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TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCESSO Nº 002/2022 

Gestão de plataforma educativa para a VI Curso Internacional de Políticas Públicas em Direitos 
Humanos 

1. OBJETO  

Este Termo de Referência tem por objetivo a contratação de um provedor responsável pela 
gestão do campus virtual e assistência técnico administrativa para a VI edição do Curso 
Internacional de Políticas Públicas em Direitos Humanos, durante 9 meses, entre julho de 2022 
e abril de 2023 (com data de finalização em julho no mesmo dia de início da relação contratual 
em abril), em conformidade com o previsto neste Termo de Referência e o detalhe das atividades 
a desempenhar, dispostas no Anexo I. 

2. ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

O Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul (IPPDH-MERCOSUL) é um 
organismo do MERCOSUL criado pelo Conselho do Mercado Comum por meio da Decisão CMC 
Nº 14/09 de 24 de julho de 2009. Funciona como una instância de cooperação técnica, 
investigação aplicada e coordenação das políticas públicas em direitos humanos dos países que 
integram o bloco regional. 

As atividades de capacitação são desempenhadas pela Escola Internacional de Políticas Públicas 
em Direitos Humanos (EIPPDH), um centro de estudos de alto nível no qual se organiza e 
desenvolve a função de capacitação do Instituto, e que eleva propostas formativas que articulam 
conhecimentos políticos e acadêmicos de alto nível, orientadas a fortalecer as capacidades do 
governo no desenho, gestão e avaliação das políticas com enfoque em direitos humanos, a nível 
nacional, estadual e regional. 

O Curso Internacional de Políticas Públicas em Direitos Humanos, organizado pelo 
IPPDHMERCOSUL e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização de 
Estados Americanos (OEA) oferece a funcionárias e funcionários dos Estados Parte do 
MERCOSUL, Estados Associados, Estados da OEA, atoras e atores sociais, programas de formação 
sobre políticas públicas para a garantia dos direitos humanos dentro de uma perspectiva de 
integração e fortalecimento da cidadania regional. 

A VI edição do curso acontecerá entre agosto de 2022 e maio de 2023, com um estimado de 100 
participantes. 

3. BASE NORMATIVA 

Este chamado está regido pelo estabelecido nas Resoluções (GMC) 27/18 y 60/18 e na Decisão 
(CMC) 32/09. 

4. INSTRUÇÕES E REQUISTOS DE QUALIFICAÇĀO 

1. Poderão participar desta seleção os ofertantes que atuem na área da educação e em gestão 
de plataformas educativas (educação à distância) e cumpram com os seguintes requisitos: 
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a) Formação profissional finalizada em áreas vinculadas ao objeto desse chamado, com domicilio 
na Argentina, Brasil, Paraguai ou Uruguai; 
b) Experiência em plataforma de gestão de aprendizagem Moodle (versão 3.4.1 ou superior), 
Webex, Zoom, Google Meet e uso de redes sociais vinculadas a processos de formação 
acadêmica; 
c) Experiência mínima de 2 anos em projetos de educação à distância em instituições públicas e 
privadas;  
d) Compreensão e capacidade de comunicação nos idiomas espanhol e português 

Do mesmo modo, serão competências desejáveis:   

a) Experiência em organismos internacionais ou regionais, e em projetos de educação com 
enfoque em direitos humanos;  
b) Experiência em apoio administrativo e logístico a entidades académicas; 
c) Experiência em organização de eventos académicos a nível internacional; 
d) Compreensão e capacidade de comunicação em língua inglesa; 
e) Experiência em gravação e edição de vídeos e elaboração de material audiovisual para 
processos de formação acadêmica; 
f) Experiência em interoperabilidade de plataformas de gestão de educação à distancia 

Será considerado no âmbito deste recrutamento que uma pessoa será designada para trabalhar 
30 horas por semana na sede do Instituto para realizar as atividades técnico-administrativas 
incluídas no Anexo I. 

Serão considerados inelegíveis aqueles ofertantes que tenham vínculos contratuais ou familiares 
com funcionários do IPPDH-MERCOSUL ou com pessoas envolvidas neste chamado. Em caso de 
sociedades, a inelegibilidade se aplicará em relação aos sócios, seus representantes e aqueles 
que desempenhem cargos gerenciais. Tampouco serão elegíveis aqueles que tenham sido 
contratados pelo IPPDH-MERCOSUL nos 6 meses prévios à data de abertura de ofertas. 

2. Serão considerados inelegíveis aqueles ofertantes que tenham vínculos contratuais ou 
familiares com funcionários do IPPDH-MERCOSUL ou com pessoas envolvidas neste chamado. 
Em caso de sociedades, a inelegibilidade se aplicará em relação aos sócios, seus representantes 
e aqueles que desempenhem cargos gerenciais. Tampouco serão elegíveis aqueles que tenham 
sido contratados pelo IPPDH-MERCOSUL nos 6 meses prévios à data de abertura de ofertas. 

 
3. O ofertante arcará com todos os gastos relacionados à preparação e apresentação da sua 
oferta, sem direito a reembolso algum, mesmo caso a convocatória seja declarada deserta ou 
sem efeitos a critério do IPPDH-MERCOSUL. O IPPDH-MERCOSUL em nenhum caso será 
responsável pelos gastos realizados pelo ofertante. 
 
4. O IPPDH-MERCOSUL se reserva o direito a dar continuidade a este processo, sem aviso prévio 
nem direito a ressarcimento algum, até que o respectivo contrato seja assinado. 
 
5. O ofertante deve examinar todas as instruções, formulários, termos e especificações que 
contenham este documento. Não acatar essas instruções, formulários, termos e especificações 
será falha do ofertante e poderia afetar a avaliação da sua oferta ou provocar sua 
desqualificação 
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6. As consultas que surjam da leitura deste documento poderão ser enviadas via e-mail a: 
convocatoria@ippdh.mercosur.int, até o dia 01 de julho, inclusive, indicando o nome completo 
e, caso corresponda, o nome da empresa que representa. As consultas serão respondidas pela 
mesma via, dentro de 24 horas desde que forem recebidas. 
 
5. APRESENTAÇĀO DE OFERTAS 

1. Os ofertantes deverão enviar suas ofertas em dois arquivos distintos, do seguinte modo:  

A. Em arquivo aberto ao e-mail convocatoria@ippdh.mercosur.int (sem indicar o valor dos 
honorários pelo serviço): 

a) Formulário de identificação do ofertante (Anexo II). 
b) Curriculum Vitae. 
c) Cópia do diploma de graduação, pós-graduação, mestrado e outros cursos. 
d) Experiência profissional com detalhe das atividades realizadas, identificação e dados de 
contato, quando corresponda. Caso se trate de uma empresa, deverá presentar a informação 
mencionada anteriormente para cada um dos profissionais que compõem a empresa e que 
realizarão o trabalho, no caso de serem convocados. 
e) Declaração assinada pelo ofertante de haver lido e estar de acordo com todas as pautas desta 
convocatória. 
f) Constância de estar ao dia com as instituições tributárias e previdenciárias do país em que esta 
inscrito o ofertante, e especificação da sua categoria fiscal atual. 
g) Detalhe da equipe de trabalho que desempenhará as atividades. 
h) Comprovante de proficiência nos idiomas requeridos. 
i) Qualquer adicional que integre a oferta e considere de interesse para esta convocatória. 
 
B. Em arquivo com senha ao e-mail: convocatoria@ippdh.mercosur.int 
 
Valor dos honorários pelo serviço deve ser cotado em dólares estadunidenses. As ofertas devem 
especificar a categoria fiscal do provedor, além da sua condição em frente ao Imposto sobre 
Valor Agregado (IVA) e informar se o valor da oferta abarca o IVA e em que porcentagem. A 
oferta deverá ser enviada em documento que contenha cabeçalho, assinado pelo ofertante, 
nome por extenso e data em arquivo compactado (arquivo compactado com sistema WINRAR 
protegido com senha alfanumérica). Apesar do translado à Buenos Aires não ser um 
requerimento para a prestação do serviço, se, excepcionalmente, fosse necessário realizá-lo, o 
contratado será responsável por todos os gastos que esse translado ocasione, incluindo gastos 
com passagens, hospedagem, cobertura medica e seguros de acidente e outros. 
 
2. As propostas (compostas pelos arquivos mencionados nos itens anteriores) devem ser 
enviadas até o dia 04 de julho, inclusive. As senhas de acesso às ofertas serão solicitadas via email 
aos ofertantes que cumpram com os requisitos técnicos e não devem ser enviadas sem 
solicitação prévia, via e-mail. 
 
3. As ofertas devem ter validade de mínimo 30 dias desde a data limite estabelecida para o de 
envio de ofertas. 
 
6. AVALIAÇĀO DAS OFERTAS 
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1. O Diretor Executivo do IPPDH-MERCOSUL designará a Comissão de Seleção responsável de 
analisar as ofertas recebidas, seu conteúdo e a seleção da oferta adjudicada. 
 
2. Durante a etapa de avaliação de ofertas, o IPPDH-MERCOSUL pode solicitar aclarações, 
detalhes de antecedentes e toda outra documentação que considere relevante para a avaliação 
das propostas recebidas. Do mesmo modo, pode entrar em contato com os ofertantes para uma 
entrevista via remota, os mesmos devem contar com disponibilidade entre os dias 05 e 06 de 
julho. 
 
3. A avaliação de ofertas será realizada até 08 de julho na área de Administração e Recursos 
Humanos comunicará aos ofertantes o resultado da convocatória. 
 
4. A efeitos de avaliar as ofertas recebidas e selecionar a adjudicada, a Comissão de Seleção irá 
considerar como fatores principais:  
 
a) O valor global da oferta, 
b) Os antecedentes do ofertante, 
c) Os adicionais que complementem a oferta básica e que sejam de interesse do 
IPPDHMERCOSUL. 
 
5. O IPPDH-MERCOSUL se reserva o direito de aceitar ou rejeitar ofertas e anular o processo de 
chamado a preços em qualquer momento prévio à celebração do contrato, sem 
responsabilidades ante o ofertante e sem obrigação de informar os motivos dessa decisão. Ao 
assinar esse documento e enviar suas ofertas, os ofertantes renunciam a qualquer indenização 
caso ocorra alguma das hipóteses mencionada  
 
7. CONTRATAÇĀO DO OFERTANTE SELECIONADO 

1. O IPPDH-MERCOSUL procederá a celebrar contrato com o ofertante selecionado pela 
Comissão de Seleção. O contrato terá como base este documento, os esclarecimentos e 
modificações que correspondam, a oferta enviada e outros detalhes que sejam acordo entre as 
partes. 
 
2. Caso por alguma razão o primeiro selecionado não celebre contrato com o IPPDHMERCOSUL, 
a Comissão de Seleção irá decidir se procede a contratar outro ofertante ou anula o processo. 
 
8. MODALIDADE E PRAZO DA CONTRATAÇĀO 
 
1. O provedor selecionado será contratado na modalidade de serviços, por um prazo de 9 meses.  
 
2. O adjudicado deverá apresentar um informe mensal de atividades desempenhadas ao 
Coordenador Geral da EIPPDH, cuja aprovação será requisito para o pagamento de honorários. 
 
9. PAGAMENTO 

 
1. O adjudicado informará seus dados bancários em um formulário específico no momento de 
celebrar o contrato. 
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2. O Departamento de Administração e Recursos Humanos realizará o pagamento 
correspondente aos serviços via transferência bancária ao adjudicado, dentro dos 15 dias 
posteriores à data de recepção da fatura, uma vez entregue e aprovado o informe de atividades. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de junho de 2022. 

 

 

Remo Carlotto 
Director Ejecutivo 
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ANEXO I 

Atividades 

a) Preparar o campus virtual prévio ao começo do V Curso Internacional de Políticas 
Públicas em Direitos Humanos, e brindar seguimento durante o seu desenvolvimento. 

b) Elaborar, publicar e monitorar até 16 módulos de duração semanal, que serão 
implementados no campus virtual no decorrer do curso.  

c) Assessorar a EIPPDH no desenho de conteúdo dos módulos que se implementem no 
campus virtual. 

d) Gestão do conteúdo e material didático alojados no campus e atualizações necessárias 
para o software do campus virtual. 

e) Testar o correto funcionamento do campus e seus recursos: arquivos, links, vídeos, 
fóruns, etc. 

f) Apoiar o processo de gestão administrativa, que inclui a convocatória e seleção das 
pessoas que se inscrevam, certificados, confecção de constâncias, notas, diplomas de 
conclusão e etc. 

g) Gestão de conteúdo e material didático alojado no campus virtual: revisão de 
perguntas, revisão de materiais, fóruns, consultas técnicas, etc. 

h) Oferecer assistência técnica e assessoramento a participantes, docentes e 
colaboradores/as. 

i) Desenhar atividades alternativas. 
j) Acompanhar de forma personalizada o processo pedagógico do curso e dar orientação 

didática aos participantes, docentes e colaboradores/as. 
k) Desenhar e dar seguimento a encostas de satisfação nas diferentes fases do curso. 
l) Gestão de aspectos relacionados a questões logísticas e administrativas dos processos 

formativos vinculados ao curso (preparar planilhas, entrar em contato com 
participantes do curso, realizar tarefas logísticas relacionadas ao curso, etc.) e oferecer 
assistência às atividades desenvolvidas nas semanas presenciais obrigatórias, mesmo 
no caso de uma atividade em sala de aula de uma semana em Buenos Aires, no final do 
curso. 

m) Elaborar um informe de finalização de cada um dos módulos do curso, incluindo 
informação quantitativa e qualitativa e um informe geral, de finalização do curso. 

n) Reportar problemas técnicos no campus virtual e oferecer sugestões de melhora. 
o) Realizar matriculas, cancelamento de matriculas e modificações dos usuários 

(participantes, docentes e colaboradores/as).  



 

7/7 
 

ANEXO II 

FORMULARIO DE IDENTIFICAÇĀO DO OFERTANTE 

INFORMAÇĀO PESSOAL 

Identificação 
Processo nº 002/2022 – Gestão de plataforma educativa para a VI edição 

do Curso Internacional de Políticas Públicas em Direitos Humanos 

Nome/Nome de 
“fantasia” 

 

Nombre comercial 
(caso corresponda)  

 

Identificação fiscal 
(CUIT/RUT/RUC/CNPJ) 

 

Endereço 

Rua: 

Estado: 

Código Postal: 

País: 

E-mail  

Telefone  

 

   Assinatura/s 

   Assinatura/s por extenso e caráter (deve estar acompanhado da documentação que o acredite) 


