
  Termo de Referência 

 
Criação de identidade visual, logomarcas, guia de uso de marca  

e layout para peças e materiais para evento (2 cópias) 

 
 

 

Data limite para apresentação de propostas: 19/08/2013, impreterivelmente até as 10h 
Endereço eletrônico para envio de propostas: fornecedores@unfpa.org.br  
Identificação a ser utilizada como título do e-mail: Tomada de Preço no. 008/2013 - Seminário 
Internacional  

 

1. DADOS DO PROJETO  
 
Dados do projeto: BRA5U201 – Fortalecimento das capacidades nacionais para a 
promoção e atenção à saúde sexual e reprodutiva e redução da morbi-mortalidade 
materna 
Linha orçamentária:  GL Unit: UNFPA /Account: 74210/Fund: FPA90/ Dept.ID:70.500 / 
Project: BRA5U201/ ACTIVITY: ADOL_SEMINAR / Impl. Agency: PU0074 

 

2. CONTEXTO:  
 
A gravidez na adolescência é um exemplo da complexa situação da juventude no Brasil. 
Dependendo da faixa etária, a gravidez pode estar relacionada à violência sexual; à falta de 
informação e/ou falta de orientação e educação em sexualidade integral;  às restrições de 
acesso aos serviços de saúde e aos insumos para o planejamento reprodutivo; bem como ao 
baixo status de adolescentes mulheres em nossa sociedade, que podem buscar na gravidez 
um papel social, sobretudo em contextos marcados por desigualdades de gênero, raça e 
classe.  
 
Considerando que os serviços de saúde são elementos essenciais na condução e desfecho 
dos processos de gravidez na adolescência, sobretudo em se tratando de grupos em situação 
de vulnerabilidade social agravada; e considerando que os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODMs) não poderão ser cumpridos se as questões de população e saúde reprodutiva 
não forem tratadas com objetividade, o Ministério da Saúde e o Fundo de População das 
Nações Unidas – UNFPA decidiram unir esforços para garantir que adolescentes e jovens 
possam tomar decisões voluntárias no exercício da sexualidade e vida reprodutiva. O foco do 
trabalho conjunto é a reduçao do indices de gravidez na adolescencia, bem como a prevencao 
das doenças sexualmente transmissíveis e da aids entre adolescentes e jovens.  
 
Como primeira ação da Iniciativa, será realizado um seminário internacional para promover o 
intercâmbio entre especialistas, gestores/tomadores de decisão e profissionais nacionais de 
saúde sobre as boas práticas e o “estado da arte” na promoção do direito à saúde integral do/a 
adolescente e, em especial, na construção de suas habilidades para a tomada de decisões 
voluntárias e informadas no exercício da sexualidade e na vida reprodutiva, com foco na 
prevenção de gravidez não planejada e das DST/Aids, bem como compartilhar lições 
aprendidas boas práticas entre diferentes países (Ásia, África, Caribe e América Latina). O 
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Seminário Internacional “Saúde, Adolescência e Juventude: promovendo a equidade e 
construindo habilidades para a vida” será realizado em Brasília, entre os dias 15 e 18 de 
outubro de 2013. 

 

3. OBJETIVO A SER ALCANÇADO:  
 
3.1 Criação de identidade visual, logomarca e slogan a serem utilizados no Seminário 
Internacional “Saúde, Adolescência e Juventude: promovendo a equidade e construindo 
habilidades para a vida” e posteriormente  
 
3.2 Criação de um guia básico de uso da marca;  
3.3 Criação de layout com aplicação das logomarcas para o crachá, sacola, certificado, 
canetas, modelo de apresentação para Power Point, arte para fixar em fundo de palco, 
sinalizações internas para serem fixionadas em totens; sinalização externa para identificação 
do local do evento; 
 
3.4 Criação de layout e diagramação com aplicação das logomarcas para folder e 2 (duas) 
publicações em formato de livro. 
 

 

4. ATIVIDADES: 
 
4.1 Atividades a serem desempenhadas:  
 
4.1.1 Criação de identidade visual,logomarca e slogan a serem utilizados no Seminário 
Internacional “Saúde, Adolescência e Juventude: promovendo a equidade e construindo 
habilidades para a vida” e posteriormente.  
A arte deve ser apresentada em duas versões: a primeira com nome e data do evento, e a 
segunda, sem nome e data do evento. 
 
4.1.2 Criação de guia básico de uso da marca para o Seminário Inernacional “Saúde, 
Adolescência e Juventude: promovendo a equidade e construindo habilidades para a vida” e 
para uso posterior em iniciativa com o mesmo foco;  
O guia deve trazer orientacoes sobre o uso da marca e slogan em dois momentos: no 
seminario e posteriormente. Considerando que, no seminário todas as pecas devem conter 
logomarca, slogan, nome e data do evento; posteriormente, logomarca e slogan serao 
utilizados sem nome do evento ou data.  
 
 
4.1.4 Criação de layout para crachá com medida de 14,5cm de altura x 10 cm de largura, 
contendo logomarca criada para identifiar a iniciativa e o Seminário Internacional, logomarcas 
institucionais de realização e apoio do Seminário, e espaço para aplicação de etiqueta com o 
nome do participante; 
 



  Termo de Referência 

4.1.5 Criação de layout para sacola confeccionada em lonita na cor azul royal, contendo 
contendo logomarca criada para identifiar a iniciativa e o Seminário Internacional, logomarcas 
institucionais de realização e apoio do Seminário; 
 
4.1.6 Criação de layout para certificado em formato A4, contendo logomarca criada para 
identifiar a iniciativa e o Seminário Internacional, logomarcas institucionais de realização e 
apoio do Seminário; 
 
4.1.7 Criação de layout para modelo de slide de apresentação no formato PowerPoint (em 
dois formatos: slide de abertura e slide interno), contendo logomarca criada para identifiar a 
iniciativa e o Seminário Internacional, logomarcas institucionais de realização e apoio do 
Seminário; 
 
4.1.8 Criação de layout de arte para ser fixionada no fundo do palco (tamanho a definir), 
contendo logomarca criada para identifiar a iniciativa e o Seminário Internacional, logomarcas 
institucionais de realização e apoio do Seminário; 
 
4.1.9 Criação de layout para sinalizações internas a serem fixionadas em totens, sendo 03 
(três) sinalizações para salas e auditório para o local em que acontecerá o seminário 
inernacional e 04 (quatro) sinalizações para exposições localizadas em um salão em que 
acontecerá o seminário inernacional, contendo logomarca criada para identifiar a iniciativa e o 
Seminário Internacional, logomarcas institucionais de realização e apoio do Seminário; 
 
4.1.10 Criação de layout para sinalização externa para identificação do local em que 
acontecerá o seminário internacional, contendo logomarca logomarca criada para identifiar 
a iniciativa e o Seminário Internacional, logomarcas institucionais de realização e apoio do 
Seminário; 
 
4.1.11 Criação de layout e diagramação para 01 (um) folder com formato aberto de 71cm de 
largura e 24cm de altura, 3 dobras, contendo logomarca criada para identifiar a iniciativa e o 
Seminário Internacional, logomarcas institucionais de realização e apoio do Seminário; 
 
4.1.12 Criação de layout e diagramação para 01 (um) livro com apresentação, índice, 
contexto, programação simples do seminário internacional, programação detalhada e ficha 
técnica, com formato A5 e 200 páginas, e elaborado em escala monocromática. A capa/ 
contracapa deve conter logomarca criada para identifiar a iniciativa e o Seminário 
Internacional, logomarcas institucionais de realização e apoio do Seminário; 
 
4.1.13 Criação de layout e diagramação para 01 (um) livro com apresentação, índice, texto 
sobre experiências de países sobre a iniciativa abordada no seminário internacional e 
fotos/imagens,  com formato A5 e 250 páginas. A capa/ contracapa deve conter logomarca 
criada para identifiar a iniciativa e o Seminário Internacional, logomarcas institucionais de 
realização e apoio do Seminário. 
 
Observaçoes importantes 
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1: O UNFPA fornecerá ainda as logomarcas das instituições realizadoras e parceiras para 
compor os layouts das peças; 
2: O UNFPA fornecerá os textos para compor o folder e os 02 (dois) livros a serem 
diagramados; 
3: O UNFPA fornecerá fotos quando necessário para a criação/ diagramação das peças; 
4: Todo o material e peças a serem criados devem atender a identidade visual proposta para o 
Seminário Internacional “Saúde, Adolescência e Juventude: promovendo a equidade e 
construindo habilidades para a vida”, contendo nome do evento.  
5: O briefing de comunicação sera disponibilizado como subsidio para o desenvolvimento das 
logomarcas. 
 
 
4.2 Resultados Esperados:  
 
4.2.1 Identidade visual, Logomarca e Slogan a serem utilizados no Seminário Internacional 
“Saúde, Adolescência e Juventude: promovendo a equidade e construindo habilidades para a 
vida” e posteriormente.  
 
4.2.2 Guia básico de uso da marca para a logomarca criada para a iniciativa “Garantindo 
direitos para que adolescentes e jovens escolham a sua hora” e para o Seminário Inernacional 
“Saúde, Adolescência e Juventude: promovendo a equidade e construindo habilidades para a 
vida” e para a iniciativa cujo foco é a reduçao do indices de gravidez na adolescencia, bem 
como a prevencao das doenças sexualmente transmissíveis e da aids entre adolescentes e 
jovens. 
 
4.2.4 Crachá para o Seminário Internacional “Saúde, Adolescência e Juventude: 
promovendo a equidade e construindo habilidades para a vida”; 
 
4.2.5 Layout para sacola para o Seminário Internacional “Saúde, Adolescência e 
Juventude: promovendo a equidade e construindo habilidades para a vida”; 
 
4.2.6 Certificado para o Seminário Internacional “Saúde, Adolescência e Juventude: 
promovendo a equidade e construindo habilidades para a vida”; 
 
4.2.7 Modelo de slide de apresentação (abertura e slide interno) para o Seminário 
Internacional “Saúde, Adolescência e Juventude: promovendo a equidade e construindo 
habilidades para a vida”; 
 
4.2.8 Fundo de Palco para o Seminário Internacional “Saúde, Adolescência e Juventude: 
promovendo a equidade e construindo habilidades para a vida”; 
 
4.2.9 Sinalização interna para totens para o Seminário Internacional “Saúde, Adolescência 
e Juventude: promovendo a equidade e construindo habilidades para a vida”; 
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4.2.10 Sinalização externa para identificação do local que acontecerá o Seminário 
Internacional “Saúde, Adolescência e Juventude: promovendo a equidade e construindo 
habilidades para a vida”; 
 
4.2.11 01 (um) folder para o Seminário Internacional “Saúde, Adolescência e Juventude: 
promovendo a equidade e construindo habilidades para a vida”; 
 
4.2.12 02 (dois) livros diagramados para o Seminário Internacional “Saúde, Adolescência e 
Juventude: promovendo a equidade e construindo habilidades para a vida”;  
 
4.2.13 Arquivos digitais de todas as peças criadas (“Resultados Esperados” de 4.2.1 à 4.2.12) 
finalizados em alta resolução, em formato aberto em Illustrator, InDesign e/ou CorelDraw; 
 
4.2.14 Arquivos digitais separados de todas as peças criadas (“Resultados Esperados” de 
4.2.1 à 4.2.12) finalizados em alta resolução, em formato PDF, para impressão; 
 
4.2.15 Arquivos digitais separados de todas as peças criadas (“Resultados Esperados” de 
4.2.1 à 4.2.12) finalizados em PDF com resolução para uso na Web; 
 
4.2.16 Arquivo finalizado em PowerPoint contendo modelo de apresentação (Resultado 
Esperado 4.2.7); 
 
4.3 Prazo para envio das propostas:  19 de agosto de 2013 
 
4.4 Apresentação de primeira proposta de projeto para identidade visual , logomarca e 
slogan: 30 de agosto de 2013 
 
4.5 Prazo(s) para Entrega do(s) Produto(s): 09 de setembro de 2013  
 

 

5. PERÍODO DO CONTRATO DE SERVIÇO:  22 de agosto 2013 a 19 de outubro de 2013. 

 

6. REMUNERAÇÃO:  

 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:   
 
O pagamento será efetivado por meio de parcela única. O crédito será feito diretamente na 
conta corrente da empresa ou consultor/a prestador/a do serviço e será processado após 
apresentação e aprovação do produto, recibo de prestação de serviço ou nota fiscal de acordo 
com o prazo descrito no item 3 deste termo. Após a apresentação do produto e documentos 
descritos acima, o UNFPA tem até 10 dias úteis para efetuar o crédito. 
 
Cabe ressaltar que:  
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1. Com base na Convenção de Privilégios e Imunidades, o Fundo de População das Nações 
Unidas – UNFPA não recolhe impostos de qualquer natureza. Neste sentido, fica a cargo do 
fornecedor o recolhimento de TODOS os impostos devidos, conforme legislação brasileira.  
 
2. O UNFPA se resguarda o direito de autorizar ou não a continuidade/conclusão do serviço 
em caso de qualquer alteração na qualidade e/ou quantidade do serviço, o que deve ser 
previamente notificado por escrito.  
 
DADOS PARA O FATURAMENTO:  
 
UNFPA - Fundo de População das Nações Unidas CNPJ: 03.771.277/0001-06  
 
ENDEREÇO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS (TOR ASSINADO EM 2 VIAS/ 
NOTA FISCAL): 
 
Fundo de População das Nações Unidas  
CASA DA ONU 
Setor de Embaixadas Norte - SEN, Quadra 82 - Lote 17 
CEP: 70800-400 - Brasília-DF 
Fone: (61) 3038.9252 
A/C Gabriela Borelli  
 

 

8. REQUISITOS: 
- Custo compatível com a qualidade do material (menor valor oferecido para que se alcance 

a melhor qualidade).   
- No caso de pessoas físicas: a pessoa contratada deve ser um/a profissional com nível 

superior de ensino, com experiência comprovada de 5 anos e mais. A comprovação de 
experiência deve ser feita por meio de carta de apresentação e referência de antigos 
contratantes e/ou outros documentos tal qual atestados de qualidade de serviços 
prestados. Devem ser apresentados, no minimo 3 (três) atestados e/ou marcas/campanhas 
que tenham sido desenvolvidas pela/o candidato/a. 

- No caso de pessoas jurídicas: a empresa deve apresentar informações mínimas sobre seu 
quadro de funcionários a ser envolvido na prestação deste serviço, enfatizando a formação 
e os anos de experiência e apresentar, no mínimo, 3 (três) atestados de qualidade de 
serviços prestados, emitidos por instituições de governo e/ou agências do Sistema das 
Nações Unidas. 

- Caso não sejam apresentadas comprovações de formação e/ou atestados de 
qualidade de serviços prestados, as candidaturas de pessoas físicas ou jurídicas 
serão desconsideradas.  

- Familiaridade com os procedimentos financeiros do UNFPA. 

 

9. INSTITUIÇÃO PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO : (anexar 3 propostas) 
 
Nome da Instituição:  
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Nome da Pessoa de Contato na Instituição:  

 

10. APROVADO POR (Rubrica do representante da empresa e do UNFPA aprovando os 
termos de referência): 
 
   Empresa ________________ Data:                   UNFPA ___________   Data:       

 


