
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de serviço de produção de vídeos para auxiliar o registo do convênio Neipa,
que objetiva a divulgação do projeto  e seus resultados nos meios de comunicação.

2. INTRODUÇÃO

O eAmazônia iniciou um novo projeto intitulado Estruturação do Núcleo de Excelência em
Iluminação Pública da Amazônia (Neipa), executado sob o convênio ECV-PRFP 001/2021
que foi firmado com o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), da
Eletrobras.

O objetivo do projeto é instituir um núcleo que seja referência na Região como fomentador
para elaboração de novos projetos no ramo de iluminação pública (IP), provendo instruções
técnicas e capacitação de pessoal, através de cursos teóricos e do desenvolvimento prático
de projeto piloto com melhorias no sistema de iluminação pública do Campus Rio Branco da
Universidade Federal do Acre.

Com o intuito de dar a devida divulgação à realização destes objetivos o eAmazônia, por
meio deste documento, torna público o processo da contratação de serviço de produção de
vídeos, seguindo a Política de Compras do eAmazônia, que prioriza a equidade e
transparência. Tal política é complementada pela Norma 01 - Contratação de Bens
Materiais, Obras e Serviços, disponível no site do eAmazônia
(https://eamazonia.org/transparencia/). Neste processo de compra serão escolhidos os
prestadores de serviço que atendam às especificações exigidas neste documento, e que
apresentem o menor valor final.

Deste modo, o objetivo deste documento é estabelecer os critérios e as exigências técnicas
mínimas a serem atendidas para a produção de vídeos para o auxílio na divulgação do
projeto.

Esta especificação não exime o fornecedor da responsabilidade sobre os vídeos, filmagens
e edições do material.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O eAmazônia é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que possui sua própria política
de compras, na qual é definido que se deve obter no mínimo três cotações junto às
empresas do ramo do objeto pretendido, escolhendo a empresa que apresentar o
orçamento de menor valor.

As informações do eAmazônia, necessárias para a elaboração do orçamento, são
apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Dados do eAmazônia.

Nome: eAmazônia - Energia Sustentável e Inovação

Sigla: eAmazônia CNPJ: 15.691.624/0001-70

Rod. BR 364, KM 04, Campus Universitário - Distrito Industrial. CEP: 69.920-900, Rio Branco – AC

Página 1 de 3

https://ceeac.org/transparencia/


Inscrição Municipal: 9036024 IE: Isento - Não Contribuinte

Endereço: Rodovia BR 364, km 04, Campus da UFAC,
Distrito Industrial

Cidade/UF: Rio Branco/AC

CEP: 69.920-900 Telefone: (68) 3302-3420

Ramo de Atividade: Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços Técnicos

Nome do Responsável Técnico: Nadine da Fonseca Araújo dos Santos

E-mail: compras@eamazonia.org

As propostas deverão ser enviadas para o e-mail informado na Tabela 1, e devem ter
validade de no mínimo 45 (trinta) dias corridos. Além disso, devem apresentar os valores
totais em moeda corrente nacional (Real). Também é necessário que seja incluído na
proposta o código do convênio “ECV-PRFP-001-2021”, podendo constar como
observação.

Sobre a forma de pagamento, a política de compras do eAmazônia exige que o pagamento
somente pode ser realizado mediante geração de nota fiscal, ademais o montante pode ser
pago por transferência bancária para contas no Banco do Brasil ou boleto bancário.

Serão recebidas propostas até o dia 25 de Julho de 2022, apenas por e-mail, visto que
este processo de contratação é estritamente eletrônico.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A seguir são apresentadas as especificações técnicas para a empresa contratada. O
fornecedor que desejar enviar uma proposta deve estar ciente da necessidade de atender
todas as exigências técnicas.

4.1 Equipamentos

A empresa contratada deve possuir equipamento para filmagens aéreas, possuindo também
qualidade de filmagem mínima full HD.

4.2 Formato e qualidade

Os vídeos devem possuir qualidade mínima de full HD com formato horizontal e vertical.

4.3 Conteúdo

Os 7 vídeos serão feitos a partir dos tópicos mencionados na Tabela 01. Os vídeos deverão
ser filmados, editados e produzidos em sua totalidade pela CONTRATADA. O eAmazônia
deverá fornecer quaisquer informações, arquivos de imagem já disponíveis e acesso à sua
estrutura física para execução dos produtos finais.
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Tabela 1

Nº Descrição dos itens Duração

1 Tour do Laboratório do Neipa 30s

2 Apresentação da telegestão 30s

3 Apresentação do Neipa 30s

4 Apresentação do curso presencial 30s

5 Inauguração do Laboratório 1min

6 Apresentação da iluminação pública da UFAC 1min

7 Apresentação do workshop de encerramento 1min e 30s

4.4 Considerações finais

Os vídeos serão feitos através de agendamentos e as gravações poderão ter duração de 3
(três) dias para cada vídeo. A produção audiovisual dos 7 (sete) vídeos será feita sob
demanda do eAmazônia ao longo do período máximo de 1 (um) ano.
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