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TERMO DE REFERÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PROJETO BRA/11/008 
EDITAL  02/2017 

DADOS DA CONSULTORIA 

Objetivo da 
Contratação 

Contratar consultoria especializada para concepção de conteúdos audiovisuais para cursos a serem 

ofertados pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) da Secretaria Nacional do 

Consumidor (Senacon)/MJSP. 

Nosso número   
 

Antecedentes  A Escola Nacional de Defesa do Consumidor constitui-se em uma ação estruturante da política 

nacional das relações de consumo coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor. Criada em 13 

de agosto de 2007, a mencionada Escola Nacional possui, dentre outros, o objetivo formar e capacitar 

de forma permanente os técnicos e agentes em proteção e defesa do consumidor, bem como os 

consumidores cidadãos acerca dos seus direitos.  

Em 2016, a ENDC ofereceu novos cursos a distância para o SNDC e consumidores, em caráter piloto. 
Foram oferecidos os seguintes cursos com tutoria e sem tutoria em 2016, a saber:  Introdução a 
Defesa do Consumidor, Curso I do Programa de Educação Financeira para Consumidores, Planos de 
Saúde e Relações de Consumo e Elaboração de Projetos e Execução de Convênios.  
 
Após a execução da oferta piloto dos citados cursos, percebeu-se a necessidade de adequação de 
alguns desses vídeos, bem como a elaboração de vídeo tutorial para navegação na plataforma moodle 
da ENDC.    
 
Nesse sentido, para aperfeiçoar a oferta dos cursos, faz-se necessária a adequada apresentação 
destes na plataforma virtual, demonstrando ao aluno os ambientes de navegação, as ferramentas 
disponíveis, bem como a explicação dos conteúdos. Neste contexto, são necessárias animações 2D 
dos personagens e a gravação de áudio para os vídeos que são específicos para cada curso.  
 
A presente consultoria atuará, dessa forma, na concepção de conteúdos audiovisuais para os cursos 
mencionados acima, como detalhado a seguir, de forma a aprimorar a estratégia didática dos cursos 
oferecidos pela ENDC. 
 

Nº do 
resultado 
Prodoc 

Produto 2.6 Ações de educação, informação e orientação para a Senacon, membros do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor, sociedade e mercado fortalecido. 
 
Atividade 2.6.7 Desenvolver conteúdos de produção audiovisual, multimídia, games educativos e 
animações. 

Descrição das 
Atividades 

Realizar reuniões com a equipe da ENDC para detalhamento das ações da consultoria. 

Conhecer os materiais dos cursos da ENDC na plataforma moodle. 

Elaborar vinheta com a logo da ENDC. 

Criar personagens para dois cursos com temáticas a serem definidas. 

Produzir vídeo animado (2D), com gravação e tratamento de áudio para os cursos da ENDC na 

plataforma moodle da ENDC. 

Produzir vídeo explicativo para os cursos com tutoria e sem tutoria na plataforma moodle da ENDC. 

 

Produtos 
esperados 

Produto 1 - Elaboração de vinheta para a ENDC com animação (2D) da logo da escola e trilha sonora, 
(até 40 segundos) 
Produto 2 - Elaboração de vídeo animado (2D), com gravação e tratamento de áudio explicativo da 
plataforma moodle para os cursos com tutoria (até 4 min). 
Produto 3 – Elaboração de vídeo animado (2D), com gravação e tratamento de áudio explicativo da 
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plataforma moodle para os cursos sem tutoria. (até 4 min) 
Produto 4 – Elaboração de vídeo educacional animado (2D), com gravação e tratamento de áudio 
para o “Programa de Educação Financeira para Consumidores” (até 2 min) 
Produto 5 – Elaboração de vídeo animado (2D), com gravação e tratamento de áudio para o curso 
“Elaboração de Projetos e Execução de Convênios” sem tutoria (até 2 min) 
Produto 6 – Elaboração de vídeo animado (2D), com gravação e tratamento de áudio para curso o 
“consumo seguro e saúde” (até 2 min) 
Produto 7 – Elaboração de vídeo animado (2D), com gravação e tratamento de áudio para “Curso 2 
do  Programa de Educação Financeira para Consumidores” (até 2 min) 
Produto 8 – Elaboração de vídeo animado (2D), com gravação e tratamento de áudio para “Curso 3 
do  Programa de Educação Financeira para Consumidores” (2 min) 
Produto 9 – Elaboração de desenho de personagens e produção de vídeo animado (2D), com 
gravação e tratamento de áudio para curso com temática a ser definida. (até 2 min) 
Produto 10 – Elaboração de desenho de personagens e produção de vídeo animado (2D), com 
gravação e tratamento de áudio para curso com temática a ser definida. (até 2 min) 
Produto 11 – Elaboração de desenho de personagens e produção de vídeo animado (2D), com 
gravação e tratamento de áudio para curso com temática a ser definida. (até 2 min) 
Produto 12 – Elaboração 10 (dez) de efeitos/recursos didáticos digitais de web-designer na 
plataforma moodle em HTML5. 
Produto 13 – Elaboração de vídeo animado (2D), que contemple a explicação institucional dada 
Escola. (até 2 min) 
Produto 14 –Elaboração de vídeo em animação 2D para ensinar a utilização do Sistema Sindec. (até 9 
minutos) 
Produto 15 – Elaboração de vídeo em animação 2D técnica Motion Graphics. (até 3 minutos) 

Qualificações 
profissionais 

Requisitos Obrigatórios 
 

1. Graduação com diploma reconhecido pelo MEC em comunicação visual, produção áudio 
visual, desenho industrial ou áreas correlatas. 

2. Experiência profissional comprovada com elaboração de vídeos para plataforma de educação 
a distância a nível Nacional, a pelo menos 2 anos. 

   
Requisitos Desejáveis 
 
 

ITEM PESO PONTUAÇÃO 

Experiência profissional comprovada com 
produção audiovisual em animação (2Ds), 
onde contemple gravação e tratamento de 
áudio (COMPROVAR ATRAVÉS DE 
APRESENTAÇÃO DE PORTFOLIO) 

3 

1 ponto para cada vídeo 
(máximo de 10) 

Experiência com elaboração de desenho de 
personagens para vídeos para plataformas 
de educação a distância. 

 
2 

1 ponto por personagem 
desenhado. 
(Máximo de 10 personagens) 

 

• Residência preferencialmente em Brasília. 

• O candidato deverá entregar os códigos fontes de todos os vídeos produzidos junto com a 
entrega de cada produção. 

 
Os currículos enviados pelos candidatos deverão ser redigidos em língua portuguesa e com a 
devida indicação do cumprimento das qualificações profissionais contidos no presente edital. Os 
candidatos que enviarem currículos em desacordo com o orientado serão automaticamente 
desclassificados.  Os documentos comprobatórios deverão ser encaminhados após o término do 
processo seletivo mediante comunicado de classificação do candidato. 

Nome do 
Supervisor 

Andiara Maria Braga Maranhão 
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Cargo do 
Supervisor 

Coordenadora da Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) 

Localidade do 
Trabalho 

Brasília 

Vigência  12meses 

Insumos Passagens e diárias 

Produto X Honorário 

Descrição 
 

Horas por 
produto 

 
Valor por hora 

de Trabalho 

 
Valor por 
produto 

Percentagem 
Data prevista 

para entrega do 
produto 

Produto 1 - Elaboração de 
vinheta para a ENDC com 
animação (2D) da logo da 
escola e trilha sonora, (até 40 
segundos) 

20h R$ 125,00 R$ 2.500,00 4,21% 20 dias após 
assinatura do 

contrato 

Produto 2 - Elaboração de 
vídeo animado (2D), com 
gravação e tratamento de 
áudio explicativo da 
plataforma moodle para os 
cursos com tutoria (até 4 min).  

36h R$ 125,00 R$ 4.500,00 7,58% 50 dias após 
assinatura do 

contrato 

Produto 3 – Elaboração de 
vídeo animado (2D), com 
gravação e tratamento de 
áudio explicativo da 
plataforma moodle para os 
cursos sem tutoria. (até 4 min) 

36h R$ 125,00 R$ 4.500,00 7.58% 70 dias após 
assinatura do 

contrato 

Produto 4 – Elaboração de 
vídeo educacional animado 
(2D), com gravação e 
tratamento de áudio para o 
“Programa de Educação 
Financeira para 
Consumidores” (até 2 min) 

25h R$ 125,00 R$ 3.125,00 5,27% 90 dias após 
assinatura do 

contrato 

Produto 5 – Elaboração de 
vídeo animado (2D), com 
gravação e tratamento de 
áudio para o curso “Elaboração 
de Projetos e Execução de 
Convênios” sem tutoria (até 2 
min) 

25h R$ 125,00 R$ 3.125,00 5,27% 110 dias após 
assinatura do 

contrato 

Produto 6 – Elaboração de 
vídeo animado (2D), com 
gravação e tratamento de 
áudio para curso o “Consumo 
Seguro e Saúde” (até 2 min) 

25h R$ 125,00 R$ 3.125,00 
 

5,27% 130 dias após 
assinatura do 

contrato 

Produto 7 – Elaboração de 
vídeo animado (2D), com 
gravação e tratamento de 
áudio para “Curso 2 do  
Programa de Educação 
Financeira para 

25h R$ 125,00 R$ 3.125,00 5,27% 150 dias após 
assinatura do 

contrato 
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Consumidores” (até 2 min) 

Produto 8 – Elaboração de 
vídeo animado (2D), com 
gravação e tratamento de 
áudio para “Curso 3 do  
Programa de Educação 
Financeira para 
Consumidores” (2 min) 

 25h R$ 125,00 R$ 3.125,00 5,27% 170 dias após 
assinatura do 

contrato 

Produto 9 – Elaboração de 
desenho de personagens e 
produção de vídeo animado 
(2D), com gravação e 
tratamento de áudio para 
curso com temática a ser 
definida. (até 2 min) 

 32h R$ 125,00 R$ 4.000,00 6,73% 190 dias após 
assinatura do 

contrato 

Produto 10 – Elaboração de 
desenho de personagens e 
produção de vídeo animado 
(2D), com gravação e 
tratamento de áudio para 
curso com temática a ser 
definida. (até 2 min) 

 32h R$ 125,00 R$ 4.000,00 6,73% 210 dias após 
assinatura do 

contrato 

Produto 11 – Elaboração de 
desenho de personagens e 
produção de vídeo animado 
(2D), com gravação e 
tratamento de áudio para 
curso com temática a ser 
definida. (até 2 min) 

 32h R$ 125,00 R$ 4.000,00 6,73% 230 dias após 
assinatura do 

contrato 

Produto 12 – Elaboração 10 
(dez) de  efeitos/recursos 
didáticos digitais de web-
designer na plataforma 
moodle em HTML5. 

30h R$ 125,00 R$ 3.750,00 6,31% 250 dias após 
assinatura do 

contrato 

Produto 13 – Elaboração de 
vídeo animado (2D), que 
contemple a explicação 
institucional dada Escola. (até 
2 min) 

22h R$ 125,00 R$ 2.750,00 4,63% 270 dias após 
assinatura do 

contrato 

Produto 14 –Elaboração de 
vídeo em animação 2D para 
ensinar a utilização do Sistema 
Sindec. (até 9 minutos) 

60h R$ 125,00 R$ 7.500,00 12,63% 290 dias após 
assinatura do 

contrato 

Produto 15 – Elaboração de 
vídeo em animação 2D técnica 
Motion Graphics. (até 3 
minutos) 

50h R$ 125,00 R$ 6.250,00 10,52% 320 dias após 
assinatura do 

contrato 

VALOR TOTAL DOS 
PRODUTOS 

  R$ 59.375,00 
      100% 

 
 

 
Obs: o pagamento dos produtos está condicionado à entrega de documento físico e em mídia, contendo o código fonte 
dos vídeos produzidos. 
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Valor total do(s) 
serviço(s): 

 VALOR TOTAL: R$ 59.375,00 

Número de 
parcelas: 
 
Memória de 
Cálculo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informações 
adicionais: 

 

15 parcelas 
 
 
De acordo com a Portaria n. 20 de dezembro de 2016, publicada pela Secretaria Nacional do 
Consumidor, o valor sugerido para pagamento hora de trabalho é de até R$ 125,00 (cento e 
vinte e cinco reais), de acordo com as especificidades dos requisitos a Coordenação da ENDC 
entende que o valor de hora de trabalho de R$ 125,00, é adequado aos produtos a serem 
entregues. 
 
Produto 1: 20h x 125,00 = R$ 2.500,00 
Produto 2: 36h x 125,00 = R$ 4.500,00 
Produto 3: 36h x 125,00 = R$ 4.500,00 
Produto 4: 25h x 125,00 = R$ 3.125,00 
Produto 5: 25h x 125,00 = R$ 3.125,00 
Produto 6: 25h x 125,00 = R$ 3.125,00 
Produto 7: 25h x 125,00 = R$ 3.125,00 
Produto 8: 25h x 125,00 = R$ 3.125,00 
Produto 9: 32h x 125,00 = R$ 4.000,00 
Produto 10: 32h x 125,00 = R$ 4.000,00 
Produto 11: 32h x 125,00 = R$ 4.000,00 
Produto 12: 30h x 125,00 = R$ 3.750,00 
Produto 13: 22h x 125,00 = R$ 2.750,00 
Produto 14: 60h x 125,00 = R$ 7.500,00 
Produto 15: 50h x 125,00 = R$ 6.250,00 
 

 
 
Os pagamentos serão efetuados após apresentação do produto original, observando-se os prazos 
estabelecidos no cronograma; para cada produto apresentado deverá ser entregue, uma ementa, 
nos formatos impresso e digital, assinada. 
 
O (A) consultor (a) contratado (a) deverá, na data prevista de entrega de cada produto, 
apresentar ementa que corresponderá ao resumo relevante do conteúdo do produto. Cada 
ementa deverá conter até 15 linhas e ser assinada pelo consultor (a). A ementa será publicada, 
após a devida análise e aprovação da área técnica, no sitio do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública para fins de controle social e transparência. 
  
Os currículos enviados pelos candidatos deverão ser redigidos em língua portuguesa e com a 
devida indicação do cumprimento das qualificações profissionais contidas no presente edital. Os 
candidatos que enviarem currículos em desacordo com o orientado serão automaticamente 
desclassificados. Os documentos comprobatórios deverão ser encaminhados após o término do 
processo seletivo mediante comunicado de classificação do candidato.  
 
Os interessados deverão enviar o CV de 20/04/2017 a 28/04/2017 para o e-mail: 
projeto.consumidor@mj.gov.br. No campo “assunto” do e-mail deverá constar a identificação do 
projeto e o número do edital. Assunto do e-mail: Projeto PNUD BRA/11/008- Edital 02/2017. 
Obs.: Serão desconsiderados os e-mails sem a identificação do projeto e o número do edital, bem 
como os remetidos após a data limite. Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 
22/07/2004, 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 
empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica 
internacional. 
 

 

 


