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Termo de Referência - TdR xxx/2022 
Contratação de prestador de serviço para desenho e desenvolvimento do 

HUB Pacto Federativo: Municípios para a Agenda 2030 
 

Resumo 

Serviço: Desenho e desenvolvimento do website “HUB Pacto Federativo: Municípios 
para a Agenda 2030” que terá como objetivo apresentar as propostas do projeto “Pacto 
Federativo: Municípios para a Agenda 2030 – Diretrizes para o aprimoramento do 
federalismo brasileiro” e acompanhar o debate público sobre o tema e ações 
impulsionadas pelo projeto. 

Projeto: Pacto Federativo: municípios para a Agenda 2030  

Objeto da contratação: Serviço especializado de webdesign para criação de 
identidade visual, front-end, back-end, registro e hospedagem de website, com ênfase 
em usabilidade e responsivo em versão mobile. A plataforma deve ser capaz de 
armazenar e apresentar informações, mapas interativos, gráficos, indicadores e 
relatórios. 

Contratante: Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS)  

Prazo para envio das propostas:  21/dezembro/2022 a 15/janeiro/2023.  

Período de contratação: 01/02/2023 a 30/05/2023.  

E-mail para envio das propostas: ids@idsbrasil.org 

Assunto do email: Proposta - HUB Pacto Federativo 

 

Contexto  

O HUB Pacto Federativo: Municípios para a Agenda 2030 pretende ser uma plataforma que 

sirva como suporte para a incidência na promoção de melhorias no Pacto Federativo 

brasileiro, dispondo como princípio a revisão deste Pacto à luz das mudanças climáticas e 

dos dilemas das cidades no século XXI. O projeto almeja ser uma referência na busca de 

informações sobre o tema, reunindo pesquisas, relatórios, artigos científicos, mapas, vídeos, 

monitoramento de debate e ações, iniciativas de promoção e monitoramento da Agenda 2030 

da ONU nos municípios, entre outros conteúdos, que sirvam de suporte para conscientização, 

ampliação da relevância do tema no debate público e apoio dos gestores, parlamentares e 

servidores públicos.  

 

O HUB é um desdobramento da iniciativa “Pacto Federativo: Municípios para a Agenda 2030” 

que propôs diretrizes para aprimorar a governança política federativa brasileira e a 

capacidade de atuação dos entes municipais. Consumada em uma agenda de propostas, 

elaborada conjuntamente entre o Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS Brasil), Centro 
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de Síntese USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São 

Paulo (USPCG/IEA/USP), Instituto Ethos, ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade e 

Programa Cidades Sustentáveis, foram sistematizadas contribuições de entidades, 

especialistas e organizações da sociedade civil, em seminários que contaram com 44 

especialistas de todo o País. As propostas devem aumentar a capacidade dos Municípios 

como implementadores de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável; e 

possibilitar um aprofundamento da democracia participativa a partir do nível municipal, de um 

lado com medidas estruturais, de outro utilizando as dinâmicas já existentes.  

 

O objetivo da plataforma é alavancar a incidência dessas propostas de forma interativa e com 

linguagem acessível.  

 

O HUB Pacto Federativo: Municípios para a Agenda 2030 será coordenado pelo Instituto 

Democracia e Sustentabilidade (IDS), em parceria com Centro de Síntese USP Cidades 

Globais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo 

(USPCG/IEA/USP), Instituto Ethos, ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade e 

Programa Cidades Sustentáveis. 

 

Briefing 

O HUB Pacto Federativo: Municípios para a Agenda 2030 deve apresentar em seu site online, 

prioritariamente: a apresentação das propostas, o monitoramento do debate e de ações 

impulsionadas pelas propostas, os documentos produzidos pela iniciativa e a assinatura à 

adesão às propostas. O detalhamento da estrutura geral planejada para o HUB encontra-se 

no Anexo 1 deste Termo de Referência. 

 
● A apresentação das propostas será baseada no relatório “Pacto Federativo: 

Municípios para a Agenda 2030 – Diretrizes para o aprimoramento do federalismo 

brasileiro” e do “Sumário executivo – Pacto Federativo: Municípios para a Agenda 2030 

– Diretrizes para o aprimoramento do federalismo brasileiro” que agora devem ser 

apresentados de maneira objetiva, com a utilização de linguagem gráfica e atraente.  

 

● O monitoramento do debate público sobre o tema e das ações impulsionadas pelas 

propostas deve ser projetado permitindo o acréscimo de outros módulos 

posteriormente. A ferramenta deve contemplar pelo menos a divulgação de matérias, 

documentos e notícias relacionados ao avanço das propostas e a localização de ações 

identificadas em mapas do Brasil. 

 

● Os documentos produzidos sobre o Pacto Federativo devem ser abertos, visualizados 
e baixados no próprio site, utilizando mecanismos de busca e estratégias de UX 
facilitar o acesso aos conteúdos. 

 

● A plataforma deve ser capaz de coletar assinaturas de pessoas e instituições.  
 
Por meio dessa plataforma online, deve ser possível aos gestores, parlamentares de todos 

os entes federativos, servidores públicos, partidos políticos, organizações, entidades, 
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acadêmicos, imprensa e toda sociedade civil interessada buscar informações sobre o pacto 

federativo para compreender seu funcionamento e encontrar propostas que melhorem a 

governança federativa brasileira. Sendo assim, o website pretende facilitar o acesso à 

informação e contribuir para a incidência na transformação dos dilemas da governança 

democrática. O foco principal deve ser a usabilidade (UX), com visual atraente e intuitivo, e 

navegação fácil e rápida, inclusive em plataforma mobile. 

 

Objetivos 

● UX/UI: design de framework e interface gráfica do site com foco em usabilidade e 
funcionalidade. 

● Front-end e back-end: criar ferramentas, páginas, design do site e permitir inclusão de 
novos módulos. 

● SEO: criar condições para que o HUB Pacto Federativo: Municípios para a Agenda 2030 

apareça entre as 5 primeiras posições nas buscas do Google para a convergência de 

temas relacionados ao Pacto Federativo, Reforma tributária, Administração Pública, 

Gestão Pública, Planejamento regional, Agenda 2030, Governança democrática e 

Sustentabilidade, entre outros. 

 

Cronograma 

● Recebimento de propostas: de 20/12/2022 até 15/01/2023 

● Resultado da seleção: até 20/01/23 

● Plano de Trabalho com cronograma de entregas: até 01/02/23 

● Design e wire frame aprovados: até 02/02/23 

● Programação das páginas e aplicação de conteúdo no site: de 3/02/23 até 20/04/23 

● Lançamento: até 30/04/23 

● Entrega de relatório final: até 15/05/23 

● Período de contrato: de 01/02/2023 a 30/05/2023 
 

Seleção 

● Para participar do processo seletivo, os interessados devem enviar, em PDF único: 

● Apresentação da proponente (1 página), com informações resumidas do 

portfólio recente e da relação entre as experiências e expertises da proponente 

com a proposta aqui descrita, manifestando os interesses comuns que devem ser 

considerados na seleção; 

● Currículo resumido de profissionais (1 página) diretamente envolvidos(as) 

no projeto, destacando as responsabilidades/expertises de cada um(a); 

● Proposta comercial, com descrição sintética das etapas, custo estimado de cada 

atividade/etapa proposta e custo total da proposta. 

● É esperado do prestador um portfólio sólido de atuação na área de Comunicação e 

Marketing, com foco em webdesign e criação de ferramentas web, e comprometimento 

estrito com os prazos estabelecidos; 

● Experiência com organizações do terceiro setor e/ou com temáticas relacionadas 

à sustentabilidade e política serão considerados um diferencial. 

● A proposta comercial deve ser apresentada com detalhamento de valores por 

entregas/produtos, explicitando a composição desses valores para o custo total da 

proposta. 
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● Atividades adicionais, não previstas neste Termo de Referência, podem ser incluídas na 

proposta desde que justificadas, mas serão avaliadas conforme disponibilidade de 

recursos. 

● A análise das propostas levará em consideração, nessa ordem e com pesos iguais: 

1. qualidade dos trabalhos anteriores (portfólio de websites) da contratada; 

2. qualificação da equipe que irá atuar diretamente no projeto; 

3. experiências/desempenho em trabalhos similares; e 

4. valor global da proposta. 
 

  Contratação 

O pagamento será realizado em 3 parcelas iguais (nas datas: 05/02, 15/04 e 30/05), mediante 

apresentação de notas fiscais (NFs) e comprovação de realização das atividades descritas 

em contrato  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo 1 - Mapa de conteúdo do website  
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Composição do conteúdo do site: 

 

Menu 

● Contexto Brasil (Home) – 1 página  

○ Instauração da questão  

○ Apresentação da situação problema  

○ Apresentação da importância dos governos subnacionais para a solução dos 

problemas 

○ Apresentação da iniciativa de promover um olhar para o pacto federativo  

○ Apresentação das propostas  

○ Rodapé (Realização, parceiros, apoio, financiamento. Email e telefone para 

contato) 

 

● Novo Pacto – 5 páginas (“Novo Pacto” aparecerá como título no menu [link que direciona 

para página-resumo] e ao passar o mouse em cima do título abrirá abaixo uma caixinha 

com link para os 4 eixos) 

○ Página-resumo (porta de entrada para as propostas, apresentar ponto de partida, 

os seminários, a linha do tempo e todo processo de elaboração até chegar na 

formatação final da publicação) 

○ eixo 1 - Cooperação interfederativa e desenvolvimento territorial (link) 

♦ exibição das propostas que fazem parte do eixo, explorando a exposição 

gráfica e a relação das propostas com as ODS.  

○ eixo 2 - Descentralização do poder e autonomia municipal (link) 

♦ exibição das propostas que fazem parte do eixo, explorando a exposição 

gráfica e a relação das propostas com as ODS.  

○ eixo 3 - Gestão Pública Orçamentária (link) 

♦ exibição das propostas que fazem parte do eixo, explorando a exposição 

gráfica e a relação das propostas com as ODS.  

○ eixo 4 - Fortalecimento Institucional e Accountability (link) 

♦ exibição das propostas que fazem parte do eixo, explorando a exposição 

gráfica e a relação das propostas com as ODS.  

 

● Monitor – 1 página  

○ Mapa - Iniciativas regionais e locais 

○ Matérias legislativas  

○ Notícias  

 

● Biblioteca (biblioteca digital com todas as informações já produzidas nos últimos cinco 

anos. Seções por tipo de arquivo - vídeo, texto preparatório, relatório-síntese, artigos 

científicos, etc. -; ter a opção dos arquivos que aparecem em cada seção estarem 

organizados de acordo com cada uma das propostas com as quais contribuíram) 
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● Referências - 1 página  

○ Iniciativas que atuam na promoção das propostas (logo, breve resumo, link para 

página) 

 

● Adesão às propostas - 1 página  

○ Assinatura de pessoas e organizações às propostas (como e por que aderir?; 

carta de adesão; formulário de assinatura da carta).  

 

● Quem somos – 1 página  

○ Objetivo da iniciativa  

○ Realização e Parceiros (logos das organizações; texto explicativo de quem é 

cada uma das organizações; link para o site de cada organização; equipes 

envolvidas de cada organização)  

○ Colaboradores (nomes e organizações de todos que participaram dos debates 

e nosso agradecimento)  

○ Financiadores/apoiadores  

 


