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Termo de Referência 

 

Ref.: Documentação Audiovisual dosFestivais de final de ano das Fábricas de Cultura: Capão 

Redondo, Jardim São Luís, Jaçanã e Vila Nova Cachoeirinha. 

 

1. Objetivo Geral 

Prestação de serviços de documentação audiovisual e fotográfica das atividades artístico-

pedagógicasdas Fábricas de Cultura: 

 

Unidade Datas 

Jaçanã 09/11 e 10/11/2013 – sábado e domingo 

Jardim São Luís 23 e 24/11/2013 – sábado e domingo 

Vila Nova Cachoeirinha 30/11 e 01/12/2013 – sábado e domingo 

Capão Redondo 30/11 e 01/12/2013 – sábado e domingo 

 

2. Justificativa 

O Festival é o momento em que os processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos ao 

longo do ano nos Ateliês de Criação e Trilhas de Produção tornam-se públicos, em apresentações à 

comunidade. Produzir a documentação audiovisual e fotográfica destes processos significa difundir as 

ações e construir a memóriado trabalho artístico-pedagógico realizado nas Fábricas de Cultura no 2º 

semestre de 2013. 

 

3. Escopo dos Serviços 

1. Produção de04 vídeos editados do Festival das unidadesde aproximadamente 05 minutos com imagem em 

resolução Full HD e qualidade de áudio 44.1 kHz / 16 Bits captado com microfones específicos para cada 

situação; 

2. Produção de 04 vídeos editadoscom o Festival e Making-off(depoimentos e processos de criação realizados a 

partir de visitas e acompanhamento dos ateliês e trilhas) das unidades de aproximadamente 20 minutos com 

imagem em resolução Full HD e qualidade de áudio 44.1 kHz / 16 Bits captado com microfones específicos 

para cada situação; 

3. Produção de 04 vídeos editados com depoimentos e processos de criação realizados a partir de visitas e 

acompanhamento dos ateliês e trilhas em 02 datas – 04 períodos a serem definidas com a equipe de 

supervisão artístico-pedagógica das unidades de aproximadamente 20 minutos com imagem em resolução 

Full HD e qualidade de áudio 44.1 kHz / 16 Bits captado com microfones específicos para cada situação; 

4. 04 Registrosaudiovisuaiscom 16 horas por unidade do Festival das Fábricas de Cultura: Capão Redondo, 

Jaçanã, Jardim São Luís e Vila Nova Cachoeirinha. 

5. 04 Registrosaudiovisuaiscom 28 horas das atividades regulares e depoimentos dos aprendizes da Fábrica de 

Cultura: Capão Redondo, Jaçanã, Jardim São Luís e Vila Nova Cachoeirinha; 
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6. Produção de aproximadamente 400 fotos sendo: sendo 100 destinadas ao registro do Festival para cada uma 

das4Fábricas de Cultura, incluindo captação, tratamento e stock shot; 

7. Disponibilização do material bruto;  

8. Direitos de uso e veiculação de todo o material produzido; 

9. Participação em reuniões com a coordenação artístico-pedagógica e acompanhamentode atividades dos 

ateliês, trilhas e ensaios para compreensão das necessidades e apresentação do cronograma de trabalho; 

10. Submissãodos produtos finais à aprovação da coordenação artístico-pedagógica das Fábricas de Cultura em 

data a ser marcada entre a contratada e a equipe de coordenação artístico-pedagógica, após a realização dos 

festivaise realização de alterações caso se verifique esta necessidade; 

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

  

4. Local da Prestação de Serviços:  

Os serviços devem ser prestados nas Fábricas de Cultura: Capão Redondo, Jaçanã, Jardim São 

Luís e Vila Nova Cachoeirinha. 

Unidade Endereço 

Capão Redondo Rua Algard 82 – Capão Redondo – 05885-680 – São Paulo/SP 

Jaçanã Rua Raimundo Eduardo da Silva 138 – Jaçanã – 02281-213 – São Paulo/SP 

Jardim São Luís Rua Antônio Ramos Rosa 651 – Jardim São Luís – 05822-010 – São Paulo/SP 

Vila Nova Cachoeirinha Rua Franklin do Amaral 1575 – Vila Nova Cachoeirinha – 02479-001 – São Paulo/SP 

 

5. Disposições Gerais 

 

5.1. 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. Certidão Negativa Federal: 

• Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

• Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

7. Certidão Negativa Municipal: 

• Certidão de Tributos Mobiliários. 

 

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

alimentação decorrente do serviço contratado. 
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5.3.Forma da apresentação da proposta comercial – Valor Global em reais proposto para a execução 

dos serviços mencionados no termo de referência e apresentação de portifólio artístico para 

análise(DVD ou link da internet com três vídeos realizados pela empresa). 

 

6. Prazo de Execução dos Serviços 

O prazo para a execução dos serviços será de 03 (meses), a contar da data de assinatura do contrato. 

 

7. Custos e Condições de Pagamento 

Os pagamentos dos serviços objeto deste Termo serão efetuados segundo cronograma 

orçamentário apresentado: 50% na assinatura do contrato (para efeitos de pré-produção) e 50% 

em cronograma a ser definido entre a contratada e o contratante, sendo que o pagamento da 

última parcela seja executado após a finalização da ação (Festival) com apresentação do relatório 

final e depois de submetidas à análise e aprovação da Contratante. 

 

São Paulo, 21 de outubro de 2013. 

 

 

 

 

Guilherme Teixeira 

Coordenador Artístico-Pedagógico das Fábricas de Cultura 

POIESIS – Organização Social de Cultura 


