MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES CONTRATOS E CONVÊNIOS

EMPRESA “F”

Pergunta 1 – As fichas de inscrição terão impressão 1/1 cor, sendo um modelo em azul claro, o
segundo modelo em amarelo claro e o terceiro modelo em branco. Haverá também uma frase em
destaque, como por exemplo "Rede pública". Seguem as dúvidas:
- As cores azul e amarelo utilizadas nos dois primeiros modelos são da escala CMYK ou da escala
pantone (cores especiais)?
- O modelo de reposição dos correios que deve ser em branco, sendo o papel também da cor branca,
em qual cor deverá ser feita a impressão do fundo com o texto vasado para ser possível a leitura?
- A frase que deverá ficar em destaque nos três modelos será impressa nessas mesmas respectivas
cores, utilizando recursos como fonte maiores, negrito, etc para dar o destaque?
Resposta a Pergunta 1 – Impressão na cor Preta, a cor do papel (fundos) serão: azul claro (para a Rede Privada),
amarelo claro (para a Rede Pública) e branco (para Correios), será utilizada a escala CMYK, as frases, “Rede Pública”,
“Rede Privada” e “Correios” deverão estar em fonte maior e em Negrito.

Pergunta 2 – A relação de municípios será impressa em quantas cores? Quais são elas? Utilizando
escala CMYK ou cor especial da escala pantone?
Resposta a Pergunta 2 – A relação dos municípios será impressa na cor 1/1 – Escala CMYK

Pergunta 3 – A revista terá 36 páginas em sua totalidade (32 págs de miolo + 4 págs de capa), ou são
36 páginas só de miolo + 4 págs de capa?
Resposta a Pergunta 3 – A revista terá 32 páginas de miolo e 4 páginas de capa; miolo e capa serão na cor 4/4, escala
CMYK.

Pergunta 4 – Qual é a cor de impressão do miolo do Relatório Pedagógico do ENEM? Essa cor é da
escala CMYK ou pantone especial? As 220 páginas descritas incluem a capa ou é apenas de miolo?
Resposta a Pergunta 4 – O relatório pedagógico terá 216 páginas de miolo e 4 páginas de capa; a capa será na cor 4/1,
e o miolo 1/1, escala CMYK.

Pergunta 5 – Qual é a cor de impressão do miolo do Roteiros de procedimentos de inscrição escola?
Essa cor é da escala CMYK ou pantone especial? As 8 páginas descritas incluem a capa ou é apenas
de miolo?
Resposta a Pergunta 5 – O roteiro de procedimentos terá 8 páginas de miolo e 4 páginas de capa, a capa será na cor
4/1, e o miolo 1/1, escala CMYK.

Pergunta 6 – Qual é a cor de impressão da Relação de composição do kit escola? Essa cor é da escala
CMYK ou pantone especial?
Resposta a Pergunta 6 – A impressão da relação de composição de Kit será na cor 1/1, escala CMYK.
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