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Termo de Referência 

 

Ref.: Registro Audiovisual do Projeto Espetáculo 2016 das Fábricas de Cultura: Jardim São Luís, Vila 

Nova Cachoeirinha, Capão Redondo, Jaçanã e Brasilândia. 

1. Objetivo Geral 

Prestação de serviços de registro audiovisual  do Projeto Espetáculo 2016 das Fábricas de 

Cultura Jardim São Luís, Vila Nova Cachoeirinha, Capão Redondo, Jaçanã e Brasilândia.   

Conforme detalhamentos no Escopo deste Termo de Referência são  esperados: 

 05 vídeos “pílula” dos espetáculos de aproximadamente 2 minutos - um para cada 

Fábrica; 

Unidade Previsão de captação de imagens 

Fábrica de Cultura Jardim 

São Luís 

Registro de apresentação e making of – dia 26 de novembro 

(01 diária) 

Registro da apresentação do espetáculo durante a Mostra do projeto 

Espetáculo 2016 no teatro Sérgio Cardoso para produção registro 

completo de espetáculo e vídeo pílula.  

Apresentação do espetáculo: 26/11/16 

Fábrica de Cultura Vila 

Nova Cachoeirinha 

Registro de apresentação e making of – dia 21 de novembro 

(01 diária) 

Registro da apresentação do espetáculo durante a Mostra do projeto 

Espetáculo 2016 no teatro Sérgio Cardoso para produção registro 

completo de espetáculo e vídeo pílula.  

Apresentação do espetáculo: 21/11/16 

Fábrica de Cultura Capão 

Redondo 

Registro de apresentação e making of – dia 25 de novembro 

(01 diária) 

Registro da apresentação do espetáculo durante a Mostra do projeto 

Espetáculo 2016 no teatro Sérgio Cardoso para produção registro 

completo de espetáculo e vídeo pílula.  

Apresentação do espetáculo: 25/11/16 

Fábrica de Cultura Jaçanã Registro de apresentação e making of – dia 22 de novembro 

(01 diária) 

Registro da apresentação do espetáculo durante a Mostra do projeto 

Espetáculo 2016 no teatro Sérgio Cardoso para produção registro 

completo de espetáculo e vídeo pílula.  

Apresentação do espetáculo: 22/11/16 

Fábrica de Cultura 

Brasilândia 

Registro de apresentação e making of – dia 23 de novembro 

(01 diária) 

Registro da apresentação do espetáculo durante a Mostra do projeto 

Espetáculo 2016 no teatro Sérgio Cardoso para produção registro 

completo de espetáculo e vídeo pílula.  

Apresentação do espetáculo: 23/11/16 
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2. Justificativa 

Produzir o registro audiovisual do Projeto Espetáculo é difundir as ações e construir a memória do 

trabalho artístico-pedagógico realizado nas Fábricas de Cultura em 2016.  

3. Escopo dos Serviços 

Para todos os vídeos deste escopo de serviços – registro completo de espetáculo e vídeos pílula - o 

prestador de serviços deverá realizar a captação, edição e finalização dos produtos incluindo a 

inserção de letterings e legendagem quando necessário.  

1. Produção de 05 vídeos pílula de aproximadamente 2 minutos cada com imagem em resolução Full HD e 

qualidade de áudio 44.1 kHz / 16 Bits captado com microfones específicos para cada situação contendo:  

Previsão de entrega da primeira versão para análise dezembro de 2016. 

 

2. Registros das apresentações e making of,  das cinco unidades das Fábricas. 

Previsão de entrega da primeira versão para análise dezembro de 2016. 

 

3. Realização de reuniões com a equipe da Coordenação Artístico-Pedagógica de pré-produção, produção e 

finalização dos materiais;  

4. Disponibilização do material bruto em HD a ser fornecido pelo contratado;  

5. Direito de uso e veiculação do material produzido por parte da CONTRATADA, para uso interno e externo 

(divulgação), sem limite de número de cópias, mídias existentes ou que virão a existir, com prazo e 

quantidade de veiculações ilimitadas. 

6. Submissão dos produtos finais à aprovação da coordenação artístico-pedagógica das Fábricas de Cultura, 

da direção do equipamento e direção executiva da instituição, em data a ser marcada entre a contratada 

e realização de alterações caso se verifique esta necessidade; 

7. Entrega de todo o material para pagamento da última parcela. 

 

4. Critérios de seleção  

A seleção do profissional a ser contratado levará em consideração os seguintes aspectos: 

I. Preço. 

II. Análise de proposta e portfólio para avaliação de capacidade técnica. 

É necessário que o profissional contratado ou empresa contratada comprove experiência, qualidade e em  

registro audiovisual de atividades artísticas culturais e espetáculos teatrais ou dança.  

 

5. Local da Prestação de Serviços:  

Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno  
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R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01326-010 

6. Disposições Gerais 

6.1. A CONTRATADA, para fins de formalização do contrato, deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

1. Cópia simples do RG do representante legal; 

2. Cópia simples do CPF do representante legal; 

3. Cópia simples do comprovante dos dados bancários da empresa; 

4. Cópia simples do Contrato Social e última alteração ou Requerimento de Empresário;  

5. Cópia do cartão CNPJ; 

 

6.2. O Prestador de serviço será responsável por todas as despesas fiscais, tributárias e despesas de 

transporte, e alimentação decorrente do serviço contratado. 

7. Prazo de Execução dos Serviços 

O prazo para a execução dos serviços será a partir da assinatura do contrato até a entrega de todo 

material finalizado descrito no Escopo de trabalho deste Termo de Referência.  

O prazo final da entrega para primeira análise do último produto é dezembro de 2016. O prazo 

final para ajustes e finalização do material será em fevereiro de 2017. 

8. Custos e Condições de Pagamento 

Os pagamentos dos serviços objeto deste Termo serão efetuados segundo cronograma 

orçamentário apresentado: 40% condicionado à entrega dos itens 1 e 2 do Escopo e 60% após a 

entrega finalizada de todos os itens do Escopo de trabalho deste Termo de Referência . 

 

 

São Paulo,  7 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

 

André Vilela 

Coordenador Artístico-Pedagógico das Fábricas de Cultura 

POIESIS – Organização Social de Cultura 


