
 
 

                                                             
PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS 

 
Setor Requisitante: Projeto VPGDI-055-FIO-20 - Meta 5 
 
I- Objeto:  

Prestação de serviços de design e web design para compor a identidade visual 
de peças de divulgação de eventos e comunicação em geral do Centro de 
Estudos Estratégicos da Fiocruz. 

 
II- Justificativa:  

O Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz (CEE-Fiocruz), vinculado à 
presidência da instituição, tem como missão incentivar a construção de 
políticas de saúde justas e sustentáveis a partir de pesquisas, análises e 
debates com diferentes setores da sociedade. Centra esforços na articulação 
de saberes e conhecimentos produzidos na Fiocruz e em outros importantes 
centros e redes acadêmicas nacionais e internacionais, orientando a tomada 
de decisões, por parte de gestores e governantes e pela população. A 
contratação da prestação de serviços de design e web design se faz necessária 
para compor a identidade visual de peças de divulgação de eventos e 
comunicação em geral do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Esta 
contratação está alinhada com o objetivo da meta, para fortalecimento do 
canal de comunicação institucional junto aos atores estratégicos e 
sociedade.   

 
III- Prazo de Execução: 3 meses 
 
IV- Local de Execução:  

Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Av. Brasil, 4.036, 10º andar, Sala 

1001, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21040-361. 

 
V- Discriminação dos serviços:  

• Elaborar thumbnails e montagens gráficas para compor a comunicação do 
site do CEE; 
• Elaborar peças gráficas de todas as atividades da programação oficial do 
CEE; 
• Elaborar peças gráficas para Facebook / Instagram; 
• Elaborar peças gráficas para Twitter; 
• Elaborar peças gráficas para stories do Facebook / Instagram; 



 
 

• Edição de imagens, vídeos e elementos gráficos quando for solicitado; 
• Manutenção e ajustes no site do CEE; 
• Participar de reuniões estratégicas a fim de contribuir no planejamento e 
projetos de comunicação; 
• Dialogar com a coordenadoria de comunicação do CEE Fiocruz para 
avaliação das artes gráficas necessárias. 

 
VI- Custo Estimado do contrato:  

 
 
VII- Documentos específicos a serem apresentados pela empresa: Nota Fiscal e 

documentos que couber para a contratação. 
 
VIII-  Obrigações da Contratada:  

Prestação de serviços de design e web design e assistência quando necessária 
pelo período de 3 meses. 

 
X- Garantia (se for o caso) 
 
XI Forma de Pagamento: 

 
 
XII Condições de Recebimento  

Disponibilizar o serviço em até 5 dias após a ordem de compra. 
 
XIII Outras Indicações Específicas ou Peculiares: 

 
 


