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Termo de Referência  
Contratação de prestador de serviços para apoio na mobilização, suporte 

técnico e capacitação dos municípios na Busca Ativa Vacinal 

 

1. Introdução 

O Instituto Peabiru seleciona prestador de serviços para o apoio na 
mobilização, suporte técnico e capacitação dos municípios na Busca Ativa Vacinal. 
O Instituto Peabiru é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP) brasileira, com 24 anos de atuação, com a missão de fomentar o 
protagonismo de grupos sociais da Amazônia para a promoção do pleno acesso 
aos seus direitos fundamentais. Atua preferencialmente no bioma Amazônia. No 
estado do Pará a atenção especial é para as regiões do Marajó, da Costa Paraense, 
da Grande Belém e do Baixo Tocantins. 

2. Justificativa da Contratação 

Justifica-se a contratação do prestador de serviços para apoiar o Instituto Peabiru 
nos processos de diálogo com os municípios inscritos no selo UNICEF como forma 
de potencializar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes. Para tal, a 
metodologia da BAV será apresentada aos municípios como forma de facilitar o 
acesso às informações, articular em rede as equipes e monitorar os dados.     

3. Descrição do objeto 

O objetivo da contratação dos serviços – Pessoa Jurídica – é: 

A consultoria será necessária para implementar o trabalho de suporte 
técnico, mobilização e capacitação dos municípios em 4 estados de atuação do 
Instituto Peabiru sobre a Busca Ativa Vacinal.  

4. Local da realização do serviço  

Os prestadores de serviço selecionados deverão desenvolver o trabalho com 
o apoio do Instituto Peabiru em Belém (PA). 

5. Qualificações do prestador de serviço 

A pessoa jurídica requerida para o atendimento deste Termo de Referência 
deve ter: 

Graduação concluída nas áreas de saúde: 
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• Medicina 

• Enfermagem 

• Saúde Pública 

• Áreas afins 

Será dada preferência a candidatos (as) com experiência em capacitações, cursos, 
mentorias, etc. 

6. Atividades a serem desenvolvidas 

A pessoa jurídica requerida para o atendimento deste Termo de Referência 
deverá realizar as seguintes atividades: 

● Apoio na elaboração e revisão de materiais e metodologias de capacitação 
sobre a BAV; 

● Apoio nos processos de capacitação presencial e remoto das equipes 
municipais sobre a BAV; 

● Monitoramento de grupos de whatsapp das equipes do selo UNICEF; 

● Suporte técnico constante aos municípios conhecimento da BAV; 

● Participação em reuniões institucionais; 

● Elaboração de relatório de atividades. 

7. Produtos esperados 

A pessoa jurídica requerida para o atendimento deste Termo de Referência 
contribuirá na obtenção dos resultados referentes aos produtos: 

ATIVIDADES PERÍODO (2022) 

Apoio na elaboração e revisão de materiais e 
metodologias de capacitação sobre a BAV Novembro 

Apoio nos processos de capacitação presencial e 
remoto das equipes municipais sobre a BAV 

Novembro e dezembro 

about:blank
about:blank


 
                    

Travessa Ó de Almeida 1083 
66053-190 Reduto Belém Pará 
F 55 91 3222 6000 
peabiru@peabiru.org.br 
www.peabiru.org,br 

 
 
 

3 
 

Monitoramento de grupos de whatsapp das equipes 
do selo UNICEF 

Novembro e dezembro 

Suporte técnico constante aos municípios 
conhecimento da BAV 

Novembro de dezembro 

Participação em reuniões institucionais Novembro e dezembro 

Elaboração de relatórios de atividades 

 
Dezembro 

 

8. Período da contratação 

Os serviços ocorrerão com início na data de assinatura do contrato e término 
em 15 de dezembro de 2022. 

9. Procedimento de Monitoramento e Avaliação 

O prestador deverá produzir os produtos nos prazos acordados e reunir-se 
periodicamente com a equipe do projeto para acompanhamento dos avanços do 
serviço.  

10. Supervisor direto 

A supervisão dos trabalhos fica sob a responsabilidade estratégica do 
Coordenador do Projeto. 

11. Para encaminhamento de propostas 

Solicitamos que somente pessoas jurídicas que atendem às qualificações do 
item 5 deste termo de referência enviem propostas ao serviço. 

A pessoa jurídica deverá enviar a proposta financeira até o dia 31 de outubro 
de 2022, para o e-mail: shirlem@peabiru.org.br com o assunto: Candidatura – 
Prestador de serviços para apoio na mobilização, suporte técnico e capacitação na 
BAV.  
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Em caso de dúvidas sobre este Termo de referência entrar em contato por 
este e-mail claudio@peabiru.org.br 

O Instituto Peabiru reafirma seu compromisso com a diversidade, inclusão e 
equidade. Cada vez mais, busca que sua equipe reflita a multiplicidade de 
experiências e perspectivas da população brasileira e, em particular, amazônida. 
Assim, incentivamos especialmente a candidatura de pessoas indígenas, 
quilombolas, negras, assim como de mulheres, LGBTQIA+s e PCDs que tenham 
afinidade com a vaga.  

12. Política de tolerância zero para exploração e abuso sexual  

O Instituto Peabiru tem política de tolerância zero para exploração e abuso 
sexual. Reafirmamos o compromisso com nosso quadro de colaboradores e 
colaboradoras e rede de fornecedores de que as pessoas e organizações 
contratadas pelo Peabiru não participarão em qualquer exploração ou abuso 
sexual. Para fins deste edital, "exploração sexual" significa qualquer abuso real ou 
tentativa de abuso de uma posição de vulnerabilidade, poder diferencial ou 
confiança, para fins sexuais, incluindo, sem limitações, lucrar monetariamente, 
socialmente ou politicamente da exploração sexual de outros; "abuso sexual" 
significa a intrusão física real ou ameaça de intrusão física de natureza sexual, seja 
por força ou condições desiguais ou coercivas. A exploração e o abuso sexual são 
estritamente proibidos. 

 

 

Belém (PA), 21 de outubro de 2022.  
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