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TERMOS DE REFERÊNCIA 

ENVIAR PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA ATÉ DIA 29/09/2021, às 23:59 

DE BRASILIA, PARA O E-MAIL: vettorazzo@ilo.org   

 

Tipo de Contrato Prestação de Serviços: Pessoa Jurídica  

Duração do Contrato  

 

Data de início:   12/10/2021 

Data de término:  22/11/2021 

Nome do projeto  RBSA BRA/20/01/RBS 

AFF ou PTAEO 03.107722.7.2.3.501758.531115.6303 

  

1. ANTECEDENTES 

Fundada em 1919 para promover a justiça social, a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) é a única agência das Nações Unidas que tem estrutura tripartite, na 

qual representantes de governos, de organizações de empregadores e de trabalhadores 

de 187 Estados-membros participam em situação de igualdade das diversas instâncias 

da Organização. Sua missão é promover oportunidades para que homens e mulheres 

possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, 

equidade, segurança e dignidade.  

Por meio da cooperação para o desenvolvimento, a OIT promove projetos e programas 

para apoiar a ampliação das capacidades técnicas, organizacionais e institucionais de 

seus constituintes tripartites para que eles implementem políticas sociais significativas e 

coerentes e assegurem o desenvolvimento sustentável e o trabalho decente. O 

Escritório da OIT tem hoje mais de 600 programas e projetos em mais de 100 países, 

com o apoio de 120 parceiros de desenvolvimento. 

O Regular Budget Supplementary Account ou RBSA é uma modalidade de cooperação 

que permite aos parceiros de desenvolvimento expandir e aprofundar a capacidade de 

entregar programas de trabalho decente, alinhados com o mandato desta agência. O 

RBSA em implementação no Brasil, do qual esse edital faz parte, está direcionado à 

temática de Saúde e Segurança no Trabalho e pretende promover a ampliação do 

conhecimento e das capacidades dos constituintes em relação à revisão e 

regulamentação de Saúde e Segurança no Trabalho (SST), ajudando-os a compreender 

os aspectos técnicos a serem levados em consideração nos processos de revisão e 

regulamentação. 

O Brasil tem sido capaz de criar um sólido arcabouço legal e institucional em torno dos 

padrões de Segurança e Saúde no Trabalho. No entanto, a incidência de acidentes e 

doenças ocupacionais ainda é bastante elevada no país. Segundo o Dataprev entre os 

anos de 2010 e 2018 o país registrou uma média de 658 mil acidentes de trabalho por 

ano.  
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Segundo os dados oriundos do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho - 

desenvolvido pela iniciativa SmartLab do Trabalho Decente estima-se que, 

acumuladamente, 352 milhões de dias de trabalho foram perdidos entre os anos de 

2012 e 2018, além das incomensuráveis consequências para as pessoas acidentadas e 

suas famílias. Ademais, os pagamentos realizados pelo INSS de benefícios de natureza 

acidentária alcançaram R$ 79 bilhões no mesmo período.   

Em 2019, o Governo Federal iniciou o processo de revisão das Normas 

Regulamentadoras (NRs) com o objetivo de aumentar sua eficiência. A Comissão 

Tripartite Paritária Permanente (CTPP) é a comissão responsável por discutir, preparar e 

revisar as NRs de SST, reunindo representantes do governo, trabalhadores e 

empregadores que tenham autonomia técnica, conhecimento, formação acadêmica e 

experiência na matéria. 

Nesse contexto o Escritório da OIT no Brasil está promovendo dois estudos técnicos 

para subsidiar uma melhor compreensão em termos de Segurança e Saúde no Trabalho 

em dois setores chaves da economia brasileira: um estudo focado nas Micro e Pequenas 

Empresas e um segundo estudo focado no setor dos Caminhoneiros Autônomos  

A apresentação e tradução dessas informações em linguagem visual e de fácil absorção 

é essencial para que o país possa colher os resultados dos estudos realizados. Nesse 

sentido o Escritório da OIT no Brasil busca prestação de serviços especializados em 

produção e edição de vídeos, podcasts e infográficos animados e outros produtos 

correlatos. 

No âmbito da programação do Escritório da OIT no Brasil para o biênio 2020-2021, os 

resultados desta iniciativa serão reportados no Country Programme Outcome (CPO) BRA 

107 - Políticas públicas melhoradas para promover a inclusão e formalização de 

trabalhadores vulneráveis e para facilitar a implementação de protocolos setoriais de 

SST contra COVID-19, Output 7.2 - Capacidades dos estados membros aumentada para 

assegurar condições de trabalho seguras e saudáveis. Os produtos resultantes dessa 

consultoria estão alinhados ao Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8, 

meta 8.8 - Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e 

protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em 

particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego precário. 

 

2. PROPÓSITO  

Produção, edição e finalização de dez (10) vídeos de 1 minuto cada, dois (02) teasers de 

30 segundos cada, dois (02) podcasts de até 15 minutos, quatro (04) infográficos 

animados para redes sociais. Todos os vídeos deverão ser legendados (português, 

espanhol e inglês). O formato final deverá considerar a disseminação por meio de mídias 

leves. Todos os produtos e atividades desse termo de referência deverão ser feitos em 

observância com a IGDS 590 – Política de inclusão de pessoas com deficiência da OIT. 

 

Clique aqui para acessar a IGDS 590 (ilo.org) 

 

https://intranet.ilo.org/apps/igds/en-us/Pages/DocumentDetails.aspx?&igdsnumber=590&utm_source=broadcast&utm_medium=email&utm_campaign=igds&utm_content=590
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3. ATIVIDADES  

a) Realizar reunião virtual com a OIT para compreender o escopo da elaboração dos 

vídeos; 

 

b) Elaborar roteiros de dez (10) vídeos de 1 minuto de duração cada um, sobre os 

dois estudos que estão sendo desenvolvidos no âmbito do RBSA e obter 

aprovação da OIT para os roteiros;  
 

c) Elaborar roteiros de dois (02) teasers de 30 segundos de duração cada um, um 

para cada um dos dois estudos que estão sendo desenvolvidos no âmbito do 

RBSA e obter aprovação da OIT para os roteiros; 

 

d) Elaborar roteiros dois (02) podcasts de até 15 minutos de duração cada um, um 

para cada um dos dois estudos que estão sendo desenvolvidos no âmbito do 

RBSA e obter aprovação da OIT para os roteiros;  
 

e) Elaborar quatro (04) infográficos animados com os principais resultados dos 

estudos desenvolvidos no âmbito do RBSA, sendo dois (02) para cada um dos 

estudos e obter aprovação da OIT para as versões finais;  
 

f) Elaborar um modelo de autorização de uso de imagem para aprovação da OIT e 

após aprovado, garantir que todas as imagens que serão utilizadas detenham tal 

autorização. Em sendo pessoa menor de 18 anos, garantir a autorização de pai, 

mãe ou responsável legal e proteger a identidade da criança e do adolescente nas 

imagens; 

 

g) Realizar as entrevistas que se façam necessárias para composição de conteúdo 

técnico; 

 

h) Traduzir e legendar os vídeos, os teasers e os infográficos para português, 

espanhol, francês e inglês; 

 

i) Entrevistar pessoas que serão definidas pela OIT; 

 

j) Realizar a gravação de imagens e/ou entrevistas, obedecendo aos protocolos de 

saúde relacionados com a pandemia, usando preferencialmente meio eletrônico 

para a gravação de entrevistas/depoimentos; 

 

k) Editar e finalizar os vídeos para revisão e aprovação da OIT, e, se necessário, 

adotar as mudanças requeridas pela OIT, dentro do prazo de três (03) dias úteis, 

a ser acordado pelo contratante; e 

 

l) Entregar os dez (10) vídeos e dois (02) teasers aprovados, legendados e 

finalizados em versão em alta resolução e em versão para WhatsApp, YouTube, 

Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, de maneira compatível para divulgação 

nas mídias sociais. 
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m) Entregar dois (02) podcasts aprovados e finalizados em versão em alta resolução 

e em versão para WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, 

de maneira compatível para divulgação nas mídias sociais. 

n) Entregar quatro (04) infográficos animados aprovados, legendados e finalizados 

em versão em alta resolução e em versão para WhatsApp, YouTube, Instagram, 

Facebook, LinkedIn e Twitter, de maneira compatível para divulgação nas mídias 

sociais. 

o) Realizar a tradução dos materiais necessários para o inglês e para o espanhol, as 

legendas finais deverão ser aprovadas pelo Escritório da OIT no Brasil. 

 

4. PRODUTOS 

Produto 1: dez (10) vídeos de até 1 minuto de duração, dois (02) teasers de 30 

segundos, sendo metade deles para o estudo voltado para Micro e Pequenas Empresas 

e SST e a segunda metade deles voltado para o estudo de SST e caminhoneiros 

autônomos, em português e com tradução e legendas para português, espanhol, 

francês e inglês, revisado e aprovado pela OIT e entregue em versão alta resolução e 

versão para WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, de maneira 

compatível para divulgação nas mídias sociais. A tradução necessária para inglês e 

espanhol são partes integrantes desse produto e deverão ter suas versões finais 

aprovadas pelo Escritório da OIT no Brasil; 

 

Produto 2: dois (02) podcasts de até 15 minutos de duração e quatro (04) infográficos, 

sendo metade deles para o estudo voltado para Micro e Pequenas Empresas e SST e a 

segunda metade deles voltado para o estudo de SST e caminhoneiros autônomos, em 

português e com tradução e legendas para português, espanhol, francês e inglês, 

revisado e aprovado pela OIT e entregue em versão alta resolução e versão para 

WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, de maneira compatível 

para divulgação nas mídias sociais. A tradução necessária para inglês e espanhol são 

partes integrantes desse produto e deverão ter suas versões finais aprovadas pelo 

Escritório da OIT no Brasil; 

 

Todos os produtos serão entregues em versão digital e nenhum material ou informação 

será divulgada sem a autorização expressa da assessoria de comunicação da OIT. 

 

Todos os direitos, entre eles os de título, de autor e de patente, uso de imagem 

correspondentes a um trabalho realizado pelo contratado em virtude do presente 

contrato, pertencerão à OIT, que será a detentora dos direitos autorais e a única com 

direito a utilizá-los e/ou autorizar seu uso por terceiros. 

 

5. REQUISITOS 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: 

 

 Ter comprovadamente produzido, ao menos, cinco (05) materiais para grande 

público com assuntos de Desenvolvimento Social e/ou Direitos Humanos; e 

 

 Apresentar portfólio e pelo menos cinco (05) produções recentes nos últimos 

cinco (05) anos. 
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O portfólio e os atestados devem obrigatoriamente conter a descrição dos 

produtos, relação das atividades realizadas, podendo ser exigido os 

produtos realizados de maneira a comprovar a qualificação do proponente 

em relação aos requisitos técnicos estabelecidos. 

 

Para participar do processo seletivo a empresa deverá apresentar: 

 

 Proposta comercial com as descrições de custos por produto, por hora trabalho e 

valor total, levando em conta produtos e atividades descritas nesse termo de 

referência. 

 Comprovação dos requisitos obrigatórios. 

 

Somente será contratada a empresa que apresentar junto com a proposta 

comercial o material comprobatório do atendimento integral aos 

requisitos mínimos estabelecidos no edital, no momento em que for 

exigido. 

 

6. CRONOGRAMA, PRAZOS, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

O prazo para apreciação de cada produto antes de realizar o pagamento será de 10 

dias, com exceção do produto final, que será de 15 dias. A OIT poderá recomendar 

alterações que deverão ser incluídas no produto entregue. Considera-se um produto 

finalizado à satisfação do escritório da OIT somente após entrega da versão contendo as 

alterações recomendadas. O pagamento será feito em no máximo 30 dias após a 

aprovação do produto. 

PRODUTO PREVISÃO DE 

ENTREGA 

PERCENTUAL DE 

PAGAMENTO 

Produtos 1 20 dias após o início do 

contrato  

50% 

Produto 2 42 dias após o início do 

contrato 

50% 

 

7.  LOCAL DE TRABALHO 

Território Nacional 

Obs.: As reuniões necessárias e eventuais com equipes situadas em Brasília, serão 

realizadas por meio de videoconferência. 

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Os interessados em participar do processo seletivo deverão encaminhar proposta 

comercial e comprovantes de cumprimento dos requisitos obrigatórios para 

vettorazzo@ilo.org com o título “PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO 

E DIAGRAMAÇÃO DE ESTUDOS”, até o dia 22 de setembro de 2021. 

As propostas serão avaliadas a partir de avaliação técnica e financeira. Os 

pontos serão atribuídos com base em quão bem a proposta atende aos 

mailto:vettorazzo@ilo.org
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requisitos técnicos do Termo de Referência anteriormente descritos, assim 

como com base nos valores propostos para os produtos listados. As propostas 

serão avaliadas utilizando o método de análise cumulativa técnica e financeira. 

A proposta com a maior pontuação cumulativa será objeto de contrato.  

 

1. Proposta Técnica: descrição detalhada do que será feito, como será a execução. A 

proposta deve incluir o Portfólio e atestados de capacidade técnica; e   

2. Proposta Comercial (orçamento detalhado): tipo de ação, unidade de cálculo 

(exemplo dia trabalho ou hora trabalho), quantidade, valor unitário, valor total. 

OBS: Propostas em arquivos separados – Proposta Técnica incluindo o portfólio e 

Proposta Comercial (orçamento detalhado). 

O critério para a decisão final do processo de seleção será o de TÉCNICA x PREÇO. 

 

9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS (ANÁLISE E PONTUAÇÃO DO 

PORTFOLIO) e COMERCIAL 

 

A nota máxima na Qualificação Técnica é 100 (cem) pontos.  

Os critérios de Qualificação Técnica serão avaliados em duas (02) etapas: 

 

a) 1ª etapa: Análise da descrição detalhada do serviço que será feito, 

do portfólio e produções referente ao cumprimento dos requisitos 

obrigatórios exigidos nos Termos de Referência. Cada produção 

representará dez (10) pontos até o valor máximo de 100 pontos (com peso 

de 55% no resultado final). 

 

As propostas que não atenderem aos critérios mínimos obrigatórios descritos nos 

Termos de Referência serão desclassificadas nesta etapa. Também serão 

desclassificadas na 1ª etapa as empresas que não enviarem a Proposta Comercial 

(orçamento detalhado) e o portfólio atualizado, em documentos separados, porém no 

mesmo e-mail. 

 

b) 2 ª etapa: Classificação das propostas comerciais (orçamento 

detalhado)  

As propostas comerciais serão avaliadas do menor valor para o maior valor. 

A de menor valor receberá 100 pontos, a segunda menor 95 pontos e assim 

por diante. A pontuação nesta etapa terá o peso de 45%. 

 

c) Classificação Final 

 

A pontuação final = ((Pontuação da Etapa 1)*0,55)+((Pontuação Etapa 2)*0,45) 

 

A empresa com a maior pontuação será a escolhida. 


