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                 TERMO DE REFERÊNCIA 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE                                            

MONITORAMENTO DE PUBLICAÇÕES (CLIPPING) 

 
 

1. OBJETO. 

1.1 Contratação de serviços de clipping e sistema de monitoramento diário e em tempo real, 

por multiplos usuários simultanêos, de notícias veiculadas em jornais, revistas rádio, 

televisão e sites, de todo o Brasil sobre os temas de interesse das atividades desenvolvidas 

pela Poiesis e pelos equipamentos culturais que a mesma gerencia.  

 

2. JUSITIFICATIVA. 

2.1. A presente contratação justifica-se devido a necessidade de acompanhamento permanente 

das informações veiculadas pela imprensa, que tratem das temáticas relaciondas á atuação dos 

equipamentos gerenciados pela Poiesis, bem como permitir uma análise da repercussão das 

ações dos programas.  

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS. 

- Os serviços compreendem a realização dos seguintes serviços e produtos: 

 

3.1.1 Clipping de matéria jornalistica, mencionadas no Objeto, em formato digital que 

compreende a busca, seleção e armazenamento de notícias em um sitema de banco de dados 

que possa ser acessado em qualquer momento. Os arquivos deven estar em formato PDF, JPEG, 

MPEG4, MP3 e outros formatos que suportem arquivos de áudio e vídeo. 

 

3.1.2 Clipping de Tv, Rádio, impresso e Internet. – as matérias veiculadas em telejornais e 

outros programas de televisão deverão ser disponibilizadas diariamente, com o respectivo 

vídeo, link para a reportagem e possibilidade de fazer download do arquivo com a matéria. 

  

3.1.3 O monitoramento do conteúdo deverá ser em tempo real de segunda a domingo. 

 

3.1.4 Possibilidade de emissão de relatórios com filtros e cruzamentos de dados.  

 

3.1.5 Os serviços de objetos deste termo de referência compreendem os seguintes 

equipamentos: 

 

- POIESIS  

- CASA DAS ROSAS 

- CASA GUILHERME DE ALMEIDA 

http://www.poiesis.org.br/


PO I ESIS 

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP 

Tel/Fax: 11 3361 4976 │ www.poiesis.org.br 

 

 

- CASA MÁRIO DE ANDRADE  

- FÁBRICA DE CULTURA JARDIM SÃO LUÍS 

- FÁBRICA DE CULTURA VILA NOVA CAHOEIRINHA 

- FÁBRICA DE CULTURA BRASILÂNDIA 

- FÁBRICA DE CULTURA CAPÃO REDONDO 

- FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA 

- FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ 

- PROJETO NÚCLEO LUZ 

- PROGRAMA OFICINAS CULTURAIS  

- OFINA JUAN SERRANO  

- OFICINA ALFREDO VOLPI  

- OFICINA OSWALD DE ANDRADE 

 

 

                     4. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 

4.1 A empresa contratada irá se utilizar das suas instalações para realização dos serviços menionados na 
clausula Objeto que trata da realização de clipping diário, por meio de pesquisa de matperias jornalísticas 
publicadas nos principais jornais, revistas, web rádios e TVs do país, reproduzindo, na íntegra, as matérias 
de interesse da Poiesis. 

 
4.2 Compete a empresa disponibilizar aos seus empregados todos os equipamentos e serviços   
necessários á realização das tarefas que resultem na elaboração do Clipping. 

 
 
                       5. PROPOSTA COMERCIAL. 
 

5.1 A proposta comercial, para fins de balizamento de seleção, deverá ser encaminhada em formato 
eletrônico contendo as seguintes informações: 

                                     a) Dados cadastrais da empresa. 
                                     b) Validade da proposta.                   
                                     c) Valor mensal e anual. 
 

5.2  A proposta de preço deverá conter discriminação dos serviços, já consideradas todas as despesas com 
tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente nos preços para 
execução do objeto. 

 
         6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO. 
         Técnica e Preço. 
         6.1 Proposta Técnica 
       - Experiência, recente, comprovada na prestação de serviço de Clipping na área Cultural. (Peso 30%). 

                      - Sistema que atenda todas as necessidades mencionadas neste edital. (Peso 30%). 
                       6.2 Preço 
                      - Preço global da proposta. (Peso 40%). 
 
                        7. PRAZO DA CONTRATAÇÃO. 

7.1 O contrato a ser firmado terá a execução de 12 (meses), contados a partir de 01/08/2021, podendo ser 
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prorrogado por igual ou fracionário período, a critério das partes, mediante celebração de termo aditivo, 
até o limite de 60 (sessenta) meses. 
                 
7.1.1 As partes poderão se opor á prorrogação de trata o Item 6.1, desde que o faça mediante documento 
escrito, em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogações do 
prazo de vigência. 
 
 8. PAGAMENTO 
 
8.1 O pagamento deverá ser efetuado á Contratada, mensalmente, conforme demanda efetiva executada, 
de acordo com os serviços descritos no Termo de Referência, 15 (quinze) dias após a apresentação das 
Notas/Faturas devidamente atestadas pelo setor responsável. 
 
8.1.1 O pagamento será creditado em favor da Contratada por meio de ordem de pagamento bancária,    
contra qualquer banco indicado pela contratada. 
 
9. REAJUSTE DE PREÇO. 
9.1. O valor mensal contratado poderá ser reajustado, mediante a aplicação de índice a ser acordado 
entre as partes, decorrido 12 (doze) meses da contratação. 
                         
10. DAS OBRAIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
 
10.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 
                         
10.2 Fiscalizar o cumprimento das obrigações e compromissos assumidos pela Contratada, inclusive 
quanto á continuidade da prestação dos serviços que não deverão ser interrompido. 
                
10.3 Proporcionar todas as condições para que a empresa contratada possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas econdições pactuadas. 
 

10.4 Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço. 
 
10.5 Efetuar o pagamento á Contratada na forma e nos prazos previstos neste Termo. 
 
10.6 Fornecer a relação de endereços eletrônicos (e-mails) para os quais deverão ser enviados os Clippings 
e relatórios. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
11.1 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, sem prévio consentimento da 
Contratante. 
 
11.2 executar os serviços de acordo com as condições e especificações constantes constantes neste Termo 
de Refêrencia. 
                            
11.3 Apresentar, mensalmente, a Nota Fiscal/Fatura. 
 
11.4 Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, encargos sociais, transportes alimentação, 
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obrigações trabalhistas, previdenciárias e civis decorrentes do objeto do presente instrumento. 
 
11.5 Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante. 
 
11.6 Comunicar á Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execução dos 
serviços. 
 
11.7 Realizar pesquisas sobre assuntos específicos, na área cultural, sem custo adicional,sempre que 
solicitados pela Contratante. 
 
11.8 indicar um representante durante o período de vigência do contrato, para representá-la 
administrativamente sempre que necessário. 
 
11.9 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdênciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante. 
 
12. HABILITAÇÃO. 
                     
12.1 A empresa interessada em participar desta concorrência devem comprovar Experiência, recente       
na prestação de serviços de Clipping na área Cultural. 
                  

                    13 CRITÉRIO DE SELEÇÃO. 
 
13.1 A Área de Comuniação analizará a experiencia, conforme mercado de serviços de Clipping na área 
Cultural onde será considerado (Peso 30%) 
 
13.1.1 ATRIBUTOS DE PONTOS. 
 

                         -  Experiência mínima 0,5 pontos.  
     -  Média relugar 0,7 pontos. 
     -  Máxima atendendo totalmente 1 ponto.  
     -  Caso não tenha experiência a pontuação será 0. 
    Obs. O pontos apurados serão multiplicados pelo peso que é de 30%. 
 

 
     13.2 Analise do sistema que melhor atender as necessidades da Poiesis. (Peso 30%) 
       
     - Sistema atende parcialmente 0,5 pontos  
     - Atende 100% - 1 ponto 
 

                         Obs. O pontos apurados serão multiplicados pelo peso que é de 30%. 
 
    13.3 Analise de preço global atendendo todas as necessidades deste edital. (Peso 40%) 
 
     - O preço mais baixo apresentado tem 100% dos pontos. 
                        
     14. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  
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     14.1  DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA O fornecedor, para fins de formalização da contratação, deverá    
apresentar à área de Compras da Poiesis os seguintes documentos:  
 

 Inscrição do CNPJ;  
 Contrato Social; 
 Cópia do RG e CPF dos responsáveis legais da empresa;  
 Inscrição estadual e/ou municipal; 
 Certificado de regularidade de situação com Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);  
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União; 
 Relação de empresas onde tenha prestado tipo de serviço similar (nome da empresa / contato); 
 Declaração de no mínimo 02 (duas) empresa atestando a realização do serviço, ou atestado de 

capacidade técnica emitidos por órgãos públicos ou privados  
 Dados Bancários da empresa;  
 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de 

sociedade comercial/empresarial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;  

 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedade 
civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 

 

http://www.poiesis.org.br/

