
1 

 
 
 
 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 01/2017 
 
 

São Paulo, 05 de junho de 2017.  

 

 

A Sociedade Brasileira de Imunizações – SBIm solicita envio de proposta para 
contratação de plataforma para ensino à distância, conforme itens a seguir: 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa para prestação de serviços de plataforma para ensino 
à distância para as atividades previstas no Convenio nº 817119/2015 firmado 
com o Ministério da Saúde. 

 
 

2. PRAZO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 
 
Após a assinatura do Contrato 

 
 
 

3. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO  
 
O prazo de vigência do contrato será até 20 de dezembro de 2017. 
 

 
 

4. DEMONSTRATIVO DA DEMANDA ESTIMADA 
 

 Produção de um (1) portal específico para o projeto contemplando: 

 Cadastramento dos usuários; 

 E-mails marketing para o público-alvo de acordo com as 

atividades; 

 Publicação de todo o conteúdo programático no portal; 

 Ativação de módulos de testes e database correspondente 

aos resultados; 

 Disparo de certificados online de acordo com os 

parâmetros definidos. 

 Orientações básicas quanto a checagem do computador próprio ou da 

máquina que será utilizada pelo usuário. É fornecido um endereço para 

testes de acesso; 
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 Call-center funcionando a partir da publicação do site na internet para 

esclarecimento de dúvidas dos usuários e suporte técnico full-time 

durante a realização dos eventos; 

 Produção dos banners que farão parte da interface gráfica do 

WebMeeting; 

 Produção dos banners para as campanhas publicitárias do site; 

 Geração de 31 (trinta e um) WebMeetings ao vivo pela internet; 

 Gravação de 22 aulas, na interface WebMeeting, com tempo médio de 1 

hora cada; 

 Publicação dos eventos, em servidores próprios e exclusivos, em 

datacenter especializado, durante um ano, após o encerramento do 

projeto para acessos on-demand.  

 
 
 

5. DIVULGAÇÃO  
 
A presente cotação será disponibilizada no período de 05 a 20 de junho de 
2017 no site https://sbim.org.br/  

 
 
 

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 
 

 
As propostas deverão ser formuladas e encaminhadas por e-mail para 
financeiro@sbim.org.br ou através do endereço: Rua Luís Coelho 308, 5º andar, Cj 54 - 

CEP: 01309-902 – São Paulo – SP até às 17h do dia 20 de junho de 2017. 

https://sbim.org.br/
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