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TERMOS DE REFERÊNCIA 

ENVIAR PORTFÓLIO E PROPOSTA FINANCEIRA ATÉ DIA 12 de dezembro de 
2022 para o e-mail santosd@ilo.org 

Tipo de Contrato Prestação de Serviços: Pessoa Jurídica 

Duração do Contrato  

 

Data de início:   20/01/2023 

Data de término:  30/06/2023 

Nome do projeto  RBTC 

AFF ou PTAEO 02.63030.710273.BRA201.531115.0000.N 

  

1. ANTECEDENTES 

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

Trabalho (OIT) é a única agência das Nações Unidas com uma 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. A OIT tem 

hoje mais de 600 programas e projetos em mais de 100 países, com o apoio de 120 

parceiros de desenvolvimento. 

O Escritório da OIT no Brasil conta atualmente com 11 programas e projetos ativos e 

diversos outros projetos finalizados, contendo sob seus escopos iniciativas 

implementadas e em desenvolvimento, importantes de serem registradas. Neste 

sentido, faz-se necessário compilar e atualizar informações sobre os projetos (ativos e 

finalizados), que inclui tais iniciativas consideradas relevantes, desenvolvidas em 

conjunto com os constituintes tripartites da OIT (Governo, representantes de 

empregadores e de trabalhadores) e organizações parceiras. As informações serão 

usadas como memória institucional e boa parte será publicada e disponibilizada no site 

do Escritório da OIT no Brasil em português.   
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2. PROPÓSITO  

Contratação de serviço de comunicação, prestado por Pessoa Jurídica, para a 

elaboração de 52 (cinquenta e duas) fichas-resumo e 37 (trinta e sete) infográficos 

(com templates editáveis) sobre projetos e inciativas relevantes desenvolvidos pelo 

Escritório da OIT no Brasil, entre o ano de 2012 até os dias atuais. As fichas-resumo, 

deverão ter de entre 4 e 5 páginas cada, e os infográficos no máximo 2 páginas cada e 

cada um deve apresentar código QR para a página do respectivo projeto no site da OIT. 

A lista dos projetos e iniciativas, e quais destes deverão ser produzidos os infográficos, 

será fornecida pelo Escritório da OIT no Brasil.  

 

 

3. ATIVIDADES  

a) Realizar reuniões virtuais com a Oficial de Comunicação do Escritório da OIT no 

Brasil, sempre que necessário, sobre: o serviço esperado, os projetos e 

iniciativas objeto do serviço, e para sanar quaisquer dúvidas para uma boa 

compreensão do trabalho esperado.   

 

b) Sob orientação da Oficial de Comunicação, contatar as equipes técnicas e marcar 

entrevistas, por meio virtual, para apurar as informações que irão subsidiar a 

elaboração das fichas-resumo e dos infográficos.  

 

c) Enviar por meio eletrônico para o e-mail santosd@ilo.org todas as fichas-

resumos e infográficos para revisão e aprovação.  

 

 
 

4. PRODUTOS 

Produto 1 – Elaboração de 26 (vinte e seis) fichas-resumo, com texto de 4 a 5 

paté 5 páginas de extensão (documento word, fonte: Arial, tamanho: 12, 

espaçamento 1,5) para apresentação de projetos e iniciativas do Escritório da 

OIT no Brasil. O modelo das fichas-resumo a ser seguido será acordado com a 

Oficial de Comunicação, antes do início das entrevistas com as equipes dos 

projetos.  

Produto 2 – Elaboração de 26 (vinte e seis) fichas-resumo, com texto de 4 a 5 

páginas de extensão (documento word, fonte: Arial, tamanho: 12, espaçamento 

1,5) para apresentação de projetos e iniciativas do Escritório da OIT no Brasil. O 

modelo das fichas-resumo a ser seguido será acordado com a Oficial de 

Comunicação, antes do início das entrevistas com as equipes dos projetos. 

mailto:santosd@ilo.org
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Produto 3 – Elaboração de 37 infográficos, com até 2 páginas de extensão (uso 

de gráficos, código QR e recursos visuais) para apresentação visual de projetos 

do Escritório da OIT no Brasil (a serem informados à Pessoa Jurídica vencedora 

do certame).  

 

 
5. REQUISITOS 

Ter comprovadamente experiência profissional, de pelo menos, cinco (05) anos, na 

produção de material de comunicação (conteúdo para site, folhetos, etc.)  e de 

jornalismo (redação de comunicados de imprensa, matérias, etc.), incluindo produção 

de infográficos.  

 

A propoente deverá apresentar o portfólio com tais requisitos os quais deverão conter 

links para acesso às produções  

 

Preencher o formulário (disponível aqui) e em enviar junto com a proposta técnica e 
proposta comercial, o Anexo Formulário de provedor da OIT devidamente preenchido  

 
 
6. CRONOGRAMA, PRAZOS, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

Considera-se um produto finalizado à satisfação do escritório da OIT somente após 

entrega da versão contendo as alterações recomendadas. O pagamento final será feito 

em no máximo 30 dias após a aprovação final dos produtos. O cronograma de 

desembolso será: 

 

PRODUTO PREVISÃO DE 
ENTREGA 

PERCENTUAL DE 
PAGAMENTO 

Produto 1: 26 (vinte e seis) Fichas-
resumo.  

45 dias após início do 
contrato 

30% 

Produto 2: 26 (vinte e seis) Fichas-
resumo.  

90 dias após início do 
contrato 

30% 

Produto 3: 37 (trinta e um) 
Infográficos  

120 dias após início do 
contrato 

40% 

 

De acordo com as regras das Nações Unidas é vedada a contratação, a qualquer título, 

de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou 

Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias ou 

controladas. 

A OIT se compromete a garantir a diversidade da força de trabalho em termos de 

nacionalidade, gênero, raça etnia, cultura, pessoas pertencentes a grupos minoritários, 

https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_862141/lang--pt/index.htm
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entre eles , mas não se limitando a pessoas com deficiência. As empresas e 

organizações que têm em seu quadro de pessoal funcionários(as) e colaboradores(as) 

pertencentes a grupos historicamente excluídos, povos originários, populações 

tradicionais, pessoas com deficiência, mulheres e negras são,  particularmente, 

estimuladas a se candidatar. Todas as propostas serão analisadas em sigilo.  

Todos os direitos, entre eles os de logomarca da OIT, de título, de autor e de patente, 

informação, 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. 

A logomarca da OIT é protegida por direitos autorais e não pode ser utilizada por 

Pessoa Jurídica e Pessoa Física selecionadas para prestação de serviço à OIT, sem a 

autorização formal e por escrito da OIT.  

 

7. LOCAL DE TRABALHO 

Virtual  

 

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As Pessoas Jurídicas interessadas em participar do processo seletivo deverão 

encaminhar proposta comercial e comprovantes de cumprimento dos requisitos 

obrigatórios para o e-mail santosd@ilo.org com o título “PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO 

DE FICHAS-RESUMO E INFOGRÁFICOS até o dia 12 de dezembro de 2022.  

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

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

requisitos técnicos do Termo de Referência anteriormente descritos, assim 

como com base no valor proposto para o produto listado. 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: Portfólio e atestados de capacidade técnica.   

2. Proposta de Preço (valor global detalhado por unidade de cálculo (por foto unitária, 

na qual deverá estar incluída os custos técnicos e honorários dos profissionais).  

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

Proposta de Preço. 

O critério final do processo será o de TÉCNICA E PREÇO para a decisão final da seleção. 
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9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS (ANÁLISE E PONTUAÇÃO DO 

PORTFÓLIO) 

 

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

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

 

a) 1ª etapa: Análise do portfólio referente ao cumprimento dos requisitos 

obrigatórios exigidos nos Termos de Referência. Cada produção 

representará 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 desclassificados (as) nesta etapa. Também serão 

desclassificados (as) na 1ª etapa as empresas que não enviarem a Proposta de Preço e 

o portfólio atualizado, em documentos separados, porém no mesmo e-mail. 

 

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

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 nessa etapa terá o peso de 45%. 

 

c) Classificação Final 

 

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

 

A Pessoa Jurídica com a maior pontuação será a escolhida.   

 

Somente será contratada a Pessoa Jurídica que apresentar junto com a proposta 

comercial o material comprobatório do atendimento integral aos requisitos mínimos 

estabelecidos no edital. 

 

10. Anexo – Formulário de provedor da OIT 

https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_862141/lang--pt/index.htm

