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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 021/2018 

 

 
SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA MODALIDADE 

MELHOR TÉCNICA E PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO PARA 

PROJETOS SOCIAIS PARA ATENDER AO PROJETO 

“FORTALECIMIENTO DE LA RED JUBILEO SUR / 

AMÉRICAS EN EL LOGRO DEL DESARROLLO Y DE LA 

SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS Y 

CARIBEÑOS” CONFORME O CONTRATO Nº CSO- 

LA/2018/401-451. 

 
 

O INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL, na condição de Secretaria Executiva da Rede 

Jubileu Sul, em parceria com Asociación Educación para el Desarrollo Intipachamama, na condição 

de Secretaria Regional da Rede Jubileu Sul Américas, torna público que realizará contratação de 

pessoa jurídica na modalidade MELHOR TÉCNICA E PREÇO para prestação de serviços 

especializados em comunicação para projetos sociais, no âmbito do CONTRATO Nº CSO- 

LA/2018/401-451, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência em anexo. 

 
 

1. OBJETO: 
 

Art. 1º - O objeto deste contrato é a prestação de serviços especializados em comunicação para 

projetos sociais, a serem executados no âmbito do projeto Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / 

Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños, 

de acordo com os seguintes componentes: 

I – ASSESSORIA DE IMPRENSA – Assessoria à elaboração participativa da estratégia de 

comunicação institucional; Suporte à comunicação entre os membros da Rede Jubileu Sul; 

Contribuição ao planejamento de campanhas em temas específicos; Divulgação das ações e 

opiniões da Rede Jubileu Sul e suas entidades membros nas mídias; Cobertura jornalística de 

atividades desenvolvidas pelo Projeto; Preparação e acompanhamento de entrevistas; Preparação 

de clippings; Manutenção de relacionamento com jornalistas e influenciadores; Apoio ao 
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gerenciamento de crises que envolvam a imagem da Rede Jubileu Sul; Outros serviços associados 

à Assessoria de Imprensa. 

II – ASSESSORIA EM MÍDIAS SOCIAIS – Assessoria à elaboração da estratégia de comunicação 

nas mídias sociais; Atualização das páginas institucionais das Redes Jubileu Sul Brasil e Américas; 

Atualização dos perfis institucionais nas principais redes sociais; Manutenção de relacionamento 

com inscritos nos sites das Redes Jubileu Sul Brasil e Américas; Produção e inserção de conteúdo 

noticioso e institucional nas diversas plataformas; Preparação de relatórios de mídias; Manutenção 

de relacionamento com influenciadores; Outros serviços associados à Assessoria em Mídias 

Sociais. 

§ 1º Serão contratadas duas agências de comunicação, sendo uma para prestação dos serviços 

junto ao escritório da Secretaria Executiva da Rede Jubileu Sul Brasil, em São Paulo/SP, Brasil, e 

outra para prestação dos serviços junto ao escritório da Secretaria Regional da Rede Jubileu Sul 

Américas, em Manágua, Nicarágua. 

§ 2º Para a execução das atividades, as CONTRATADAS deverão disponibilizar profissionais de 

comunicação com dedicação permanente, embora não exclusiva, e ao menos 02 (dois/duas) 

estagiários/as a serem alocados/as em cada um dos escritórios acima mencionados, sob a 

supervisão da Coordenação de Comunicação do Projeto. 

§ 3º Deverá ser assegurado o critério de gênero na indicação dos/as profissionais e estagiários/as. 
 

§ 4º O detalhamento dos serviços consta no Termo de Referência em anexo. 
 

§ 5º Outros serviços na área da comunicação social poderão ser agregados ao contrato, mediante 

acordo entre as partes, com a consequente alteração do valor global da contratação, quando for o 

caso. 

 
 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 

Art. 2º - Estarão aptas a participar desta seleção todas as pessoas jurídicas de direito privado, com 

ou sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras, que atendam aos critérios de avaliação 

constantes no Termo de Referência, respeitados os requisitos mínimos ali estabelecidos. 

Art. 3º - Além dos comprovantes requeridos para fins de avaliação da proposta técnica, as licitantes 

deverão comprovar a regularidade de seu funcionamento, por meio da apresentação dos seguintes 

documentos: 
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I – Contrato social, estatuto ou outro documento que comprove a constituição jurídica da licitante, 

considerando as exigências legais no país de origem. 

II – Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou documento similar, 

considerando o país de origem. 

Art. 4º - Não poderão participar desta seleção as pessoas jurídicas que estiverem impedidas de 

exercer suas atividades em decorrência de processos de falência ou recuperação judicial ou que 

possuírem pendências de qualquer ordem junto à CONTRATANTE. 

Art. 5º - A contratação atenderá aos Manuais de Procedimentos Administrativos Internos do 

Instituto Rede Jubileu Sul Brasil e de Intipachamama (Nicarágua). 

 
 

3. ENTREGA DAS PROPOSTAS 
 

Art. 5º - As propostas deverão ser entregues em formato digital (eletrônico), para o endereço 

comunicacao@jubileusul.org.br (no formato pdf), indicando no campo “Assunto” o número do Edital 

e do Termo de Referência, contendo todos os documentos e informações solicitados no Termo de 

Referência, inclusive os dados da pessoa jurídica. 

§ 1º - Uma cópia física de todos os documentos solicitados deverá ser entregue, pela licitante 

declarada como vencedora, na sede da CONTRATANTE, em mãos ou pelos correios, previamente 

ou no ato de assinatura do Contrato. 

§ 2º - Em caso de não cumprimento integral do disposto no parágrafo anterior, a licitante será 

desclassificada e será feita a convocação da(s) licitante(s) seguinte(s), conforme ordem de 

classificação resultante da aplicação dos critérios de avaliação. 

Art. 6º - Para fins de realização desta seleção, serão utilizados os seguintes prazos máximos: 
 

I – O prazo máximo para entrega das propostas será o dia 03 de janeiro de 2019, às 23h59 

(Horário de Brasília). Propostas enviadas após esse prazo não serão apreciadas. 
 

II – A avaliação das propostas ocorrerá no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos. 
 

III – A publicação do resultado preliminar será realizada no dia 08 de janeiro de 2019, no site da 

CONTRATANTE, podendo ser antecipada em caso de a avaliação das propostas encerrar-se antes 

dessa data. O resultado também será encaminhado a cada licitante por correio eletrônico no 

endereço informado na proposta. 
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IV – Do resultado preliminar caberá recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a ser 

encaminhado ao mesmo endereço eletrônico constante no caput do Art. 4º. 

V – A decisão quanto aos eventuais recursos interpostos será divulgada no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, no site da CONTRATANTE, acompanhada do resultado final, e será encaminhada 

a cada licitante por correio eletrônico no endereço informado na proposta. 

 
 

4. VALOR DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
 

Art. 7º - Para remuneração dos serviços referidos no Art. 1º, está disponível o valor aproximado de 

R$ 876.000,00 (oitocentos e setenta e seis mil reais) conforme a cotação do EURO utilizada no 

momento de apresentação da proposta à União Europeia. 

§ 1º - O valor acima será ajustado de acordo com a cotação da data em que se realizar o câmbio 

de cada parcela anual a ser transferida pela União Europeia para o financiamento do projeto, com a 

devida negociação entre as partes sobre o volume de serviços a serem fornecidos. 

§ 2º - O valor da contratação com cada agência será estabelecido conforme o volume esperado de 

serviços junto a cada escritório, na seguinte proporção: 

I – Prestação dos serviços junto ao escritório da Secretaria Executiva da Rede Jubileu Sul Brasil, 

em São Paulo/SP, Brasil – R$ 393.600,00 (trezentos e noventa e três mil e seiscentos reais), 

equivalente a cerca de 45% do valor global. 

II – Prestação dos serviços junto ao escritório da Secretaria Regional da Rede Jubileu Sul 

Américas, em Manágua, Nicarágua – R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), equivalente 

a cerca de 55% do valor global. 

 
 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

Art. 8º O contrato resultante desta seleção terá vigência por 48 (quarenta e oito) meses, podendo 

ser revisto por ambas as partes a qualquer momento ou anualmente em comum acordo. 

§ 1º As CONTRATADAS iniciarão a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do 

contrato. 

§ 2º As CONTRATADAS apresentarão anualmente, para apreciação e aprovação da 

CONTRATANTE, um plano de trabalho, com o respectivo cronograma. 
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6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Art. 9º O pagamento pelos serviços será realizado mediante a devida comprovação, por parte das 

CONTRATADAS, da execução dos serviços, mediante relatórios de atividades e entrega dos 

produtos correspondentes e em conformidade com os planos de trabalho previamente aprovados 

pela CONTRATANTE. 

§ 1º O pagamento será feito, exclusivamente, por meio de transferência bancária à conta corrente 

das CONTRATADAS. 

§ 2º A CONTRATANTE reserva-se ao direito de efetuar deduções nas parcelas referentes aos 

tributos que incidirem sobre a fatura emitida pelas CONTRATADAS. 

 
 

São Paulo, 07 de dezembro de 2018. 

 

 
Karina da Silva Pereira 

 

Diretora Presidente 

Instituto Rede Jubileu Sul Brasil 
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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL 021/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

MODALIDADE DE SELEÇÃO: MELHOR TÉCNICA E PREÇO 

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PRODUTO. 

DATA LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: 03/01/2019 às 23h59 (Horário de Brasília). 

 

 
I – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

Projeto Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía 

de los pueblos latinoamericanos y caribeños, parte do Contrato nº CSO-LA/2018/401-451, firmado 

entre o Instituto Rede Jubileu Sul Brasil e a União Europeia. 

 
 

II – CONTEXTO DA CONTRATAÇÃO 
 

A União Europeia lançou, em 2015, a convocatória Fortalecer las redes regionales, europeas y 

globales de la sociedad civil (OSC), com o código de convocatória EuropeAid/150-053/C/ACT/Multi, 

para apoio a redes da sociedade civil. A Rede Jubileu Sul Américas (JS/A), por intermédio do 

Instituto Rede Jubileu Sul Brasil (Instituto JSB), apresentou uma proposta que foi selecionada e 

gerou a assinatura de um Termo de Cooperação entre o Instituto JSB e a União Europeia, com 

vigência até dezembro de 2020. 

Posteriormente, a Rede JS / A foi convidada a apresentar um projeto para fins de financiamento por 

parte da União Europeia, sendo o mesmo aprovado neste ano de 2018, o que deu base à 

formalização do Contrato de Subvenção nº CSO-LA/2018/401-451, por meio do qual o Instituto JSB 

receberá recursos para execução do Projeto intitulado Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / 

Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribenhos. 

Esse projeto terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses e assume os seguintes objetivos: 

Objetivos Gerais: 
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 Alcançar maior conhecimento, por parte das organizações membros da Rede Jubileu Sul / 

Américas, sobre os processos de endividamento e seu impacto no desenvolvimento dos povos. 

 Alcançar a integração das lutas contra os mecanismos de dominação que geram os processos 

de endividamento dos países da América Latina y Caribe, aprofundando o trabalho de base em 

cada país. 

Como objetivo específico, pretende fortalecer a articulação dos membros do Jubileu Sul / Américas 

em rede regional e em torno às lutas territoriais relacionadas ao desenvolvimento sustentável e aos 

direitos humanos. 

Os resultados esperados das ações que serão desenvolvidas pelo projeto incluem: 

 Avaliar as capacidades disponíveis nas entidades membros da Rede JS / Américas com a 

possibilidade de construir novas habilidades e melhorar os processos de comunicação 

institucional, de mobilização de recursos y de prestação de contas. 

 Gerar e difundir informações relevantes para a compreensão e atuação do público interno e 

externo em torno aos processos de desenvolvimento sustentável e justo em América Latina e 

Caribe. 

 Consolidar a Rede JS / Américas como um espaço de aprofundamento de temas relacionados 

com o desenvolvimento sustentável e justo e de formulação de alternativas. 

 Integrar organizações em torno a uma agenda de mobilização social da opinião pública na 

defesa dos direitos humanos e de alternativas ao desenvolvimento. 

 Qualificar a incidência dos integrantes da Rede JS / Américas nos espaços de integração e 

decisão nos diferentes níveis: locais, nações, sub-regiões, regiões e globais. 

 Visibilizar as lutas dos povos latinoamericanos e caribenhos e os casos de violações de direitos, 

incluindo os migrantes. 

O projeto está estruturado em 03 (três) programas complementares, cujos resultados esperados e 

os respectivos pacotes de trabalho estão apresentados nos quadros a seguir: 
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PROGRAMA 1: 

FORTALECIMENTO E AUTONOMIA DA REDE JUBILEU SUL / AMÉRICAS 

RESULTADO ESPERADO PACOTES DE TRABAJO 

Resultado 1 – Assegurada a mobilização de recursos e 

financiamentos para o cumprimento integral do Plano 

Estratégico da Rede Jubileu Sul / Américas. 

 Plano de ação para o 

Fortalecimento Institucional da 

Rede Jubileu Sul / Américas. 

 Política de relações 

internacionais. 

 Política de comunicação 

institucional. 

 Política de capacitação de líderes 

e multiplicadores. 

 
 

PROGRAMA 2: 

INCIDÊNCIA EM TORNO À DÍVIDA E ÀS PRIVATIZAÇÕES 

RESULTADO ESPERADO PACOTES DE TRABAJO 

Resultado 2 – Conseguido que em pelo menos 10 

países a opinião pública seja favorável à auditoria 

integral da dívida pública. 

 Produção de material sobre os processos 

de endividamento, privatizações e 

megaprojetos. 

 Campanhas sobre a ilegitimidade da 

dívida e privatização. 

 Pesquisa e intercâmbio em torno das 

estratégias de dominação, resistência e 

construção de alternativas. 

 Articulação da auditoria integral da dívida 

em países estratégicos. 

 
 

PROGRAMA 3: 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL SOBRE OS IMPACTOS NEGATIVOS DOS MEGAPROJETOS 

RESULTADO ESPERADO PACOTES DE TRABAJO 

Resultado 3 – Relatado em organizações regionais e  Incidência em torno de instituições 
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IV – OBJETO 

 

O objeto deste contrato é a prestação de serviços especializados em comunicação para projetos 

sociais, a serem executados no âmbito do projeto Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas 

en el logro del desarrollo y de la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños, de acordo 

com os seguintes componentes: 

I – ASSESSORIA DE IMPRENSA – Assessoria à elaboração participativa da estratégia de 

comunicação institucional; Suporte à comunicação entre os membros da Rede Jubileu Sul; 

Contribuição ao planejamento de campanhas em temas específicos; Divulgação das ações e 

opiniões da Rede Jubileu Sul e suas entidades membros nas mídias; Cobertura jornalística de 

atividades desenvolvidas pelo Projeto; Preparação e acompanhamento de entrevistas; Preparação 

de clippings; Manutenção de relacionamento com jornalistas e influenciadores; Apoio ao 

gerenciamento de crises que envolvam a imagem da Rede Jubileu Sul; Outros serviços associados 

à Assessoria de Imprensa. 

II – ASSESSORIA EM MÍDIAS SOCIAIS – Assessoria à elaboração da estratégia de comunicação 

nas mídias sociais; Atualização das páginas institucionais das Redes Jubileu Sul Brasil e Américas; 

Atualização dos perfis institucionais nas principais redes sociais; Manutenção de relacionamento 

com inscritos nos sites das Redes Jubileu Sul Brasil e Américas; Produção e inserção de conteúdo 

noticioso e institucional nas diversas plataformas; Preparação de relatórios de mídias; Manutenção 

de relacionamento com influenciadores; Outros serviços associados à Assessoria em Mídias 

Sociais. 

globais os principais impactos sociais e ambientais 

negativos de megaprojetos em países da América 

Latina e Caribe. 

nacionais, regionais e globais. 

 Mobilização social em torno da 

regulação global em face do 

problema das mudanças climáticas. 

 Investigação e denúncia sobre 

violações de direitos humanos nos 

países latinoamericanos e 

caribenhos. 
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V – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

O desenvolvimento do projeto está fortemente ancorado no desenvolvimento de uma política de 

comunicação institucional que aprimore o relacionamento entre as entidades membro da Rede 

Jubileu Sul Américas e o relacionamento com meios e profissionais de comunicação social para 

ampliar a difusão de informações relevantes e transparentes à opinião pública e, particularmente, 

oferecer insumos aos membros da Rede. 

Esta ação oferecerá um conjunto de diretrizes relacionadas às atividades cotidianas dos povos e 

comunidades tradicionais e aos processos de luta e de mobilização dos povos da região em torno 

de um modelo de desenvolvimento sustentável e de defesa dos direitos humanos. Nessa linha, 

será uma oportunidade para que se formulem e se divulguem informações relevantes sobre casos 

específicos de violações de direitos, especialmente em decorrência dos megaprojetos e dos 

processos de militarização da região. 

A política de comunicação institucional buscará desenvolver ferramentas de informação e 

comunicação da Rede JS / A e de suas entidades membro, produzirá materiais de comunicação 

para o fortalecimento institucional (vídeos, folhetos, revistas e publicações em geral) e garantirá a 

tradução dos materiais nas diversas línguas que são faladas nos países da América Latina e 

Caribe. 

Para assegurar os resultados esperados, será essencial o apoio técnico especializado em vários 

campos da comunicação social, tais como assessoria de imprensa, relação com as mídias sociais e 

assessoria para produção de materiais diversos. 

 
 

VI – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À CONTRATAÇÃO 
 

A consultoria a ser contratada estará vinculada à implementação do Programa 1: Fortalecimento e 

autonomia da Rede Jubileu Sul Américas e o apoio técnico será direcionado para as seguintes 

atividades previstas nos pacotes de trabalho 1.3, 2.2 e 3.3, a saber: 

PACOTE DE TRABALHO 1.3 – Política de comunicação institucional. 
 

A1.3.1 – Contratar plataformas de comunicação virtual. Para melhorar os processos de 

comunicação dentro da rede JS / A será elaborado um plano de comunicação, de modo 

participativo, e coordenado pela Coordenação de Comunicação do projeto, e uma plataforma de 

comunicação virtual será contratada para favorecer o trabalho da Rede JS / A. Espera-se alcançar 
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um público de 40 pessoas das entidades integrantes da Rede JS / A, sendo ao menos 60% de 

mulheres. A duração prevista para essa atividade é de 36 meses, de janeiro de 2019 a dezembro 

de 2021. 

A1.3.2 – Realizar capacitação em ferramentas de informação e comunicação. Como parte da 

atividade anterior, haverá capacitação em ferramentas de informação e comunicação, a ser 

realizada no Brasil, com a participação de membros da Rede JS / A de todas as sub-regiões. Esse 

evento terá 30 participantes, sendo ao menos 60% de mulheres, e uma duração de 2 dias. A 

previsão é que essa atividade ocorra em abril de 2019. 

A1.3.3 – Produzir materiais de comunicação. A Coordenação de Comunicação do Projeto 

mobilizará os membros da Rede JS / A, com ênfase em quem tem assessorias de comunicação, 

para uma produção coletiva e sequencial de materiais de comunicação que ampliem a visibilidade 

da Rede JS / A, junto aos setores de formadores e tomadores de opinião e que qualifiquem a 

atuação de seus membros a partir das informações transmitidas pela Rede JS / A. Serviços 

especializados de assessoria de imprensa e de mídia social poderão garantir um impacto na mídia 

com base nas informações fornecidas pelas organizações membros da Rede. Estima-se que 

haverá duas inserções mensais da Rede JS / A nas mídias nacionais e regionais e que 50% das 

comunicações da Rede JS / A serão divulgadas pela mídia, inclusive a virtual. Os principais 

materiais de comunicação serão vídeos, folhetos, cartões, memes, revistas e publicações em geral, 

mas também serão produzidas comunicados e outras mensagens. Um material específico a ser 

produzido será um documentário sobre a memória da Rede JS / A. Estima-se alcançar 50.000 

pessoas pertencentes a entidades integrantes da Rede JS / A, grupos locais, parceiros, aliados e 

sociedade em geral. A previsão é que essa atividade ocorra ao longo de todo o projeto, entre 

janeiro de 2019 a outubro de 2022. 

A1.3.5 – Realizar capacitação em comunicação popular. Haverá capacitação em comunicação 

popular, a ser realizado na Nicarágua, com a participação de membros da Rede JS / A de todas as 

sub-regiões. Esse evento terá 30 participantes, sendo ao menos 60% de mulheres, e uma duração 

de 2 dias. A previsão é que essa atividade ocorra em outubro de 2019. 

 
 

PACOTE DE TRABALHO 2.2 – Campanhas sobre a ilegitimidade de dívidas e privatizações. 
 

A2.2.1 – Realizar campanha de "Dívida e Reparações no Haiti". A fim de gerar opinião favorável 

para reparar os danos causados pelos processos de endividamento e de militarização no Haiti, será 
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realizada uma campanha com o tema Dívida e Reparações no Haiti. Haverá produção de material 

de comunicação específico e realização de atos e eventos públicos em pelo menos 3 países nos 

quais a Rede JS / A atua. Estima-se alcançar um público de 400.000 pessoas pertencentes a 

entidades integrantes da Rede JS / A, grupos locais, parceiros, aliados, mídia e sociedade em 

geral. Essa campanha terá duração de 12 meses, de outubro de 2019 a setembro de 2020. 

A2.2.2 – Realizar campanha "A dívida não terminou: somos os credores". Com o objetivo de 

visibilizar a ilegitimidade da dívida dos países da América Latina e Caribe e garantir o apoio popular 

às medidas de auditoria integral da dívida, será organizada e realizada uma campanha com o tema 

A dívida não acabou: somos nós os credores. Envolve a produção de material de comunicação 

específico e a realização de atos e eventos públicos em pelo menos 03 (três) países nos quais a 

Rede JS / A atua. Estima-se alcançar um público de 400.000 pessoas pertencentes a entidades 

integrantes da Rede JS / A, grupos locais, parceiros, aliados, mídia e sociedade em geral. Essa 

campanha terá duração de 12 meses, de abril de 2020 a março de 2021. 

A2.2.3 – Realizar campanha "Consulta Popular: Dívida e Bens Comuns". A fim de mostrar a  

relação entre a dívida e a destruição dos bens comuns, será organizada e realizada uma  

campanha com o tema Dívida e Bens Comuns, que assumirá o formato de uma consulta popular 

em larga escala. Envolve a produção de material de comunicação específico e a realização de atos 

e eventos públicos em pelo menos 03 (três) países nos quais a Rede JS / A atua. Estima-se 

alcançar um público de 400.000 pessoas pertencentes a entidades integrantes da Rede JS / A, 

grupos locais, parceiros, aliados, mídia e sociedade em geral. Essa campanha terá duração de 12 

meses, de outubro de 2020 a setembro de 2021. 

A2.2.4 – Realizar campanha "Dívida e Justiça Ecológica". A fim de mostrar a necessidade de 

reparações aos direitos humanos e socioambientais afetados pela dívida nos países da América 

Latina e do Caribe, será organizada e realizada uma campanha com o tema Dívida e Justiça 

Ecológica. Envolve a produção de material de comunicação específico e a realização de atos e 

eventos públicos em pelo menos 03 (três) países nos quais a Rede JS / A atua. Estima-se alcançar 

um público de 400.000 pessoas pertencentes a entidades integrantes da Rede JS / A, grupos 

locais, parceiros, aliados, mídia e sociedade em geral. Essa campanha terá duração de 12 meses, 

de abril de 2021 a março de 2022. 
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PACOTE DE TRABALHO 3.3 – Investigação e denúncia de violações de direitos humanos em 

países da América Latina e Caribe. 

A3.3.3 – Realizar uma campanha de solidariedade para os defensores/as dos direitos humanos. A 

fim de ampliar a mobilização social em favor dos direitos humanos, será organizada e realizada 

uma campanha de solidariedade pelos defensores dos direitos humanos. Um dos objetivos é 

garantir que pelo menos 40 organizações de base tomem iniciativas para apoiar diretamente os 

defensores dos direitos humanos e suas famílias. Envolve a produção de material de comunicação 

específico e a realização de atos e eventos públicos em pelo menos 03 (três) países nos quais a 

Rede JS / A atua. Estima-se alcançar um público de 400.000 pessoas pertencentes a entidades 

integrantes da Rede JS / A, grupos locais, parceiros, aliados, mídia e sociedade em geral. Essa 

campanha terá duração de 12 meses, de abril de 2020 a março de 2021. 

 
 

VII – PRODUTOS ESPERADOS DA CONTRATAÇÃO 
 

Ao longo do Contrato, as agências de comunicação deverão entregar os seguintes tipos de 

serviços/produtos: 

 
 

COMPONENTE ASSESSORIA DE IMPRENSA 

SERVIÇO PRODUTO 

Assessoria à elaboração participativa 

da estratégia de comunicação 

institucional. 

 Plano de comunicação institucional. 

 Plano de comunicação do Projeto. 

Suporte à comunicação entre as 

entidades membros da Rede Jubileu 

Sul. 

 Contratação e manutenção de plataforma de 

comunicação virtual. 

 Capacitação em ferramentas de informação e 

comunicação. 

 Capacitação em comunicação popular. 

Contribuição ao planejamento de 

campanhas em temas específicos. 

 Planos de desenvolvimento das campanhas previstas 

no Projeto. 

Divulgação das ações e opiniões da 

Rede Jubileu Sul nas mídias. 

 Releases, em formato de texto ou áudio, para mídias 

convencionais e alternativas. 

Cobertura jornalística de atividades.  Coleta de depoimentos e imagens de atividades 
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 desenvolvidas pela Rede Jubileu Sul. 

 Matérias e/ou releases sobre os temas e sobre 

resultados dos eventos. 

Preparação e acompanhamento de 

entrevistas. 

 Entrevistas de membros da Rede Jubileu Sul às 

mídias. 

Preparação de clippings.  Clippings semanais sobre temas de interesse da Rede 

Jubileu Sul. 

Manutenção de relacionamento com 

jornalistas e influenciadores. 

 Relatório mensal de contatos e reações de jornalistas 

e influenciadores. 

Apoio ao gerenciamento de crises que 

envolvam a imagem da Rede Jubileu 

Sul. 

 Assessoria às instâncias da Rede Jubileu Sul acerca 

de respostas a situações que comprometam a imagem 

da Rede junto à opinião pública. 

 
 

 

COMPONENTE MÍDIAS SOCIAIS 

SERVIÇO PRODUTO 

Assessoria à elaboração da estratégia de 

comunicação nas mídias sociais. 

 Plano estratégico de comunicação nas 

mídias sociais. 

Atualização das páginas institucionais da Rede 

Jubileu Sul. 

 Atualização da página da Rede JS / A. 

 Atualização da página da Rede JSB. 

Atualização dos perfis da Rede Jubileu Sul nas 

principais redes sociais. 

 Atualização dos perfis da Rede JS / A 

(Twitter, Instagram e Facebook). 

 Atualização da página da Rede JSB (Twitter, 

Instagram e Facebook). 

Manutenção de relacionamento com inscritos 

nos sites da Rede Jubileu Sul. 

 Produção e envio de newsletter quinzenal. 

 Geração de respostas a manifestações de 

usuários dos sites e perfis da Rede Jubileu 

Sul. 

Produção e inserção de conteúdo noticioso e 

institucional nas diversas plataformas e sites. 

 Conteúdos em áudio. 

 Conteúdos em vídeo. 

 Conteúdos escritos. 

Preparação de relatórios de mídias.  Relatórios mensais sobre a presença da 
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 Rede Jubileu Sul nas mídias sociais. 

Manutenção de relacionamento com 

influenciadores. 

 Relatório mensal de contatos e reações de 

influenciadores. 

 
 

VIII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

As CONTRATADAS apresentarão anualmente, para apreciação e aprovação da CONTRATANTE, 

um plano de trabalho, com a discriminação das atividades, dos produtos, dos prazos e dos critérios 

de satisfação. Também apresentarão a relação dos profissionais que desenvolverão as atividades, 

que serão aprovados previamente pela CONTRATANTE, com base no requisito de estarem 

devidamente qualificados para a abordagem dos públicos das regiões onde a Rede Jubileu Sul 

Américas tem presença, considerada a diversidade territorial, cultural, étnica, de gênero e de 

idiomas e a experiência comprovada no manejo das temáticas. A apresentação e aprovação 

desses profissionais deverá ser prévia à execução dos serviços. 

O Contrato será acompanhado pelas Secretarias da Rede Jubileu e pela Coordenação de 

Comunicação do projeto, com avaliação semestral em conjunto com a CONTRATADA, a partir dos 

planos de trabalho anuais. Será emitido, pela Coordenação de Comunicação, parecer substanciado 

acerca do atendimento aos requisitos por cada produto. Em caso de não aprovação do produto, 

caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, promover os ajustes solicitados e 

submeter novamente o produto à apreciação e aprovação. 

 
 

IX – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 

Serão consideradas vencedoras as agências que, atendendo a todas as condições do presente 

edital, apresentarem a maior nota de avaliação da proposta técnica. A avaliação das propostas  

será feita com base na MELHOR TÉCNICA, que será definida a partir dos seguintes critérios: 

 
 

COMPONENTE PONTOS 

1. Portfólio da agência 50 pontos 

2. Formação da equipe técnica 20 pontos 

3. Experiência da equipe técnica 30 pontos 

Total 100 pontos 
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A pontuação da licitante em cada um dos critérios será estabelecida conforme descrito a seguir: 
 

2.1. Portfólio da agência – 50 pontos 

Requisito eliminatório: A agência deverá demonstrar experiência em pelo menos três das áreas 

indicadas. 

 
 

ÁREAS DE EXPERIÊNCIA PONTOS 

Assessoria de imprensa para organizações da sociedade civil (2 pontos por 

comprovante). 

10 

pontos 

Assessoria de imprensa para redes de organizações da sociedade civil (2 pontos por 

comprovante). 

10 

pontos 

Assessoria em mídias sociais para organizações da sociedade civil (2 pontos por 

comprovante). 

10 

pontos 

Assessoria em mídias sociais para redes de organizações da sociedade civil (2 pontos 

por comprovante). 

10 

pontos 

Assessoria de comunicação a organizações da sociedade civil e/ou redes de 

organizações da sociedade civil, com foco no desenvolvimento de campanhas 

temáticas (2 pontos por comprovante) 

10 

pontos 

* A comprovação da experiência da licitante poderá ser feita através de atestados de capacidade técnica, 

contratos e/ou notas fiscais com discriminação de serviços; exemplares dos produtos realizados, declarações 

e publicações. 

 

2.2. Formação da equipe – 20 pontos. 

Requisito eliminatório: a agência deverá apresentar ao menos 01 (um) profissional com formação 

na área de relações públicas e ao menos 01 (um) profissional com formação na área de mídias 

sociais. 

 
 

NÍVEL PONTOS 

Graduação 1 ponto 

Especialização 2 pontos 

Mestrado 3 pontos 

Doutorado 4 pontos 
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* As titulações de cada profissional serão somadas, até o limite de 10 pontos por profissional. Serão somados 

os resultados dos 02 profissionais com melhor pontuação. 

 

2.3. Experiência da equipe – 30 pontos. 

Requisito eliminatório: Os profissionais apresentados pela empresa deverão comprovar 

experiência em pelo menos 03 (três) das áreas indicadas. 

 
 

ÁREAS DE EXPERIÊNCIA PONTOS 

Assessoria de imprensa para organizações da sociedade civil (2 pontos por 

comprovante). 

6 pontos 

Assessoria de imprensa para redes de organizações da sociedade civil (2 pontos por 

comprovante). 

6 pontos 

Assessoria em mídias sociais para organizações da sociedade civil (2 pontos por 

comprovante). 

6 pontos 

Assessoria em mídias sociais para redes de organizações da sociedade civil (2 pontos 

por comprovante). 

6 pontos 

Assessoria de comunicação a organizações da sociedade civil e/ou redes de 

organizações da sociedade civil, com foco no desenvolvimento de campanhas 

temáticas (2 pontos por comprovante) 

6 pontos 

* A comprovação da experiência da equipe poderá ser feita através de atestados de capacidade técnica, 

contratos e/ou notas fiscais com a discriminação de serviços, declarações e produtos, como publicações. 

Serão somados os resultados dos 02 profissionais com melhor pontuação, limitada à pontuação máxima do 

componente. 

 

 
3. Critérios de desempate: 

I. Pontuação obtida no Portfólio. 

II. Pontuação obtida na experiência da equipe. 

III. Gênero dos profissionais indicados, com preferência para indicação de mulheres; 

IV. Tempo de experiência dos profissionais indicados; 

V. Sorteio. 

 

 
X – VALOR DA CONTRATAÇÃO 
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O valor de referência para a contratação é de R$ 876.000,00 (oitocentos e setenta e seis mil reais) 

conforme a cotação do EURO utilizada no momento de apresentação da proposta à União 

Europeia. 

Esse valor poderá ser ajustado de acordo com a cotação da data em que se realizar o câmbio de 

cada parcela anual a ser transferida pela União Europeia para o financiamento do projeto. 

O valor da contratação com cada agência será estabelecido conforme o volume esperado de 

serviços junto a cada escritório, na seguinte proporção: 

I – Prestação dos serviços junto ao escritório da Secretaria Executiva da Rede Jubileu Sul Brasil, 

em São Paulo/SP, Brasil – R$ 393.600,00 (trezentos e noventa e três mil e seiscentos reais), 

equivalente a cerca de 45% do valor global. 

II – Prestação dos serviços junto ao escritório da Secretaria Executiva da Rede Jubileu Sul 

Américas, em Manágua, Nicarágua – R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), equivalente 

a cerca de 55% do valor global. 

 
 

XI – FORMA DE PAGAMENTO 
 

O pagamento pelos serviços será realizado por parcelas mensais correspondentes aos produtos 

contratados, mediante relatórios de atividades e entrega dos produtos correspondentes e em 

conformidade com os planos de trabalho previamente aprovados pela CONTRATANTE. 

 
 

XII – VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

O Contrato terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado de comum acordo entre as partes, em caso de eventual prorrogação da vigência do 

Projeto, podendo ser revisto mensalmente ou anualmente e por comum acordo entre as partes. 

 
 

XIII – LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

A CONTRATADA realizará as atividades em suas próprias instalações, exceto para as atividades 

executadas a título de estágio, que serão realizadas nas sedes das Secretarias da Rede Jubileu 

Sul, na Nicarágua e no Brasil, e das atividades relacionadas aos eventos a serem promovidos pela 

Rede Jubileu Sul Américas em cumprimento ao Convênio com a União Europeia. 
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XIV – PRAZO PARA RECURSO 
 

A licitante que se sentir prejudicada em relação ao resultado preliminar da presente seleção poderá 

apresentar recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado. 

 
 

 
XV – DIVULGAÇÃO 

 

O presente Termo de Referência deverá ser amplamente divulgado como forma de garantir o 

acesso a informação a todo e qualquer interessado neste processo seletivo. 

 
 

São Paulo, 07 de dezembro de 2018. 
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