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TERMOS DE REFERÊNCIA 

COVID-19 

ENVIAR PROPOSTA ATÉ DIA 18/07/2021 NO EMAIL lourencos@ilo.org 
 

Tipo de Contrato Serviços de pessoa jurídica:  
Prestação de Serviços 

Duração do Contrato  

 

Data de início:   20/07/2021 

Data de término:  28/02/2022 

Nome do projeto  106259     BRA/17/51/BRA 

AFF ou PTAEO 31 106259 01.05.01 501902 531115 63030 

  

1. ANTECEDENTES 

A Organização Internacional do Trabalho - OIT reconhece o assédio como uma das 
formas de violência no mundo do trabalho que atinge, especialmente as mulheres e é 
decorrente das desigualdades e estereótipos de gênero. Afeta principalmente 
trabalhadoras em situação de maior vulnerabilidade e sem conhecimentos sobre o tema 
e maneiras de combatê-la.  

A importância desse tema está refletida na Convenção Nº 190 sobre a Eliminação da 
Violência e do Assédio no Mundo do Trabalho e na Recomendação Nº 206, sobre o 
mesmo tema, ambas aprovadas de forma tripartite, por representantes de governos, 
empregadores e de trabalhadores, na 108ª Conferência Internacional do Trabalho - CIT 
em Genebra no ano do centenário da OIT, em 2019.   

A violência e o assédio são inaceitáveis em qualquer lugar e em qualquer momento, seja 
em tempos de prosperidade ou de crise. O risco de violência e assédio se agravou ainda 
mais com a pandemia da COVID-19. A abordagem da violência e do assédio no mundo 
do trabalho tem sido uma prioridade para a OIT e o trabalho nesta área tornou-se mais 
pertinente do que nunca.  

Neste contexto, o grupo técnico contra Violências e Assédios liderado pelo Ministério 
Público do Trabalho – MPT através da Coordenadoria Nacional de Promoção de 
Igualdade de Oportunidades – COORDIGUALDADE reuniu-se com a equipe do Escritório 
da OIT no Brasil, a Universidade Estadual de Campinas -  UNICAMP e Universidade 
Federal de Santa Catarina – UFSC para idealizar uma ferramenta com o objetivo de 
contribuir para sensibilização e disseminação de informação sobre as formas de 
violência, assédio e discriminação no mundo do trabalho. A partir das reuniões, o grupo 
identificou que a criação e desenvolvimento de um aplicativo sobre as diferentes formas 
de violências, discriminações e assédios no mercado de trabalho seria uma eficiente 
ferramenta de disseminação de informação para a sociedade de forma ampla. A 
proposta é que o aplicativo seja interativo no formato de jogo, com uma abrangência de 
temas através histórias reais vividas no ambiente de trabalho e com capacidade de 
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armazenamento de informações. Ficou previamente definido 10 temas: 1) Violência 
doméstica; 2) Racismo; 3) Equidade de gênero; 4) LGBTfobia; 5) Assédio sexual; 6) 
Assédio moral/discriminação; 7) Violências, discriminações e assédios; 8) Assédio 
moral/meio ambiente do trabalho; 9) Trabalho doméstico; e 10) Intolerância religiosa. 

 

2. PROPÓSITO  

Criação e desenvolvimento de aplicativo que contemple os objetivos de sensibilização e 
educação contra diferentes formas de violências, discriminações e assédios no mundo 
do trabalho. 

  

3. ATIVIDADES  

• Participar de reuniões periódicas com o grupo técnico, formado por 
representantes do MPT, OIT, UNICAMP e UFSC, envolvido na criação do 
aplicativo; 

• Formar a equipe para desenvolver o trabalho que deverá estar especificada na 
proposta técnico comercial a ser apresentada; 

• Definir o conceito, estrutura detalhada e aparência do aplicativo; 

• Definir cronograma e plano de trabalho, contemplando as etapas e tempos de 
duração de cada uma delas; 

• Reunir e validar os conteúdos que irão compor o aplicativo; 

• Garantir todas as autorizações que se fizerem necessárias;  

• Definir o roteiro de utilização do aplicativo; 

• Realizar testes de uso do aplicativo; 

• Fazer ajustes que se fizerem necessários; 

• Apresentar protótipo do aplicativo; 

• Apresentar a versão final do aplicativo pronto para o lançamento.  
 

É importante ressaltar que todas as atividades serão realizadas respeitando às normas 
de saúde e segurança e orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS 
decorrente da pandemia da COVID-19. 
 

4. PRODUTOS 

Produto 1: Relatório contendo o conceito e estrutura com detalhamento técnico de 
funcionalidade e aparência do aplicativo e cronograma de trabalho; 

Produto 2: Versão preliminar do aplicativo;  

Produto 3: Versão final, aprovada e em funcionamento do aplicativo. 
 

Todos os produtos serão analisados e aprovados pelo grupo técnico. 
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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. 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 

• Apresentar experiência comprovada de, ao menos, dois anos em 
desenvolvimento de aplicativos;  

• Apresentar portfólio da empresa  que comprove, pelo menos três produções 
recentes equivalentes com o solicitado neste termo, nos últimos dois anos; 

• Apresentar em sua proposta as especificações técnicas detalhadas para 
desenvolver o trabalho solicitado neste termo de referência;  

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

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

b) Detalhamento dos custos, indicando a descrição de cada serviço e as 
respectivas unidades de cálculo, quantidades, valores unitários, valor 
subtotal, retenção de impostos e valor total;  

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

d) Qualidade e descrição dos equipamentos e materiais disponíveis. 

• Será um diferencial ter na sua equipe, pessoas parte dos grupos que sofrem mais 
preconceitos sociais e históricos, como: pessoas com deficiência, LGBTQIA+, 
negros/as, de diferentes etnias ou religiões de matriz africana. 

 

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.  
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PRODUTOS PREVISÃO DE 
ENTREGA 

PERCENTUAL DE 
PAGAMENTO 

Produto 1 30/07/2021 25% 

Produto 2 10/01/2022 50% 

Produto 3 28/01/2022 25% 

 
7. LOCAL DE TRABALHO 

Brasil 
 

8. ANEXOS 

N/A 
 

9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Os critérios de avaliação das propostas serão classificados através de pontuação para 
cada requisito definido no item 5 deste Termo, combinando fatores de qualidade técnica 
x preço. A avaliação será realizada utilizando o método de análise cumulativa de pontos 
por requisito e a proposta com maior pontuação total será objeto de contrato, conforme 
tabela:   

Excelente: 10 – 9 Excede o requisito necessário 

Satisfatório: 8 – 7  Atende completamente o requisito necessário 

Razoável: 6 – 4  Atende o requisito com alguma deficiência  

Insuficiente: 3 – 1  Não atende o requisito necessário 

 

 

 


