
Políticas, Programas e Projetos – DEPRO e Conselho Nacional de Segurança Pública – CONASP, 
por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
 
 
1. INTRODUÇÃO E ANTECEDENTES 
 
A Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, órgão do Ministério da Justiça, tem como 
atribuições definir, implementar e acompanhar a execução da Política Nacional de Segurança Pública, 
incluindo os programas de prevenção e controle da violência e da criminalidade. Dentre suas atribuições 
constam à realização e o fomento de estudos e pesquisas que abordem o conhecimento mais aprofundado 
de determinadas práticas delituosas geradoras de insegurança e vitimização e de boas práticas sobre 
prevenção e a redução da violência, o desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas de 
aprimoramento da gestão da política de segurança pública, dentre outros assuntos. 
 
Nos últimos anos, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) tem investido na produção e 
análise da informação por meio da realização de pesquisas, fomentado o desenvolvimento de uma série 
de pesquisas qualitativas e quantitativas acerca de temáticas envolvendo a Segurança Pública no Brasil. 
Essas pesquisas fomentadas, em conjunto com as iniciativas de produção de conhecimento têm como 
objetivo informar gestores e auxiliar no seu processo decisório, além de servir como base de reflexão 
para estudiosos e pesquisadores da Segurança Pública, profissionais de segurança e todos os interessados. 
 
Dentre as pesquisas desenvolvidas através da parceria entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e 
o Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento – PNUD, por meio do Projeto de Cooperação 
Técnica Internacional BRA/04/029 – Segurança Cidadã, e que serão publicadas através deste Edital, 
estão: 
 
Projeto Pensando a Segurança Pública, o qual fomenta universidades ou institutos de pesquisa, 
públicos e privados, a desenvolverem pesquisas aplicadas no campo da Segurança Pública a partir de 
temas considerados prioritários pela Senasp para o desenvolvimento e o aprimoramento da política 
nacional de segurança pública. O Projeto Pensando a Segurança está em sua 3ª edição, tendo sido 
relizadas um total de 34 pesquisas sobre diversos temas.  
 
Análises Temáticas da Pesquisa Nacional de Vitimização – A Pesquisa Nacional de Vitimização foi 
realizada pelo Instituto Datafolha e sua finalização ocorreu em 2012, tento como principal resultado a 
apresentação de um Relatório final, acompanhado do sumário executivo, os quais são compostos de 
análises descritivas dos dados. Ademais, foi produzido um banco de dados em formato SPSS, com todas 
as variáveis dispostas no questionário. Tendo em vista a significativa amplitude da amostra, que incluiu 
aproximadamente 80 mil entrevistados, e a abrangente gama de variáveis presentes no instrumento de 
coleta de dados, este edital se insere em uma proposta mais ampla de gerar conhecimento e reflexão na 
área das políticas de segurança pública. Deste modo, pretende-se fomentar a publicação de um livro, 
contendo análises comparativas e detalhadas das principais linhas temáticas do banco de dados, sejam 
elas: crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, percepção da população sobre sua segurança e 
percepção da população sobre os serviços de segurança.  

 



 

 

 2 

Caderno Técnico de Referência - Investigação de infrações penais contra as mulheres representa um 
importante passo na elaboração de políticas públicas que tenham como desafio a redução dos índices de 
violência contra as mulheres. Resulta da sistematização do trabalho de campo, que implicou no 
mapeamento, registro e análise das ações e projetos identificados, em todas as etapas do processo de 
investigação: do primeiro atendimento à vítima à instauração do inquérito policial. Sua divulgação tem 
por objetivo socializar e difundir conhecimentos e práticas na investigação de infrações penais contra às 
mulheres, com pretensão de fornecer o que existe de mais moderno relacionado aos temas a serem 
abordados, com diversas estratégias de atuação para que as instituições de segurança pública possam 
aplicar aquelas que melhor se adaptam à situação local e à modalidade de crime praticado. O resultado 
desse produto será distribuído às Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher – DEAM e demais 
instituições correlatas e ainda será utilizado como material didático nos cursos relacionados ao tema que 
a Secretaria Nacional de Segurança Pública já desenvolve e pretende continuar desenvolvendo. 
 
Diagnóstico sobre os principais problemas e respectivas demandas, atuais e emergentes, na Gestão 
da Segurança Pública no Brasil corresponde ao produto final da consultoria contratada para esse fim. 
Por meio da sua divulgação, pretende-se estimular o aprimoramento da gestão nas instituições de 
segurança pública dotando os gestores políticos, institucionais e administrativos de informações sobre a 
situação atual da gestão da segurança pública no Brasil, através de um mapeamento estruturado, seus 
principais problemas respectivas demandas, atuais e emergentes na área. O resultado desse produto será 
distribuído às Secretarias de Estado de Segurança Pública (e secretarias afins), aos comandos e direções 
gerais dos órgãos da segurança pública das UF, bem como às suas instituições de ensino; também será 
utilizado como material didático nos cursos realizados pela SENASP relacionados ao tema. 

Compêndio de Boas Práticas na Gestão da Segurança Pública no Brasil representa o produto final da 
consultoria contratada com essa finalidade específica. Por meio da sua divulgação, pretende-se estimular 
o aprimoramento da gestão nas instituições de segurança pública dotando os gestores políticos, 
institucionais e administrativos de subsidios e informações sobre boas práticas e estratégias exitosas 
pontuais, encontradas no exercicio das funções de gestores da segurança pública, passíveis de aplicação 
às outras realidades regionais do Brasil. O resultado desse produto será distribuído às Secretarias de 
Estado de Segurança Pública (e secretarias afins), aos comandos e direções gerais dos órgãos da 
segurança pública das UF, bem como às suas instituições de ensino; também será utilizado como material 
didático nos cursos realizados pela SENASP relacionados ao tema. 
 
Cartas de Serviços das Perícias Criminais do Brasil – As Cartas de Serviços das Perícias são um passo 
importante na melhoria dos serviços periciais no Brasil, visto que se pretende divulgar aos usuários das 
Perícias Criminais Brasileiras os serviços oferecidos pelas mesmas, onde eles se localizam, quais as suas 
denominações, para que servem e, portanto, em que situações devem ser solicitadas. Este é um dos 
primeiros produtos no processo de padronização de nomenclaturas em nível nacional e melhoria da 
comunicação entre os órgãos implicados nos serviços periciais, objetivando a prestação de um serviço 
mais preciso, confiável, célere e eficaz na produção da prova técnica aos processos criminais. Tem como 
foco os usuários dos serviços periciais, tais como as Polícias Civis, o Judiciário, o Ministério Público 
entre outras instituições.   
 
Guia Prático da Campanha Nacional do Desarmamento – A campanha do desarmamento faz parte 
das ações estruturais de Segurança Pública com Cidadania, principalmente naquelas que tratam do apoio 
à implementação de Ações de Prevenção à Violência. Desde a promulgação do Estatuto do 
Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), a população brasileira foi estimulada a entregar armas que estavam 
sob sua guarda, por meio das Campanhas de entrega voluntária de armas. Em 2004, o governo lançou 
uma primeira Campanha Nacional do Desarmamento, que, até 23 de outubro de 2005, recolheu cerca de 
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453 mil armas de fogo. Nesta data, foi realizado no Brasil o Referendo sobre a proibição da 
comercialização de armas de fogo e munições. O referendo garantiu o comércio de armas (com 63,94% 
dos votos válidos) e o Estatuto consolidou uma legislação rígida de controle, além de prever a realização 
permanente de campanhas educativas pelo desarmamento. O Ministério da Justiça, no âmbito da política 
permanente de desarmamento do Governo Federal, que auxilia no combate ao crime organizado e a 
crimes transnacionais, lançou em maio de 2011 a Campanha Nacional de Desarmamento 2011, intitulada 
“Tire uma arma do futuro do Brasil” vislumbrando superar o número de recolhimentos de armas 
verificadas nas campanhas anteriores. Essa ação nacional é uma realidade no Brasil desde 2004 e precisa 
ser divulgada com maior amplitude entre os profissionais de segurança pública, principalmente, àqueles 
que ainda guardam ressalvas quanto à Campanha do Desarmamento. Por esse motivo, foi produzido um 
Guia prático e didático, produto de consultoria que necesita ser publicado e distribuído aos profissionais 
de segurança dos estados e municipios, bem como, para os gestores.  
 
Documento Técnico com as Análises dos Programas, Ações e Projetos que tenham interfaces e se 
relacionem ao Plano Estratégico de Fronteiras e a Estratégia Nacional de Segurança Pública nas 
Fronteiras – Historicamente, os estudos acadêmicos realizados com foco nas regiões de fronteira sempre 
se focaram na área de defesa e segurança nacional. Buscando confrontar essa realidade foram realizadas 
três pesquisas focadas na avaliação de políticas de segurança nas fronteiras de países relevantes no 
cenário internacional, a saber: Estados Unidos e México, União Europeia, Rússia, China e Índia. Esses 
levantamentos foram realizados com o objetivo de compilar práticas e trazer novos conhecimentos aos 
atores que atuam na área de segurança pública nas fronteiras no Brasil. Outras três pesquisas tiveram foco 
em políticas nacionais que podem mostrar caminhos promissores para que União, estados e municípios 
atuem na faixa de fronteira. A primeira propõe modelo de unidades especializadas e fronteira e de vias 
hídricas, a segunda avalia a possibilidade de interação entre a ENAFRON e outras olíticas executadas 
pelo Governo Federal e a terceira, por fim, sistematiza de forma analítica todas as atividades 
desenvolvidas pela ENAFRON no período entre 2011 e 2014.  Os impressos serão distribuídos para os 
gestores de segurança pública nas fronteiras em âmbito municipal, estadual e federal, além de 
disponibilizados na biblioteca do Ministério da Justiça. 
 
Cartilha Informativa para Gestores (as) dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipais - Os 
Gabinetes de Gestão Integrada surgiram no contexto do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) no 
ano de 2003, articulados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é o órgão responsável pela 
indução de políticas de segurança pública. O GGI é um fórum executivo e deliberativo, que tem como 
missão integrar sistemicamente os órgãos e instituições federais, estaduais e municipais, priorizando o 
planejamento e a execução de ações integradas de prevenção e enfrentamento da violência e 
criminalidade. Visa, ainda, avançar em torno de um paradigma em segurança pública com enfoque em 
boas práticas de gestão por resultados. As instituições precisam de sistemas integrados e inteligentes com 
foco direto na melhoria dos serviços prestados à sociedade. Não há possibilidade de construir um sistema 
de segurança pública eficiente sem o compartilhamento de conhecimento e a cooperação entre as 
instituições. Os GGIs são espaços que congregam instituições heterogêneas em torno de um mesmo 
objetivo: o bem da sociedade. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal é uma das modalidades de GGI 
existentes (GGI-E, Fron e GGI-M) e, assim como os demais priorizam a construção de políticas voltadas 
para a redução da violência e crimes e ao consequente aumento da sensação de segurança nas cidades, 
operando por consenso e sem hierarquia, sendo responsável pela definição de ações de proteção e 
promoção de direitos, prevenção situacional e social das violências, repressão qualificada da 
criminalidade e, no limite, da regulação e fiscalização administrativa do espaço urbano. Para tanto, a 
presente cartilha tem como escopo subsidiar os (as) gestores (as) municipais de segurança pública, 
secretários (as) executivos (as) e integrantes do pleno dos Gabinetes, como também potenciais 
multiplicadores (as), responsáveis pela estruturação, manutenção e fortalecimento institucional dos GGI-
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M’s como instrumentos de gestão das políticas de segurança pública a partir do protagonismo do ente 
federado Município nesse processo. 
 
Cartilha Informativa Sobre o Perfil das Guardas Municipais - As Guardas Municipais foram 
introduzidas no contexto jurídico nacional através do art. 144, §8º da Constituição Federal de 1988, tendo 
como função precípua à proteção de seus bens, serviços e instalações. Esta faculdade de criar uma 
instituição local de segurança pública já era empregada anteriormente ao citado artigo da Carta Magna, 
mas ganhou projeção exponencial a partir desta, sendo que se presume a existência de mais de 900 
municípios contendo Guarda Municipal. Até o advento da Lei 13.022/14, que criou o Estatuto Geral das 
Guardas Municipais, as corporações municipais, criadas pelas legislações locais, adequaram suas 
atribuições ao contexto social vivenciado, não existindo uma padronização mínima, com variados regimes 
contratuais de trabalho, cargas horárias, uniformes despadronizados, com umas utilizando armamento letal 
enquanto que outros não, veículos diferentes e atribuições idem, fazendo com que, ao contrário de uma 
primeira análise que nos leva a considerarmos como sendo instituições marginalizadas, as guardas 
municipais sejam instituições de segurança pública diferentes, adequadas, dentro de suas limitações, aos 
padrões e contextos sociais de sua cidade, estando mais próxima de sua comunidade, muito mais que as 
forças policiais estaduais. Diante disso a SENASP necessita exercer seu papel de fomentador de políticas 
públicas produzindo este documento de referência, abordando as múltiplas identidades e missões 
socioprofissionais das Guardas Municipais no contexto da construção de uma nova legitimidade 
institucional nos marcos do atual paradigma de segurança cidadã no campo da prevenção das violências, 
da mediação de conflitos e da promoção dos direitos humanos no âmbito local, isto posto para os 
municípios que já contam com sua corporação e também daqueles que pretendem cria-las. 
 
Compêndio do histórico do CONASP: a publicação desse material tem como objetivo, preservar a 
memória da instituição e servirá de apoio tanto para os conselheiros do CONASP, como para a comissão 
organizadora da 2ª CONSEG. 
 
Finalizando, o Projeto de Cooperação Técnica Internacional Segurança Cidadã (BRA 04/029) tem 
promovido novos padrões de gestão e planejamento, bem como importantes ações de prevenção à 
criminalidade e à violência no Brasil. Além disso, por meio de iniciativas que visem ao desenvolvimento 
humano sustentável e à segurança cidadã, tem contribuído para a consolidação de novo modelo de gestão 
em segurança pública no contexto regional da América Latina e Caribe.  
 
Esse Projeto de Cooperação Técnica, desenvolvido entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública do 
Ministério da Justiça (SENASP) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
traduz a sustentação filosófica e política dos processos inovadores que estão sendo desenvolvidos na 
gestão da segurança em inúmeros países do contexto regional. 
 
 
2. OBJETO E PROPÓSITO 
 
Diagramação e impressão de documentos produzidos pelos: Departamento de Pesquisa, Análise da 
Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública – DEPAID Departamento de 
Políticas, Programas e Projetos – DEPRO e Conselho Nacional de Segurança Pública – CONASP, por 
meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
 
A Empresa especificamente deverá realizar a editoração, diagramação e impressão de materiais, 
conforme abaixo discriminado: 
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Lote 1 - Coleção Pensando a Segurança Pública, volumes 6 e 7:  
 
a) Diagramação: diagramação final. 
b) Impressão de 2 (dois) volumes da mesma coleção com as seguintes especificações:  
 

o Tiragem: 5.000 exemplares, sendo 2.500 exemplares de cada volume 
o Capa:  

Papel supremo 250g em 4/4 cores 
Acabamento: dobrado alceado 
Capeamento: brochura colada, fosco na capa 

o Miolo: 
Formato de livro médio 210mm X 297mm (tamanho A4) 
Impressão 4/4 cores 
Papel couché fosco 90 g 
350 páginas cada volume 
 

Lote 2 - Análises Temáticas da Pesquisa Nacional de Vitimização: 
 
a) Identidade visual: criação de identidade visual. 
b) Diagramação: diagramação incluindo textos, tabelas, gráficos e mapas de cerca de 250 páginas, 

com resolução das imagens em 300dpi. 
b) Impressão de 1 (um) volume com as seguintes especificações:  
 

o Tiragem: 2.500 exemplares. 
o Capa:  

Papel supremo 250g em 4/4 cores 
Acabamento: dobrado alceado 
Capeamento: brochura colada, fosco na capa 

o Miolo : 
Formato de livro médio 210mm X 297mm (tamanho A4) 
Impressão 4/4 cores 
Papel couché fosco 90 g 
250 páginas 

Lote 3 - Caderno Técnico: Levantamento do Perfil Profissiográfico e Mapeamento de 
Competências do cargo de Perito Criminal 

a) Diagramação: diagramação incluindo textos, tabelas, gráficos e mapas de cerca de 250 páginas, 
com resolução das imagens em 300dpi. 

b) Impressão de 1 (um) volume com as seguintes especificações:  
o Tiragem: 1.000 exemplares 
o Capa:  

 Fomato aberto: 63 x 29,7 cm (orelhas 10 cm cada + lombada 6,5 cm)                                              
 Formato Fechado: 21,2 x 29,7 cm                                                            

 Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m 
 Impressão: 4/4 (quadricromia) 
 Lombada quadrada, colada e costurada 
 Laminação fosca frente + verniz highgloss localizado frente 

o  Miolo: 
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 Formato fechado: 21 x 29,7 cm 
 Impressão: 4/4 (quadricromia) 
 Papel couche brilho 95 g/m 
 
• Lote 4 – Caderno Técnico: Relações Hierárquicas nas Polícias Militares Brasileiras e seu 

  Impacto na Qualidade de Vida dos Profissionais 
 

        a) Diagramação: diagramação incluindo textos, tabelas, gráficos e mapas de cerca de 250    páginas, 
 com resolução das imagens em 300dpi. 

     b) Impressão de 1 (um) volume com as seguintes especificações:  
 

o Tiragem: 2.000 exemplares 
o  Capa:  

  Fomato aberto: 63 x 29,7 cm (orelhas 10 cm cada + lombada 6,5 cm)                                           
 Formato Fechado: 21,2 x 29,7 cm 

  Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m                                     
  Impressão: 4/4 (quadricromia)  
    Lombada quadrada, colada e costurada                                                              
  Laminação fosca frente + verniz highgloss localizado frente 

o Miolo: 
  Formato fechado: 21 x 29,7 cm 
  Impressão: 4/4 (quadricromia) 

  Papel couche brilho 95 g/m 

• Lote 5 – Caderno Temático de Referência: Investigação de infrações penais contra às 
mulheres 

 
a) Editoração, diagramação e impressão de 1 (um) volume com as seguintes especificações:  

 
o Tiragem: 5.000 exemplares. 
o Capa:  

Formato aberto: 63 x 29,7 cm (orelhas 10 cm cada + lombada 6,5 mm) 
Formato fechado: 21,2 x 29,7 cm 
Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m 
Impressão: 4/4 (quadricromia) 
Lombada quadrada, colada e costurada 
Laminação fosca frente + verniz highgloss localizado frente 

o Miolo: 
Formato fechado: 21 x 29,7 cm 
Impressão: 4/4 (quadricromia) 
Papel couche brilho 95 g/m 
150 páginas 
 

• Lote 6 – Diagnóstico dos Principais Problemas da Gestão da Segurança Pública no Brasil 
 

a) Editoração, diagramação e impressão de 1 (um) volume com as seguintes especificações:  
 
o Tiragem: 2.500 exemplares. 
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o Capa: 
Formato aberto: 63 x 29,7 cm (orelhas 10 cm cada + lombada 6,5 mm) 
Formato fechado: 21,2 x 29,7 cm 
Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m 
Impressão: 4/4 (quadricromia) 
Lombada quadrada, colada e costurada 
Laminação fosca frente + verniz highgloss localizado frente 

o Miolo: 
Formato fechado: 21 x 29,7 cm 
Impressão: 4/4 (quadricromia) 
Papel couche brilho 95 g/m 
110 páginas 

 
• Lote 7 – Compêndio de Boa Práticas na Gestão da Segurança Pública no Brasil 
 
a) Editoração, diagramação e impressão de 1 (um) volume com as seguintes especificações:  

 
o Tiragem: 2.500 exemplares. 
o Capa:  

Formato aberto: 63 x 29,7 cm (orelhas 10 cm cada + lombada 6,5 mm) 
Formato fechado: 21,2 x 29,7 cm 
Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m 
Impressão: 4/4 (quadricromia) 
Lombada quadrada, colada e costurada 
Laminação fosca frente + verniz highgloss localizado frente 

o Miolo: 
Formato fechado: 21 x 29,7 cm 
Impressão: 4/4 (quadricromia) 
Papel couche brilho 95 g/m 
100 páginas 
 

• Lote 8 – Cartas de Serviços das Perícias Criminais Brasileiras 
 

a) Identidade visual: criação de identidade visual. 
a) Diagramação: diagramação incluindo textos, tabelas, gráficos e mapas de cerca de 50 páginas de 

cada um dos 27 volumes, com resolução das imagens em 300dpi. 
b) Impressão de 27 (vinte e sete) volumes, um para cada Unidade da Federação, com as seguintes 

especificações: 
o Tiragem: 1.000 exemplares de cada UF: total = 27.000. 
o Capa: 

Papel couche 250g em 4/4 cores 
Acabamento: dobrado alceado 
Capeamento: brochura colada, fosco na capa 

o Miolo: 
Formato de livro médio 15 X 22cm  
Impressão 4/4 cores  
Papel couché fosco 90 g 
50 páginas de cada volume. 
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• Lote 9 - Guia Prático da Campanha Nacional do Desarmamento: 
 
a) Identidade visual: adequação à identidade visual e modelo de capa já existente. 

  b) Impressão de dois volumes com as seguintes especificações: 

o Tiragem: 2.000 unidades 
o Capa: 

Formato aberto: 42 x 21 cm (sem orelhas)  
Formato fechado: 21 x 21 cm  
Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m  
Impressão:4 x4 (quadricromia) 
Grampo 
Laminação fosca frente 

o Miolo: 
Formato fechado: 21x 21 cm  

Impressão: 4/4 (quadricromia)  
Papel couche brilho 95 g/m 

 
• Lote 10 – Compendio da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - 

ENAFRON 
 
a) Identidade visual: adequação à identidade visual e modelo de capa já existente. 

  b) Impressão de um volume com as seguintes especificações: 

o Tiragem: 150 unidades 
o Capa: Formato aberto: 42 x 29,5 cm (sem orelhas)  

Formato fechado: 21 x 29,5 cm  
Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m  
Impressão:4 x4 (quadricromia) 
Grampo 
Laminação fosca frente 

o Miolo: 
Formato fechado: 21x 29,5 cm  

Impressão:  4/4 (quadricromia)  
Papel couche brilho 95 g/m 
 

• Lote 11 – Compêndio das metodologias de funcionamento e estruturação de Unidades 
Especializadas para atividades de policiamento na região de fronteira terrestre e vias 
hídricas 

 
a) Identidade visual: adequação à identidade visual e modelo de capa já existente. 
b) Impressão de um volume com as seguintes especificações: 

o Tiragem: 150 unidades 
o Capa: 
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Formato aberto: 42 x 29,5 cm (com orelhas)  
Formato fechado: 21 x 29,5 cm  
Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m  
Impressão:4 x4 (quadricromia) 
Grampo 
Laminação fosca frente 

o Miolo: 
Formato fechado: 21x 29,5 cm  

Impressão: 4/4 (quadricromia)  
Papel couche brilho 95 g/m 
 

• Lote 12 – Compêndio da proposta de funcionamento e metodologia de intervenção de 
Unidades Especializadas, em vias terrestres e hídricas na região de fronteira. 

 
a) Identidade visual: adequação à identidade visual e modelo de capa já existente. 
b) Impressão de um volume com as seguintes especificações: 

o Tiragem: 150 unidades 
o Capa: 

Formato aberto: 42 x 29,5 cm (sem orelhas)  
Formato fechado: 21 x 29,5 cm  
Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m  
Impressão:4 x4 (quadricromia) 
Grampo 
Laminação fosca frente 

o Miolo: 
Formato fechado: 21x 29,5 cm  

Impressão: 4/4 (quadricromia)  
Papel couche brilho 95 g/m 
 

• Lote 13 – Compêndio do mapeamento dos Programas, Ações e Projetos brasileiros com 
interfaces e relacções com Plano Estratégico de Fronteiras e Estratégia Nacional de 
Segurança Pública 

 
a) Identidade visual: adequação à identidade visual e modelo de capa já existente. 
b) Impressão de um volume com as seguintes especificações: 

o Tiragem: 150 unidades 
o Capa: 

Formato aberto: 42 x 29,5 cm (sem orelhas)  
Formato fechado: 21 x 29,5 cm  
Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m  
Impressão: 4 x4 (quadricromia) 
Grampo 
Laminação fosca frente 

o Miolo: 
Formato fechado: 21x 29,5 cm  
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Impressão: 4/4 (quadricromia)  
Papel couche brilho 95 g/m 
 

Lote 14– Compêndio da analise dos Planos, Programas, Ações e Projetos da União Européia 
 
a) Identidade visual: adequação à identidade visual e modelo de capa já existente. 
b) Impressão de um volume com as seguintes especificações: 

o Tiragem: 150 unidades 
o Capa: 

Formato aberto: 42 x 29,5 cm (sem orelhas)  
Formato fechado: 21 x 29,5 cm  
Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m  
Impressão:4 x4 (quadricromia) 
Grampo 
Laminação fosca frente 

o Miolo: 
Formato fechado: 21x 29,5 cm  

Impressão: 4/4 (quadricromia)  
Papel couche brilho 95 g/m 
 

• Lote 15 – Compêndio da analise dos Planos, Programas, Ações e Projetos dos EUA e México 
na área de segurança pública nas regiões de fronteira. 

 
a) Identidade visual: adequação à identidade visual e modelo de capa já existente. 
b) Impressão de um volume com as seguintes especificações: 

o Tiragem: 150 unidades 
o Capa: 

Formato aberto: 42 x 29,5 cm (sem orelhas)  
Formato fechado: 21 x 29,5 cm  
Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m  
Impressão:4 x4 (quadricromia) 
Grampo 
Laminação fosca frente 

o Miolo: 
Formato fechado: 21x 29,5 cm  

Impressão: 4/4 (quadricromia)  
Papel couche brilho 95 g/m 
 

• Lote 16 – Compêndio da analise dos Planos, Programas, Ações e Projetos da Rússia, China e 
Índia na área de segurança pública nas regiões de fronteira. 

 
a) Identidade visual: adequação à identidade visual e modelo de capa já existente. 
b) Impressão de um volume com as seguintes especificações: 

o Tiragem: 150 unidades 
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o Capa: 

Formato aberto: 42 x 29,5 cm (sem orelhas)  
Formato fechado: 21 x 29,5 cm  
Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m  
Impressão: 4 x4 (quadricromia) 
Grampo 
Laminação fosca frente 

o Miolo: 
Formato fechado: 21x 29,5 cm  

Impressão: 4/4 (quadricromia)  
Papel couche brilho 95 g/m 
 

• Lote 17 - Cartilha informativa para Gestores (as) dos GGI-Ms e  
 
a) Identidade visual: adequação à identidade visual e modelo de capa já existente 

  b) Impressão de um volume com as seguintes especificações: 

o Tiragem: 1.500 unidades. 
o Capa: 

Formato fechado: 21 x 26 cm 
Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m 
Impressão: 4/4 (quadricromia) 
Lombada quadrada, colada e costurada 
Laminação fosca frente + verniz highgloss localizado frente 
 

o Miolo: 
Número de páginas: 100 
Formato fechado: 21 x 26 cm 
Impressão: 4/4 (quadricromia) 
Papel couche brilho 120 g/m 

 
• Lote 18 - Cartilha informativa sobre o perfil das Guardas Municipais 

 
a) Identidade visual: adequação á identidade visual e modelo de capas já existente. 

  b) Impressão de um volume com as seguintes especificações: 

o Tiragem: 1.500 unidades. 
o Capa: 

Formato fechado: 21 x 26 cm 
Papel cartão triplex ou triplex alta alvura 350g/m 
Impressão: 4/4 (quadricromia) 
Lombada quadrada, colada e costurada 
Laminação fosca frente + verniz highgloss localizado frente 
  

o Miolo: 
Número de páginas: 100 
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Formato fechado: 21 x 26 cm 
Impressão: 4/4 (quadricromia) 
Papel couche brilho 120 g/m 

 
• Lote 19 - Compêndio do histórico do CONASP 

 
a) Identidade visual: adequação á identidade visual e modelo de capas já existente. 

  b) Impressão de um volume com as seguintes especificações: 

o Tiragem: 1.500 unidades. 
o Capa: 

Formato fechado: 14 x 20 cm 
Impressão: 4/4 (quadricromia, 100% de preenchimento) 
Papel: Papel cartão branco 300 gramas, sem orelhas e plastificação brilhante. 
Lombada quadrada, sistema holt-melt (cola quente). 

o Miolo: 
Número de páginas: 100 
Páginas: papel branco 75g 
 
Produção de FlippingBooks do material produzido, e entrega em mídia CD/DVD. Os FlippingBooks 
são publicações digitais realistas que podem ser vistas em PCs, Macs, iPads, iPhones e dispositivos 
Android. Podem ser salvas em um CD / DVD, compartilhadas por meio de redes de e-mail e sociais, e 
incorporadas em sites.  
 
OBS: uma boneca de cada uma das publicações deve ser aprovada pelo Projeto BRA/04/029, antes da 
impressão. 
 
3. PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
O contrato deverá ser realizado em um prazo máximo de 60 dias a partir da assinatura do contrato e o 
recebimento do material. 
 
 
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
A empresa deverá apresentar, no mínimo, 02 (dois) atestados de capacidade técnica, emitidos e assinados 
por representantes de órgãos públicos e/ou iniciativa privada, que atestem ter a mesma executado 
serviços do mesmo porte dos serviços relacionados nesse Termo de Referência. Os atestados deverão 
conter os títulos e uma breve descrição dos trabalhos realizados e deverão ser enviados juntos com a 
cotação de preço. 

 
 
5. FORMA DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado em até dez dias úteis após a entrega e aprovação de cada uma das 
publicações/lote. 

 
6. DAS CONDIÇÕES 



 

 

 13 

 
• Para efeitos de contratação dos serviços será considerado o critério de avaliação de MENOR 

PREÇO POR LOTE. 
• Desembolso financeiro condicionado aos serviços executados, mediante apresentação de nota 

fiscal e ateste pelo Projeto BRA/04/029.  
 
 
 


