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TERMOS DE REFERÊNCIA 

ENVIAR PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA ATÉ DIA 18/08/2022 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:   24/08/2022 

Data de término:  17/09/2022 

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 Projeto em implementação pelo Escritório da OIT no Brasil, do qual esse edital faz 
parte, está direcionado à temática de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) e pretende 
promover a ampliação do conhecimento e das capacidades dos constituintes em relação 

à revisão e regulamentação de 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.  

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 
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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 engajado em apoiar a disseminação 

dos conceitos e uma melhor compreensão em termos de Segurança e Saúde no 
Trabalho na população, em especial na população mais jovem. Nesse sentido vimos 
apoiando a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CANPAT) 2022 

e buscando apoiar os constituintes nessa empreitada. Para reforçarmos as ações, 
mobilizar e engajar a sociedade para o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, 

eixo educacional da CANPAT, é necessário promover a criação e ampliar espaços de 
diálogos participativos. 

No âmbito da programação do Escritório da OIT no Brasil para o biênio 2022-2023, 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, Output 7.2 - Capacidade 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 3 vídeos convidando o público a participar e engajar 

no Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, sendo 1 vídeo voltado aos alunos (7 
a 17 anos) e escolas (gestores, coordenação e direção) com duração de 1 minuto, 1 
vídeo voltado aos voluntários de 30 segundos e 01 vídeo voltado às empresas 

(gestores, coordenadores e diretores) de 30 segundos. Todos os materiais devem ser 
legendados em português e entregues em versão alta resolução e versão para 

WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, de maneira compatível 
para divulgação nas mídias sociais. O formato final deverá considerar a disseminação 

por meio de mídias leves. Todos os produtos e atividades desse termo de referência 
deverão conter legendas em português. 
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3. ATIVIDADES  

a) Realizar reunião virtual com o Oficial de Projetos do RBSA e com a Oficial de 

Comunicação do Escritório da OIT no Brasil (que fornecerá as orientações 
necessárias para utilização da marca da OIT e do padrão de qualidade esperado) 

e com a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) para compreender o 
escopo da elaboração dos vídeos; 
 

b) Os vídeos deverão ser feitos com animação ou usando banco de imagens 
(contanto que as imagens utilizadas se assemelhem à população e realidade 

brasileira); 
 

c) Elaborar roteiros de 3 vídeos convidando o público a participar e engajar no Dia 

Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, sendo 1 vídeo voltado aos alunos (7 
a 17 anos) e escolas (gestores, coordenação e direção) com duração de 1 

minuto, 1 vídeo voltado aos voluntários de 30 segundos e 01 vídeo voltado às 
empresas (gestores, coordenadores e diretores) de 30 segundos.  
 

Os vídeos devem ser inclusivos, isso significa que as imagens devem representar 
um público diverso em termos de raça, identidade de gênero, orientação sexual e 

pessoas com deficiências.  
 
 

d) 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; 

 
 

e) Legendar os vídeos para português; 
 

f) Se a realização de gravação de imagens e/ou entrevistas forem necessárias, 

deverão obedecer aos protocolos de saúde relacionados com a pandemia 
definidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS); 

 
g) 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 (3) dias úteis, 

a ser acordado pelo contratante; e 
 

h) Por serem vídeos que tratam de um evento realizado pelo governo a produção 

deve estar atenta à RESOLUÇÃO Nº 23.610, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. — 

Tribunal Superior Eleitoral (tse.jus.br) que versa sobre propaganda eleitoral. 

 
 

i) Entregar os 3 vídeos aprovados, legendados e finalizados em versão em alta 
resolução e em versão para YouTube, Instagram (Stories, Feed e Reels), 

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

4. PRODUTOS 

https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-610-de-18-de-dezembro-de-2019
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-610-de-18-de-dezembro-de-2019
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Produto Unico: 3 vídeos convidando o público a participar e engajar no Dia Nacional de 
Segurança e Saúde nas Escolas, sendo 1 vídeo voltado aos alunos (7 a 17 anos) e 

escolas (gestores, coordenação e direção) com duração de 1 minuto, 1 vídeo voltado 
aos voluntários de 30 segundos e 01 vídeo voltado às empresas (gestores, 

coordenadores e diretores) de 30 segundos. Esses vídeos devem ser revisados e 
aprovados pelo Escritório da OIT no Brasil e validados pela Subsecretaria de Inspeção 
do Trabalho (SIT). Todos os materiais devem ser legendados em português e entregues 

em versão alta resolução e versão para WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, 
LinkedIn e Twitter, de maneira compatível para divulgação nas mídias sociais; 

 
As informações referentes ao evento deverão ser incluídas ao fim dos vídeos 
de forma que possam ser editados, ainda o material bruto sem legenda deve 

ser entregue junto com o material finalizado. 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, 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,  
menos cinco (05) produções recentes nos últimos cinco (05) anos para grande 
público com assuntos de Desenvolvimento Social e/ou Direitos Humanos nos 

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

produtos, links para acessá-los, 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. 

 

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 
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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 

Produto único 25 dias corridos após o 
início do contrato  

100% 

 

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 VÍDEOS DIA 
NACIONAL DA SEGURANÇA E SAUDE NAS ESCOLAS”, até o dia 18/08/2022. 

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 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 

mailto:vettorazzo@ilo.org
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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. 


