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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAIS 

EDUCATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DO COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRÁFICA LAGOS SÃO JOÃO 

 

1. OBJETO  

 

1.1. Contratação de serviço de pessoa jurídica para editoração, diagramação, confecção, 

ajuste de arte e impressão gráfica de materiais educativos e de divulgação do Comitê da 

Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una 

(CBHLSJ). 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Ações visando a educação ambiental estão previstas como um dos itens do Plano 

Plurianual de Investimentos 2019-2022, para serem realizadas durante o período. O 

CBHLSJ reconhece a importância dessa ferramenta para promover a conscientização da 

população e dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos sobre a necessidade de 

conservar a qualidade e a quantidade da água na Bacia Hidrográfica, assim como, a 

importância de envolver o público infanto-juvenil nas questões ambientais. Desta forma, 

os materiais contidos no presente documento têm como objetivo, além de divulgar das 

ações do CBHLSJ no âmbito da Região Hidrográfica VI (RH VI), trazer de, forma 

interativa, um material educativo sobre as características ambientais, econômicas e 

sociais da região. O material produzido será distribuído para os participantes do 24° 

(vigésimo quarto) Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), 

que será realizado entre os dias 22 a 26 de agosto de 2022, e demais eventos a serem 

realizados pelo Comitê ou que o mesmo vier a participar. 

 

3. DO PRAZO  

 

3.1. A vigência e execução do contrato a ser celebrado serão de 30 (trinta) dias, 

contabilizados a partir da emissão da Ordem de Início do Serviço. 

 

3.2. O início do serviço dar-se-á imediatamente a partir da emissão da Ordem de 

Início de Serviço. 

 

 

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

http://www.cilsj.org.br/
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4.1. Para a contratação do serviço objeto deste Termo de Referência o orçamento está 

previsto nos Contratos de Gestão INEA, conforme detalhamento a seguir: 

 

FONTE: FUNDRHI – Subconta Lagos São João  

PROGRAMA DE TRABALHO: Plano de Investimentos – Contrato de Gestão n.º 

01/2017  

FONTE: Ações de Comunicação Social do CBHLSJ 

 

FONTE: FUNDRHI – Subconta Lagos São João 

PROGRAMA DE TRABALHO: Plano de Investimentos – Contrato de Gestão n.º 

01/2017  

FONTE: Ações de Diretoria 

 

4.2. Para efeito de contratação, o valor máximo global a ser pago será de R$ 27.747,00 

(vinte e sete mil setecentos e quarenta e sete reais). 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 

 

5.1. Objeto, quantidade e estimativa de Custo. 

 

OBJETO QUANT VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

Revista de atividades da RH VI 1.000 17,14 17.140,00 

Imã de geladeira 1.200 3,04 3.645,67 

Guia de Observação de Baleias 500 13,93 6.966,33 

VALOR TOTAL 27.747,00 

 

5.2. Especificações: 

 

5.2.1. Revista de Atividades da Região Hidrográfica VI 

 

5.2.1.1. A Revista de Atividades do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São 

João deverá ser composta por 16 (dezesseis) páginas, ou seja, 8 (oito) folhas, 

incluindo capa e contracapa. Seu conteúdo escrito será fornecido pelo Consórcio 

Intermunicipal Lagos São João (CONTRATANTE) e a instituição executora do 

serviço (CONTRATADA) será responsável por elaborar as artes, adaptar o 

conteúdo, fazer a diagramação, editoração e impressão dos materiais. O arquivo 

final da revista deverá ser entregue também em arquivo digital, nas extensões 

PDF e EPUB. 

 

http://www.cilsj.org.br/
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5.2.1.2. A Revista contará com a seguinte distribuição de conteúdo por página:  

 

a. Página 1: Capa da revista, que deverá  conter, minimamente, o nome da 

revista (a ser informado pela CONTRATANTE), a logomarca do Comitê 

de Bacia Hidrográfica Lagos São João e demais itens solicitados pela 

CONTRATANTE. 

 

b. Página 2: A parte atrás da capa apresentará um mapa da RH VI, o qual 

será fornecido pela CONTRATANTE. 

 

c. Página 3: O mapa citado anteriormente se estenderá até parte da página 

seguinte, utilizando, aproximadamente, 7 cm (sete centímetros) dessa 

página para continuação da imagem; nos 14 cm (quatorze centímetros) 

restantes será inserido um texto de apresentação, cujo conteúdo (texto) 

será fornecido pela CONTRATANTE. 

 

d. Página 4: Deverá apresentar notícia ou texto referente à região 

Hidrográfica VI, que será encaminhado pela CONTRATANTE. Poderá 

ser demandada à CONTRATADA a elaboração de arte para ilustração do 

presente texto. 

 

e. Página 5: Contará com atividades de palavras cruzadas e/ou caça 

palavras, cujo conteúdo será fornecido pela CONTRATANTE, sendo a 

CONTRATADA responsável pela elaboração das artes e diagramação. 

 

f. Página 6: Apresentará 2 (duas) curiosidades sobre a Região Hidrográfica 

VI e/ou sobre o Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, sendo o 

texto fornecido pela CONTRATANTE e a ilustração dos textos pela 

CONTRATADA.  

 

g. Páginas 7, 8, 9, e 10: Na folha central virá o jogo da memória. A folha 

deverá ser destacável, sendo de um lado (páginas 7 e 10) a parte traseira 

do jogo, com a logomarca do CBHLSJ, e a frente das peças serão no 

verso das respectivas folhas (páginas 8 e 9). Todos as peças serão 

circulares (peças do jogo), devendo as mesmas serem destacáveis. Serão, 

no mínimo, 24 (vinte e quatro) peças, sendo 12 (doze) diferentes 

imagens, que serão fornecidas pela CONTRATANTE. As peças deverão 

ser distribuídas na página de maneira a possuírem o maior tamanho 

possível, sem afetar o destacamento das peças adjacentes. O uso da 

Revista, após destacada essa folha central, não será afetado, apenas 

http://www.cilsj.org.br/
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dispondo de menos páginas (12 páginas). As folhas centrais (páginas 7 a 

10) deverão ser produzidas com tipo de papel e gramatura específicos, 

descritos abaixo. 

 

h. Página 11: Contará com um jogo de “encontre os erros”, cuja elaboração 

da arte ficará sob responsabilidade da CONTRATADA, orientada pela 

CONTRATANTE sobre itens e conteúdo a serem abordados. 

 

i. Página 12: Apresentará outra notícia ou texto referente à região 

Hidrográfica VI, cujo conteúdo também será encaminhado pela 

CONTRATANTE. Nessa, também poderá ser demandada à 

CONTRATADA a elaboração de arte para ilustração do presente texto. 

 

j. Página 13: Deverá ser constituída de atividades do tipo “labirinto”, que 

deverá ser ligado à temática ambiental, cuja arte deverá ser elaborada 

pela CONTRATADA, com apoio da CONTRATANTE para definição da 

temática e itens da arte. 

 

k. Página 14:  Contará, na parte superior da página, com um “bolso de 

papel”, a ser confeccionado pela CONTRATADA, para guardar as peças 

do jogo memória após destacados. Na sua parte inferior, deverá dispor 

um texto, cujo conteúdo será disponibilizado pela CONTRATANTE. 

 

l. Página 15: Apresentará o expediente da revista, cujos dados serão 

disponibilizados pela CONTRATANTE, além da logomarca da Entidade 

Delegatária (CILSJ) e/ou demais itens que foram solicitados pela 

CONTRATANTE. 

 

m. Página 16: A contracapa deverá constar os itens acordados previamente 

com a CONTRATANTE.  

 

5.2.1.3. Será realizado o serviço de elaboração de artes, editoração, 

diagramação, revisão e impressão gráfica da Revista de Atividades da Região 

Hidrográfica VI, de acordo com as seguintes especificações: 

 

a. Periodicidade: Único; 

b. Tipo de papel da capa e contracapa: Couchê brilho; 

c. Gramatura do papel da capa e contracapa: 200 g (páginas 1, 2, 15 e 16);  

d. Folhas internas (páginas 7, 8, 9 e 10): Tipo e gramatura de papel – 

couchê, 200g; 

http://www.cilsj.org.br/
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e. Folha destacável: páginas 7, 8 , 9 e 10; 

f. Tipo e gramatura de papel das demais páginas (folha interna – páginas 3, 

4, 5, 6, 11, 12, 13 e 14): Offset, 90g; 

g. Bolso interno de papel no verso da contracapa (página 15); 

h. Número de folhas: 4 (quatro) folhas A3 (impressão frente e verso); 

i. Tamanho das folhas: 29,7 x 42 cm (Folha A3);   

j. Número de páginas: 16 (dezesseis); 

k. Tamanho da página: 21 cm x 29,7 cm; 

l. Tipo de dobra: Revista; 

m. Formato da revista fechada: 21 cm x 29,7 cm;  

n. Formato da revista aberta: 29,7 x  42 cm; 

o. Cor: 4 x 4 Policromia; 

p. Acabamento: Canoa (Grampo); 

q. Extensões do arquivo digital: PDF. 

 

Observações: 

a. A ordem e organização deste material poderá ser alterada pelo CILSJ 

antes da impressão. 

b. A Revista deverá ser produzida considerando as especificações descritas 

abaixo e no item “Critérios de Aceitação”. 

 

5.2.2. Ímãs de geladeira do CBH Lagos São João 

 

5.2.2.1. Os itens contidos na arte do ímã (logomarca, imagens, ilustrações, etc.) 

serão fornecidos pelo CILSJ, sendo a estruturação e adequação da arte no 

material (manta magnética) de responsabilidade da empresa CONTRATADA, 

de modo a maximizar a resolução e a qualidade gráfica. 

 

5.2.2.2. O serviço de ajuste de arte e confecção gráfica de Ímã do Comitê da 

Bacia Hidrográfica Lagos São João (CBHLSJ) será de acordo com as seguintes 

especificações: 

 

a. Periodicidade: Único; 

b. Tipo de material: Manta Magnética Total; 

c. Acabamento: Verniz Total Brilho Frente; 

d. Gramatura do papel: 0,3 mm; 

e. Tamanho do ímã: 6 cm x 6 cm; 

f. Cor: 4 x 0 Policromia; 

g. Corte: Reto/Faca Padrão; 

h. Impressão: Offset; 

http://www.cilsj.org.br/
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i. Quantidade de artes: serão 4 modelos, com diferentes fotos; 

j. Tamanho indicado para a logomarca do CBHLSJ (a ser disponibilizado 

pelo CILSJ): 1,08 cm x 1,04 cm; 

k. Tamanho indicado para a logomarca do CILSJ (a ser disponibilizado pelo 

CILSJ): 0,6 cm x 1,46 cm; 

l. Fonte: deverá ser proposta pela CONTRATADA, com prévia aprovação 

pelo CILSJ. 

 

5.2.3. Revista “Guia para Observação de Baleias em Arraial do Cabo” 

 

5.2.3.1. A Revista “Guia para Observação de Baleias em Arraial do Cabo” 

deverá ser composta por 12 (doze) páginas, incluindo capa e contracapa. Seu 

conteúdo escrito será fornecido pelo Consórcio Intermunicipal Lagos São João 

(CONTRATANTE) e a instituição executora do serviço (CONTRATADA) será 

responsável pela impressão do material. 

 

5.2.3.2. A Revista contará com as seguintes especificações:  

 

a. Periodicidade: Único; 

b. Tipo de papel: Couchê brilho; 

c. Gramatura do papel: 90g; 

d. Tamanho: A5 (15 x 21); 

e. Cor: 4x4 Policromia; 

f. Acabamento: canoa (grampo); 

g. Quantidade de páginas: 12 (doze) páginas. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

 

6.1. Os critérios para aceitação dos produtos, descritos neste tópico, serão avaliados pela 

equipe do CILSJ (CONTRATANTE) por meio da verificação da quantidade e qualidade 

dos produtos, examinando o atendimento a todos os itens especificados. Todas as 

entregas deverão ser realizadas dentro dos prazos definidos. 

 

6.1.1. Revista de Atividades da Região Hidrográfica VI 

6.1.1.1. A Revista de Atividades será avaliada pela Comissão de 

Acompanhamento do CILSJ para verificar a conformidade com o presente 

escopo, especificamente com o conteúdo mínimo disposto no item 5.2.1. Caso 

necessário, a Comissão indicará os devidos ajustes para aprovação.  

http://www.cilsj.org.br/
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6.1.1.2.  A Figura 1 ilustra o formato e as dimensões da Revista aberta e fechada 

e a Figura 2 abaixo ilustra a esquematização das peças do Jogo da memória. 

 

 
Figura 1. Esquematização do formato e dimensões da Revista de Atividades aberta e fechada. 

 

 
Figura 2. Esquematização do Jogo da Memória. 

 

6.1.1.3. A Revista de Atividades deverá apresentar na contracapa as logomarcas 

do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João (CBHLSJ), do Consórcio 

Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), da Secretaria Estadual de Ambiente e 

Sustentabilidade (SEAS), do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI) e do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro.  

 

6.1.1.4. Uma versão prévia da Revista deverá ser enviada à equipe do CILSJ 

(CONTRATANTE) para aprovação, em formato digital (.pdf). O período 

http://www.cilsj.org.br/
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máximo para revisão da Revista de Atividades por parte da CONTRATANTE 

será de 7 (sete) dias corridos, devendo a instituição realizar as correções que 

forem solicitadas para aprovação. Antes da impressão final, deverá ser enviada 

uma amostra física (boneca) para a sede do CILSJ, para aprovação do produto 

final pela CONTRATANTE. Após aprovação da boneca, as revistas deverão ser 

impressas e a versão final será entregue em 02 (duas) cópias em mídia digital 

(CD ou DVD), que devem estar nos formatos .pdf.  

 

6.1.2. Ímãs de geladeira do CBH Lagos São João 

6.1.2.1. Os ímãs deverão atender as especificações do item 5.2.2 e seguir os 

modelos da Figura 3. Os ímãs devem apresentar a logomarca do CBHLSJ e do 

CILSJ. As imagens serão fornecidas pelo CILSJ. 

 

 
Figura 3. Modelo dos imãs 

 

 

6.1.2.2. Deverá ser enviada à Comissão Técnica de Acompanhamento do CILSJ 

uma amostra física do imã de cada foto, para aprovação. O período máximo para 

revisão por parte do CILSJ será de até 7 (sete) dias corridos, devendo a instituição 

realizar as correções que forem solicitadas para aprovação. 

 

6.1.3. Revista “Guia para Observação de Baleias em Arraial do Cabo” 

6.1.3.1. A Revista deverá atender as especificações do item 4.5 e seu conteúdo 

será fornecida pelo CILSJ. 

6.1.3.2. Deverá ser enviada à Comissão Técnica de Acompanhamento do CILSJ 

http://www.cilsj.org.br/
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uma amostra da Revista, para aprovação. O período máximo para revisão por 

parte do CILSJ será de 7 (sete) dias corridos, devendo a instituição realizar as 

correções que forem solicitadas para aprovação. 

7. DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

7.1. A CONTRATANTE irá nomear um fiscal para aquisição que verificará se o produto 

foi entregue dentro dos termos contratados, dispondo de autoridade para determinar a 

adoção das medidas necessárias à regularização de faltas constatadas. 

 

 

8. DO PAGAMENTO 

 

8.1. O pagamento será realizado mediante envio ao CONTRATANTE da Nota Fiscal. 

 

8.2. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis após apresentação da Nota 

Fiscal, mediante atesto de um dos fiscais da aquisição. 

 

8.2.1. O pagamento será realizado por meio de boleto bancário, cheque nominal ou 

transferência bancária para conta corrente em nome da empresa contratada. 

 

 

9. DO REAJUSTE 

 

9.1. Não haverá reajustes para esse serviço. 

 

 

10. DAS ALTERAÇÕES 

 

10.1. O contrato será firmado com base na Resolução INEA n° 160/2018 podendo 

sofrer alterações com acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato. 

 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1. Entregar o objeto em estrita conformidade com as disposições do Termo de 

Referência e com os termos da proposta de preços. 

 

11.2. Realizar a entrega sem custo adicional para a CONTRATANTE. 

 

http://www.cilsj.org.br/
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11.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste ato.  

 

11.4. Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de idoneidade exigidas 

neste Ato Convocatório. 

 

11.5. Executar fielmente o objeto dentro do melhor padrão de qualidade, de forma que 

se mantenham todas as especificações técnicas e qualidades exigidas, cumprindo todas 

as especificações estabelecidas na proposta de preços e documentos apresentados ao 

CONTRATANTE. 

  

11.6. Refazer, sem custo para o CONTRATANTE, todo e qualquer procedimento, se 

verificada incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da CONTRATADA. 

 

11.7. Responsabilizar-se por todas as quaisquer despesas decorrentes de impostos, 

despesas com mão-de-obra, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, fiscais e 

comerciais, taxas, seguros e outras despesas que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto deste ato. 

 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

12.1. Pagar a importância correspondente à aquisição dentro das condições 

estabelecidas no termo de referência. 

 

12.2. Acompanhar e fiscalizar a aquisição, através de funcionário(a) especialmente 

designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 

objeto. 

 

12.3. Considerar todos os procedimentos e princípios estabelecidos pela Resolução 

INEA n° 160/2018, de 11 de dezembro de 2018, e suplementarmente, pela Lei Federal 

nº 8.666/1993. 

 

13. DO RECEBIMENTO 

 

13.1. O recebimento dar-se-á pela emissão do Termo de Recebimento do 

Objeto, em caráter definitivo pela CONTRATANTE. 

 

 

14.  DA FORMA DE CONTRATAÇÃO 

 

http://www.cilsj.org.br/
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ATO CONVOCATÓRIO 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS 

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 14-2022  

PROCESSO CILSJ N.º 274/2022 

 

14.1. A seleção de propostas será realizada em conformidade com a Resolução INEA n° 

160 de 11 de dezembro de 2018 e nos casos omissos a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de 

julho de 2002 e a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 

posteriores. 

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

15.1. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas com a Secretaria Executiva de 

Entidade Delegatária pelo e-mail: selecaodepropostas@cilsj.org.br. 

http://www.cilsj.org.br/

