TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO

1.1

2.

Contratação de empresa especializada em edição de conteúdo audiovisual, para a o projeto: “Visibilidade
para o futebol feminino”.
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 Edição de conteúdo audiovisual para a elaboração de três (3) vídeos para o projeto: “Visibilidade para o
futebol feminino” conforme especificações abaixo.






Os vídeos terão até 3 minutos de duração.
O desenvolvimento do vídeo será a partir de imagens de vídeos, fotografias e documentos de
arquivo a partir de roteiro estabelecido pelo Museu do Futebol.
As imagens fixas (fotos e documentos) deverão ser animadas para a composição final dos vídeos.
Executar a gravação da narração para os três vídeos com personalidade indicada pela
CONTRATANTE e também, execução de trilha sonora para os três vídeos.
Sincronizar vídeo, narração e trilha como produto final.

3.

DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

3.1.

O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários do Museu do Futebol em todas as
etapas.

3.2.

A CONTRATANTE indicará o gestor do contrato para acompanhar, fiscalizar e atestar a realização dos serviços,
e terá a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução e, de tudo, dará ciência, à
Diretoria da Empresa.

3.3.

Os serviços produzidos em meio digital deverão ser gerados em aplicativos compatíveis com os utilizados pela
CONTRATANTE e repassados ao Museu do Futebol para constar em seus arquivos de Memória Institucional.

3.4.

Todos os produtos e documentação gerada durante o processo deverão ser entregues à equipe da Diretoria
de Técnica do Museu do Futebol no final do contrato.

4.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1.

Os prazos para a execução do serviço será de 20 dias. Este prazo pode ser prorrogado conforme decisão da
Diretoria Executiva do Museu do Futebol.

4.2.

O cronograma para a execução do serviço pode ser alterado conforme decisão da Diretoria Executiva do
Museu do Futebol.

5.
5.1
6.
6.1
7.

DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e técnica.
DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA
Exige-se como comprovação técnica a realização de pelo menos 03 (três) vídeos para exposições.
SOBRE O PROJETO “VISIBILIDADE PARA O FUTEBOL FEMININO”
Em 2015, ano da Copa do Mundo Feminina FIFA no Canadá, o Museu abraçou uma bandeira: dar
visibilidade para o futebol feminino. Para isso, planejou uma ação integrada, que une exposição,
programação cultural, pesquisa, ações educativas e interação por meio de campanhas nas mídias sociais.
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O projeto, inédito no Museu, visa tornar mais conhecida a história da participação feminina no esporte mais
popular do Brasil.
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