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Termo de Referência 

 

Ref.: Documentação Audiovisual do evento Fábricas de Cultura – Arte de Rua – Mural 

Grafiti. 

 

1. Objetivo Geral 

Prestação de serviços de documentação audiovisual e fotográfica do evento 

Fábricas de Cultura – Arte de Rua – Mural Grafiti: 

Atividade Datas e Horários 

Preparação pedagógica do evento nas 

unidades 

Entre os dias 22 e 25 de abril nas unidades 

FC Capão Redondo, Jaçanã, Jardim São Luis e 

Vila Nova Cachoerinha (aproximadamente 2 

horas de gravação por unidade) 

Bate-papo entre artistas convidados e 

aprendizes 

Dia 22/04 - 14h às 17h - Fábrica de Cultura Nova 

Cachoerinha 

Artista: John Howard  

Dia 22/04 - 14h às 17h - Fábrica de Cultura 

Jaçanã 

Artista: Ciro  

Dia 23/04 - 14h às 17h - Fábrica de Cultura 

Jardim São Luis 

Artista:  Pato  

Dia 24/04 - 14h às 17h - Fábrica de Cultura Capão 

Redondo 

Artista: Prozak  

Expedição Pedagógica dos aprendizes 10h00 às 17h00 - 26/04/2014 – sábado 
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das Fábricas de Cultura à ação de 

pintura do muro da sede da Companhia 

Paulista de Obras e Serviços localizado na 

Av. Ibirapuera  

Pintura do muro da sede da Companhia 

Paulista de Obras e Serviços localizado na 

Rua França Pinto pelos aprendizes das 

Fábricas de Cultura 

10h00 às 16h00 - 27/04/2014 – domingo 

Show de encerramento do evento na Rua 

França Pinto ao lado da sede da Companhia 

Paulista de Obras e Serviços 

15h00 às 19h00 - 27/04/2014 – domingo 

Captação da pintura completa do muro 

da sede da CPOS na Rua França Pinto e 

Av. Ibirapuera 

10h00 às 12h00 - 02/05/2014 - sexta-feira 

 

2. Justificativa 

O Projeto Fábricas de Cultura – Poiesis em parceria com a Companhia Paulista de Obras 

e Serviços, vai promover um grande evento de intervenção artística na cidade, transformando 

todo o quarteirão da sua sede em um grande mural de grafiti. Serão convidados 30 artistas que 

em colaboração com educadores e aprendizes das Fábricas de Cultura, criarão um espaço de 

arte urbana.  

 

3. Escopo dos Serviços 

1. Produção de 01 vídeo editado do evento de aproximadamente 10 a 15 minutos com 

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

microfones específicos para cada situação contendo:  

- Entrevista sobre o Programa Fábricas de Cultura com diretor do programa; 
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- Entrevista sobre a proposta Artístico-Pedagógica do programa com o coordenador da 

área; 

- Entrevista sobre o projeto Fábricas de Cultura – Arte de Rua – Mural Grafiti com o 

curador do projeto e o coordenador Artístico-Pedagógico;  

- Entrevistas com aprendizes das unidades participantes do projeto no dia 27/04;  

- Entrevistas com aprendizes das unidades participantes do projeto nas unidades nos dias 

que antecedem ao evento sobre a expectativa com relação ao mural, mostrando a 

preparação dos stencils e lambes para o dia do evento; 

- Captação do bate-papo entre os artistas convidados e os aprendizes nas unidades FC 

Capão Redondo, Jaçanã, Jardim São Luís e Vila Nova Cachoeirinha mostrando interação 

entre artistas e aprendizes; 

- No dia do Bate-papo na unidade entrevistar o artista convidado sobre a relação com os 

aprendizes e a expectativa para o mural; 

- Entrevista com no mínimo dois educadores envolvidos no projeto a serem indicados pela 

coordenação Artístico-Pedagógica sobre o processo de preparação; 

- Entrevistas com alguns artistas a serem indicados pelo curador do projeto; 

- Entrevista com representantes da Companhia de Obras e Serviços a serem indicados pela 

direção do programa Fábricas de Cultura;  

- Making of do evento no dia 26/04 captando o muro branco, chegada dos artistas, início da 

pintura e processo de pintura ao longo do dia; 

- Making of do evento no dia 27/04 captando o trajeto dos aprendizes de uma das unidades 

até o local, chegada dos aprendizes de todas as unidades, início da pintura e processo de 

pintura ao longo do dia captando interações entre aprendizes, educadores e artistas; 

- Entrevistar no dia 27/04 aprendizes, educadores, artistas, coordenador Artístico-

Pedagógico e curador do projeto; 

- Captação da pintura das casas geminadas da Rua França Pinto no dia 27/04; 

- Filmar o show de encerramento do evento considerando apresentações de aprendizes e 

artistas convidados; 
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- Inserir animações (lettering) para destacar o evento em termos numéricos (número de 

aprendizes participantes, artistas, metragem do muro, tempo de preparação pedagógica, 

etc.). 

- Captação em vídeo dos muros da Av. Ibirapuera e Rua França Pinto finalizados no dia 

02/05/2014. 

 

2. Produção de 01 vídeo teaser editado do evento de aproximadamente 5 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 aproximadamente 80 fotos editadas contendo:  

- 4 imagens panorâmicas dos muros completos da Rua França Pinto e Av. Ibirapuera; 

- 4 imagens panorâmicas da parte do muro pintado pelos aprendizes;  

- Imagens dos aprendizes após a finalização do muro pintado por eles; 

- Imagens da preparação dos materiais entre os dias 22 e 25 de abril nas unidades; 

- Imagens das conversas e interações entre aprendizes e artistas nas unidades; 

- Imagens making of da pintura dos muros pelos aprendizes e artistas nos dias 26 e 27 de 

abril; 

- Imagens do show de encerramento do evento no dia 27 de abril. 

4. Disponibilização do material bruto;  

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

6. Submissão dos produtos finais à aprovação da coordenação artístico-pedagógica das 

Fábricas de Cultura em data a ser marcada entre a contratada e a direção do equipamento, 

após a realização dos festivais 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: 



 

5 
 

I. Preço. 

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

É imprescindível que a empresa contratada comprove experiência, qualidade e especialização 

com documentação audiovisual de artes visuais e/ou grafite. 

 

5. Locais da Prestação de Serviços:  

- Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha – Rua Franklin do Amaral, 1575 - São Paulo – SP. 

Telefone: (11) 2233-9270 

- Fábrica de Cultura Jaçanã – Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 - São Paulo – SP. Telefone: 

(11) 2249-8010 

- Fábrica de Cultura Capão Redondo – Rua Algard, 82 - São Paulo – SP. Telefone: (11) 5822-5240 

- Fábrica de Cultura Jardim São Luis – Rua Antônio Ramos Rosa, 651 - São Paulo – SP. Telefone: 

(11) 5510-5530 

- Sede da Companhia de Obras e Serviços (CPOS) - Rua Tangará, 70 - Vila Mariana, São Paulo - 

SP, 04019-030. 

 

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. Certidão Negativa Federal: 

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

Terceiros; 

• Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
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7. Certidão Negativa Municipal: 

 Certidão de Tributos Mobiliários. 

 

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

despesas de transporte, e alimentação decorrente do serviço contratado. 

 

6.3. 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). 

 

7. Prazo de Execução dos Serviços 

O prazo para a execução dos serviços será de 02 (meses), a contar da data de 

assinatura do contrato. 

 

8. 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, 11 de abril de 2014. 

 

Guilherme Teixeira 

Coordenador Artístico-Pedagógico das Fábricas de Cultura 

POIESIS – Organização Social de Cultura 


