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TERMOS DE REFERÊNCIA 

COVID-19 

ENVIAR PROPOSTA ATÉ DIA 09/05/2021 NO EMAIL lourencos@ilo.org 

 

Tipo de Contrato Serviços de pessoa jurídica:  

Prestação de Serviços 

Duração do Contrato  

 

Data de início:   12/05/2021 

Data de término:  10/12/2021 

Nome do projeto  106259     BRA/17/51/BRA 

AFF ou PTAEO 31 106259 01.08.03 501902 531115 63030 

  

1. ANTECEDENTES 

O projeto 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 Grupo de Trabalho (GT) de povos originários e 

populações tradicionais do Ministério Público do Trabalho (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 o Escritório da OIT no Brasil e o 

UNICEF.  

Uma das formas de divulgar e captar recursos e parcerias para as mais de 30 ações em 

curso são os “Diálogos Àwúre”, que hoje já são reconhecidos por muitos grupos e se 

consolidaram como debate mensal relevante para a sociedade, com participações de 

técnicos/as, artistas, instituições e movimentos sociais. Além do espaço mensal, são 

produzidos vídeos sobre as ações do projeto para divulgação nas redes, com parceiros e 

registros históricos do projeto. Tais vídeos são ferramentas importantes para novas 

oportunidades e avaliação dos resultados.  

Para potencializar os diálogos Àwúre e a elaboração de projeto, serão realizados 3 

encontros virtuais do Àwúre Escuta para a escuta ativa da sociedade civil e constituintes 

sobre o tema. Esses encontros reunirão pessoas de todo o país, cerca de 50 em cada 

(diálogo), para discussão dirigida sobre diversos temas pautados pelo grupo gestor.  

 

2. PROPÓSITO  

Direção e produção de 4 lives dos “Diálogos Àwúre” (live) com duração de 1 hora cada, 

não envolvendo deslocamento. E de 3 reuniões do Àwúre Escuta.  

 

3. ATIVIDADES  

a) - Formação da equipe com direção, roteiro, produção; 

b) - Salas compostas com até 10 pessoas, incluindo uma interpretação de libras e 

close caption; 

c) - Reuniões pré-produção e de avaliação com a equipe gestora do projeto; 

d) – Realização de teste de conexão pelo menos 24 horas antes da data de cada 

uma das lives com as pessoas que participarão como moderador e panelistas.  

e) - Relatório de visualizações e estratégia de divulgação e engajamento, com cards 

e textos para redes sociais; 

f) - Veicular as lives em três mídias sociais do Àwúre (youtube, instagram e 

facebook). 

g) - Planejamento do Àwúre escuta com a equipe gestora; 

h) - Realização técnica dos encontros consultivos de Àwúre escuta. 

i) – Produção de relatório com o conteúdo de cada um dos encontros consultiuvos 

do Àwúre escuta. 

  

É importante ressaltar que todas as atividades serão realizadas respeitando às normas 

de saúde e segurança e orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS    

 

Direção / Produção - transmissão, gravação, mixagem e cenário virtual.  

Até 10 convidados remotos via conferência  

01 Intérprete de Libras 

Conjuntos virtuais e planos de fundo 

Títulos e gráficos animados 

01 Assistente 

01 Câmera 

01 DTV 

   01 Apresentador/a 

 

Para o Àwuré Escuta 

Plataforma disponível, com organização de lista de inscritos, relatório de participação e 

monitoramento durante todo o evento.  

 

4. PRODUTOS 

Produto 1: Links da gravação da live para arquivo (01), relatório de acesso às redes 

sociais e de acesso durante a live; 

Produto 2: Links da gravação da live (02) para arquivo, relatório de acesso às redes 

sociais e de acesso durante a live, mais uma reunião do Àwúre escuta; 

Produto 3: Links da gravação da live (03) para arquivo, relatório de acesso às redes 

sociais e de acesso durante a live, mais uma reunião do Àwúre escuta; 

Produto 4: Links da gravação da live (04) para arquivo, relatório final consolidado de 

acesso às redes sociais, de acesso durante a live e das atividades c e d previstas no 

item 3, mais uma reunião do Àwúre escuta; 

 

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

será divulgada sem a autorização expressa da assessoria de comunicação do Escritório 

da OIT no Brasil 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 

 Pessoa Jurídica com experiência comprovada de, ao menos, quatro (04) anos em 

produção de eventos virtuais e presenciais;  
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 Apresentar portfólio da empresa  que comprove, pelo menos cinco (05) produções 

recentes equivalentes com o solicitado neste termo, nos últimos três (03) anos; 

 Será um diferencial ter na sua equipe, pessoas parte dos grupos que sofrem mais 

preconceitos sociais e históricos, como: pessoas com deficiência, LGBTI, 

negros/as, de diferentes etnias ou religiões de matriz africana; 

 Oferecer e registrar em sua proposta, no mínimo, as especificações técnicas 

mencionadas no item 4 do presente termo de referência;  

 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. 

 

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: Links da gravação da live 

para arquivo (01), relatório de acesso 

às redes sociais e de acesso durante a 

live; 

16/05/2021 30% 

Produto 2: Links da gravação da live 

(02)  para arquivo, relatório de acesso 

às redes sociais e de acesso durante a 

live, mais uma reunião do Àwúre 

escuta; 

08/07/2021 20% 
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Produto 3: Links da gravação da live 

(03)  para arquivo, relatório de acesso 

às redes sociais e de acesso durante a 

live, mais uma reunião do Àwúre 

escuta; 

09/09/2021 20% 

Produto 4: Links da gravação da live 

(04)  para arquivo, relatório final 

consolidado de acesso às redes sociais 

e de acesso durante a live, mais uma 

reunião do Àwúre escuta; 

25/11/2021 30% 

 

 

7. LOCAL DE TRABALHO 

Brasil 

 

8. ANEXOS 

https://Àwúre.com.br 

https://www.facebook.com/canalÀwúre 

https://www.instagram.com/canal_Àwúre 

https://www.youtube.com/canalÀwúre 

https://twitter.com/canal_Àwúre 

 

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. 

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

