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TERMOS DE REFERÊNCIA 

COVID19 

ENVIAR PROPOSTA ATÉ DIA 28/02/2021 NO EMAIL lourencos@ilo.org 

 

Tipo de Contrato Serviços de pessoa jurídica:  
Prestação de Serviços 

Duração do Contrato  

 

Data de início:   04/03/2021 

Data de término:  01/10/2021 

Nome do projeto  106259     BRA/17/51/BRA 

AFF ou PTAEO 31 106259 01.08.03 501902 531115 63030 

  

1. ANTECEDENTES 

O Àwúre nasceu com o objetivo de atender parcelas da população vulneráveis à 
exploração das piores formas de trabalho, com especial destaque nessas comunidades 
para os benefícios que podem ser levados para as crianças, adolescentes e jovens.  
 
Inicialmente as ações beneficiaram 9.641 famílias que, juntas, somam 60.224 pessoas 
de povos indígenas, negros, quilombolas, ribeirinhos, moradores de comunidades 
periféricas e praticantes das religiões de matriz africana. Desse universo do projeto, 
1.154 famílias são de povos indígenas somando 5.663 pessoas. 
 
Pelo grande alcance do Àwúre, o projeto foi pensado no formato de um guarda-chuva 
em que diversos subprojetos se unem aos objetivos e ações principais. Atualmente o 
Àwúre se encontra estruturado da seguinte maneira:  
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O projeto também está alinhado ao GT de povos originários e populações tradicionais do 
MPT, que tem em sua composição cerca de 15 procuradoras e procuradores, e cujo 
objetivo é coordenar as ações do MPT com seus distintos parceiros, dentre eles a OIT e 
o UNICEF.  

Uma das formas de divulgar e captar recursos e parcerias para as mais de 30 ações em 
curso é o portal Àwúre, que começou a ser planejado no final de 2020, mas sofreu 
muitos ajustes em virtude do aumento exponencial das ações do projeto. 

Neste sentido, é fundamental a revisão do portal, com ampliação das áreas de 
informação e um suporte técnico constante, inclusive porque uma das áreas é reservada 
para que a população possa enviar suas boas práticas, que serão posteriormente 
sistematizadas pelos parceiros e servirão como um dos elementos para futuros 
planejamentos.  

 

2. PROPÓSITO  

Reformulação e manutenção do site Portal Àwúre, por seis (06) meses, de acordo com 
as diretrizes do grupo gestor do projeto, composto pela OIT, o UNICEF e o MPT. 

 

3. ATIVIDADES  

- Realizar reuniões online permanentes com o grupo gestor para definição dos pontos a 
serem alterados ou incorporados no site; 

- Elaborar relatórios periódicos sobre visualizações, áreas mais buscadas, problemas 
técnicos e outros relevantes; 

- Atualizar o site e fazer sua manutenção com assistência técnica disponível durante 
todo o período do contrato. 

  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 Hospedagem profissional; 

 Sistema de Backup em 3 níveis (diário, semanal, mensal); 

 Atualizações periódicas no portal; 

 Atualizações periódicas no administrador do portal; 

 Sistema de monitoramento de acesso; 

 Sistema de segurança; 

 Otimização do sistema de buscas – SEO; 

 Otimização de URL amigáveis – SEF; 

 Suporte técnico 24 horas (email, telefone, whatsapp); 
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4. PRODUTOS 

Produto 1: Novo portal estruturado de acordo às especificações enviadas pelo comitê 
gestor.   

Produto 2: Portal atualizado com os vídeos, conteúdos e canais acordados; 

Produto 3: Relatório de visualizações, com detalhamento dos dados (regiões, áreas 
mais visitadas, características do visitante, etc) 

Produto 4: Relatório parcial com a sistematização do que foi produzido, número de 
informações e materiais incluídos no período, problemas enfrentados e soluções de 
continuidade.  

Produto 5: Relatório final com a sistematização do que foi produzido, número de 
informações e materiais incluídos no período, problemas enfrentados e sugestões de 
continuidade, além de todos os materiais, backups, senhas envolvidas no processo.  

 

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 e dos 
líderes e representantes dos povos envolvidos nos trabalhos, que terão suas imagens 
publicadas, mediante autorização. Todos os direitos, entre eles os de título, de autor e 
de patente, 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 

• Instituição com experiência comprovada de, ao menos, quatro (04) anos em 
gestão de plataformas digitais;  

• Apresentar portfólio da empresa  que comprove, pelo menos cinco (05) produções 
recentes equivalentes com o solicitado neste termo, nos últimos quatro (04) 
anos; 

• Oferecer, no mínimo, as especificações técnicas mencionadas no presente 
documento;  

• A proponente deverá observar os seguintes critérios na apresentação da proposta 
técnica comercial:  

a) Qualidade da proposta, descrição detalhada, porém objetiva e clara do 
que será feito e como será a execução;  

b) Detalhamento dos custos, indicando as respectivas unidades de cálculo, 
quantidade, valor unitário e valor total;  

c) Equipe com qualificação, experiência e diversidade comprovada através 
dos currículos;  

d) Qualidade e descrição dos equipamentos disponíveis. 
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A OIT promove a diversidade da força de trabalho em termos de nacionalidade, gênero 
e cultura. As empresas e organizações que têm em seu quadro de pessoas, funcionários 
(as) e colaboradores (as) pertencentes a grupos historicamente excluídos, povos 
originários, populações tradicionais, pessoas com deficiência, mulheres e negras são 
particularmente estimulados (as) a se candidatar. Todas as propostas serão analisadas 
em sigilo.  

 

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.  
 

PRODUTO PREVISÃO DE 
ENTREGA 

PERCENTUAL DE 
PAGAMENTO 

Produto 1 19/03/2021 10% 

Produto 2 30/04/2021 20% 

Produto 3 11/06/2021 20% 

Produto 4 15/07/2021 20% 

Produto 5 01/09/2021 30% 

 
 
7. LOCAL DE TRABALHO 

Brasil 

 

8. ANEXOS 

https://awure.com.br 

https://www.facebook.com/canalawure 

https://www.instagram.com/canal_awure 

https://www.youtube.com/canalawure 

https://twitter.com/canal_awure 

 

9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão avaliadas tecnicamente e os pontos serão atribuídos com base em 
quão bem a proposta atende aos requisitos do Termo de Referência anteriormente 
descritos. As propostas serão avaliadas utilizando o método de análise cumulativa 
técnica e financeira. A proposta com a maior pontuação cumulativa será objeto de 
contrato. 


