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Termo de Referência 001 

 

Contratação para criação e manutenção de página virtual e plataforma digital interativa do projeto 

“Fortalecimento das Ações de Monitoramento e Avaliação da Tuberculose pela Sociedade Civil no 

Brasil” 

 

Contratante: FÓRUM ONG AIDS RS 

 

Período: 01.04.2021 a 20.12.2021  

 

Resumo do Projeto: 

Para o período 2016-2020, o Brasil foi o único país nas Américas considerado prioritário para o controle da 

tuberculose e da coinfecção tuberculose/HIV pela Organização Mundial de Saúde sendo responsável por 

33% da carga de doença nas Américas. O engajamento da Sociedade Civil em ações de advocacy é 

fundamental para o controle efetivo da doença devido as suas inerentes características tais como 

independência nas atitudes, capacidade de comunicação e divulgação das informações de maneira 

compreensível para a população e de mobilização social gerando mudança de práticas sociais e de ações 

de governo.  

Neste projeto, tem-se como objetivo geral, promover ações de advocacy com base em atividades de 

monitoramento e avaliação dos compromissos assumidos pelo governo para o controle efetivo da 

tuberculose na Reunião de Alto Nível das Nações Unidas. Dentre os objetivos específicos, tem-se: fortalecer 

a integração da sociedade civil nas atividades e ações para o enfrentamento da tuberculose; capacitar a 

sociedade civil para ações de monitoramento com vistas a intersetorialidade; e, criar uma rede de 

multiplicadores para o monitoramento do andamento dos compromissos assumidos na Reunião de Alto 

Nível. 

O projeto terá um ano de duração tendo como o público-alvo os integrantes da Rede Brasileira de Comitês 

Estaduais contra a Tuberculose, com a abrangência de quatro regiões do Brasil e sendo contemplado pelo 

menos um estado por região tendo no máximo, sete estados. 

 O projeto será composto das seguintes fases:  

- Diagnóstico situacional, capacitação e plano de trabalho a ser implementado. O diagnóstico situacional 

será feito por meio de um formulário online e as capacitações serão baseadas de acordo com a 

especificidade local com o foco no Plano Estratégico para o Fim da Tuberculose.  

- Após 6 meses, haverá nova capacitação relativa ao monitoramento dos compromissos assumidos pelo 

governo na Reunião de Alto Nível quando se dará o segundo produto, plano de trabalho. A metodologia 

das capacitações, será a utilizada pelo ENGAGE TB.  
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1. Objeto  

  

1.1 Constitui objeto do presente Termo de Referência para a contratação de pessoa jurídica especializada 

para prestação de serviço de criação e manutenção de página virtual e plataforma digital interativa do 

referido projeto. 

1.2 Os serviços constantes deste Termo de Referência serão realizados e executados sempre sob a 

supervisão, coordenação e orientação da equipe de coordenação. 

1.3 O contratado deverá prestar os serviços para o contratante, norteando-se pelas diretrizes constantes 

nos documentos norteadores do projeto, que incluem os seguintes serviços: 

- Criação de página virtual (website), a partir de orientações da equipe de coordenação, compreendendo: 

repositório de materiais (vídeos, livros, artigos e outros arquivos), memória do projeto, links para outros 

sites, demais materiais de formação e informação e outros que forem indicados pela equipe de 

coordenação. 

 - Criação de plataforma virtual que compreenda: espaço para comunicação (bate papo) entre os 

cadastrados, espaço virtual de aprendizagem (sala de aula), espaço para inscrições e consequente criação 

de banco de dados, armanezamento de vídeos e outros materiais e outros que forem indicados pela equipe 

de coordenação. 

- Todos os acessos ao website e plataforma devem ser controlado, permitindo facilmente se saber 

número de acessos, dia e hora em que ocorreram e permanência nos ambientes virtuais, servindo este 

dado para futuros relatórios. 

 

Forma de Pagamento: 

 

Emissão de Nota Fiscal Empresa ou Nota via MEI 

Site e Plataforma: Na aprovação final 

Manutenção: Último dia de cada mês 
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2 – Produtos: 

Produtos Prazos  

 

1- Criação de página 
virtual (website), 

 

30 dias após a 

contratação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 7 dias – apresentar primeiro esboço 

 

Em 14 dias apresentar versão final 

 

Em 20 dias testes e finalização 

 

Em 30 dias disponível para acessos 

 

2- Criação de 
Plataforma virtual 

. 

 

 

30 dias após a 

contratação 

 

Em 7 dias – apresentar primeiro esboço 

 

Em 14 dias apresentar versão final 

 

Em 20 dias testes e finalização 

 

Em 30 dias disponível para acessos 

3- Manutenção do 

Site e Plataforma 

 

 

Todo o período de contratação 

 

Os interessados devem enviar proposta financeira e portfólio para o e-mail < forumongaidsrs@gmail.com 

>, indicando o número do TR e função até dia 27 de abril de 2021. Os selecionados serão contactados para 

a segunda faze que poderá incluir entrevista com a equipe coordenadora do projeto. 

Porto Alegre, 22 de abril de 2021 

 

Márcia de Avila Berni Leão 

Coordenadora Executiva 

Fórum Ong aids RS 
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